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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy, Köy Hizmetleri Amasaya ti Müdürlüğünün bu ildeki 

uygulamalarına ilişkin gündem dışı bir konuşma yaptı. 
Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, Afyon İli tscehisar Kasabası Belediye Başkanı

nın görevden alınmasına ilişkin gündem dışı konuşmasına İçişleri Bakanı Abaülkadir Aksu 
cevap verdi. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile İtalya'ya gidecek olan Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanı Lutfullah Kayalar'ın, dönüşüne kadar, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Ba
kanı Kemal Akkaya'nın; 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan : 
Devlet Bakanı İsmet özarslan'ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Hü

samettin örüç'ün, 
Devlet Bakanı Mehmet Yazar'ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Er

cüment Konukman'ın, 
İsveç'e gidecek olan İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun dönüşüne kadar İçişleri Bakan

lığına, Devlet Bakanı İbrahim özdemir'in; 
Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Ge

nel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Muğla Milletvekili Tufan Doğu'nun (3/942) (S. Sayısı : 336); 
İzmir Milletvekili Erdal İnönü'nün (3/944, 3/945) (S. Sayısı : 337, 338), 
Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın (3/946) (S. Sayısı : 339), 
Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar'ın (3/947) (S. Sayısı : 340), 
Şanlıurfa Milletvekili Murat Batur'un (3/949) ((S. Sayısı : 341), 
Gaziantep Milletvekili Hasan Tahrıöver'in (3/951) (S. Sayısı : 342), 
İzmir Milletvekili Erdal İnönü, Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Ankara Milletvekili İb

rahim Tez, Rıza Yılmaz ve Yaşar Yılmaz'ın (3/952) (S. Sayısı : 343), 
İsparta Milletvekili Süleyman DemirePin (3/960) (S. Sayısı : 344), 
Hakkâri Milletvekil Naim Geylani'nin (3/961) (S. Sayısı : 345), 
Antalya Milletvekili Deniz BaykaPın (3/962) (S. Sayısı : 346), 
Çorum Milletvekili Rıza Ilıman ve Cemal Şahin'in (3/963) (S. sayısı : 347), 
Rize Milletvekili Mustafa Nazikoğlu'nun (3/1001) (S. Sayısı : 348), 
Ankara Milletvekili Muzaffer Atılgan'ın (3/1003) (S. Sayısı : 349), 
Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın (3/1004) (S. Sayısı : 350), 
Yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına gerek bulunmadığı hakkında Anayasa ve Ada

let Komisyonlarından Kurulu Karma Komisyon raporları okundu; 10 gün içinde itiraz edilme
diği takdirde raporların kesinleşeceği açıklandı. 

Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal ve 24 arkadaşının, pancar üreticilerinin sorunları konu
sunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/20) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; öner
genin gündemdeki yerini alacağı ve öngörüşmesinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

Bazı milletvekililerinin, belirtilen sebep ve sürelerle izinli sayılmasına ilişkin Başkanlık tez
keresi kabul edildi. 
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Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 39 arkadaşının; projesiz ihalelerle otoyol yatırımlarını 
geciktirdiği, yapımcı firmalara ek süre tanıyıp fiyat farkı ödeyerek maliyetlerin artmasına ve 
Hazinenin zararına neden olduğu iddiasıyla Bayındırlık ve tskân Bakanı Cengiz Altınkaya hak
kında gensoru açılmasına ilişkin önergesinin (U/12), yapılan öngörüşmelerden sonra, kabul 
edilmediği açıklandı. 

30 Ocak 1990 Sah günü saat 15.00*te toplanmak üzere birleşime saat 18.17'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhalim Araş 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Ordu Bursa 

Ertuğrul Özdemir Mustafa Ertuğrıd Ünlü 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

26.1.1990 Cuma 

1. — Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 25.1.1984 
Tarihli ve 2973 Sayılı Kanunla Değişik S inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
(2/268) (Millî Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.1.1990) 

2. — Konya Milletvekili Kadir Demirve 9 Arkadaşının, 24.2.1983 Tarih ve 2802 sayılı Hâ
kimler ve Savcılar Kanununun 75 inci Maddesinin Birinci Fıkrası ile 19.3.1969 Tarih ve 1136 
Sayılı Avukatlık Kanununun 5 inci Maddesinin (b) Bendinin Değişitrilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi (2/269) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.1.1990) 

3. — İstanbul Milletvekili M. Necat Eldem'in, Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kuru
mu ve Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun Bazı Vergilerden, Bütün Harç ve Resimlerden Muaf 
Tutulmasına Dair Kanunun Adı ile 1 inci ve 3 üncü Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Teklifi (2/270) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.1.1990) 

4. — Uşak Milletvekili Mümtaz Güler'in, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yükseköğretim 
Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Ka
bulüne Dair Kanunun 15 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/271) 
(Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.1.1990) 

5. — Kırşehir Milletvekili Şevki.Göğüsger ve Konya Milletvekili Haydar Koyuncu'nun, 
21.6.1987 Tarih ve 3402 Sayılı Kadastro Kanununun 26 ncı Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiş
tirilmesi ve Geçici 5 Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/272) (Adalet Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 23.1.1990) 

6. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Olağanüstü Hal tlan Edilen İllerden Göç Eden 
Yurttaşların Uğradıkları Zararların Tazminine İlişkin Kanun Teklifi (2/273) (İçişleri ve Plan 
ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.1.1990) 
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29.1.1990 Pazartesi 

Raporlar 

1. — Danıştay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Mad
deler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/499) (S. Sayısı: 119'a 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 29.1.1990) (GÜNDEME) 

2. — 6.1.1982 tarih ve 2577 Sayılı tdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/415) (S. Sayısı : 120'ye 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 29.1.1990) (GÜNDEME) 

3. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 40 Arkadaşının, 22 Mayıs 1987 Tarih ve 3374 
Sayılı Kanunun Adı ile 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve fçişleri Ko
misyonu Raporu (2/202) (S. Sayısı : 355) (Dağıtma tarihi : 29.1.1990) (GÜNDEME) 

Yazdı Soru Önergeleri 

1. — İzmir Milletvekili Akın Gönen'in ülkemizde faaliyet gösteren fonlara ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/1075) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.1.1990) 

2. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, televizyon yayınlarını izleyemedikleri iddia edi
len Niğde tli Çamardı tlçesine bağlı köyler için bölgeye yansıtıcı konulup konulmayacağına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1076) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.1.1990) 

3. — Aydın Milletvekili Hiltoi Ziya Postaçı'nın, İstanbul Ataköy'deki iki adet okul arsası
na ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1077) (Başkanlığa geliş tarihi : 
25.1.1990) | 

4. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 6 Kasım 1983 seçimleri öncesinde parti kurucu
su ve milletvekilliği adaylığı için müracaat edenlerden kaçının hangi nedenlerle veto edildiğine 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1078) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.1.1990) 

5. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan ve Elazığ valileri ile ilgili iddialara 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1079) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.1.1990) 

6. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, İstanbul Gaziosmanpaşa Mehmetçik İlkoku
lu Müdür Yardımcısı hakkındaki iddiaya ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1080) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.1.1990) 

7. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Cumhurbaşkanının A.B.D. gezisine ilişkin Dışiş
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1081) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.1.1990) 

Genel Görüşme 

1. — Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan ve Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, dış politika konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/21) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 26.1.1990) 
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Gensoru Önergesi 

1. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve 38 arkadaşının; olağanüstü hal uygulaması
nın sürdürüldüğü Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki sorunları çözmekte acze düşe
rek vatandaşların güvenini kaybettikleri, uyguladıkları yanlış politikalarla bölgedeki yurttaşla
rın temel hak ve özgürlüklerini ortadan kaldırdıkları, toplumsal barışın bozulmasına neden 
oldukları ve siyasal nedenlerle vatandaşların sınır ötesi ülkelere göç etmeleri olayına seyirci kal
dıkları iddialarıyla Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci 
maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/13) (Başkanlığa geliş tarihi : 
26.1.1990) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili E. Yıldırım Ava 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa San gül (İstanbul), Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 70 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin salon
da bulunduklarını yüksek sesle ve işaretle bildirmelerini rica ediyorum. 

(İstanbul Milletvekili Behiç Sadi Abbasoğlu'na kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
V 

1. —Sinop Milletvekili Yaşar Topçu ve Kırklareli Milletvekili irfan Gürpınar'ın, Dr. Sadık Ah
met ve ibrahim Şerifin Gûmülcine Bidayet Mahkemesinde yargılanmaları ve Batı Trakya Türklerine 
yapılan saldırılara ilişkin gündem dışı konuşmaları ve Devlet Bakanı Mehmet Yazar'in cevabı 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden önce, üç sayın üyeye söz vereceğim. 
ilk söz sırası, Sinop Milletvekili Sayın Yaşar Topçu'nundur. 
Sayın Topçu, Gümülcine'de, Sayın Dr. Sadık Ahmet'in muhakemesi hakkında söz iste

miştir. Buyurun Sayın Topçu. (DYP sıralarından alkışlar) 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 26 Ocak 1990 
tarihinde birbuçuk yıl hapis cezasına çarptırılan ve üç yıl da seçimlere katılmaktan men edil
mek suretiyle siyasî hakları ellerinden alınan Batı Trakya Türklerinden Dr. Sadık Ahmet ve 
İbrahim Şerifin, mahkeme diye çıkarıldıkları yerde ne olup bittiğini izlemek üzere, iki arkada
şım, Sayın Cemal Özbilen ve Sayın İrfan Gürpınar ile birlikte Gümülcine'ye gittik. Geçen de
fada, Dr. Sadık Ahmet'in, Selanik İstinaf Mahkemesinde muhakemesini izlemek için gitmiş 
ve dönüşte izlenimlerimizi bu kürsüden sizlere aynen nakletmiştik. 

Değerli milletvekilleri, Yunanistan, Batı Trakya'da yaşayan Türk azınlıktan kurtulmak, 
onları yerlerinden yurtlarından kovup, bu azınlıkların hak ve hukukunu korumak ve sağla
mak kaydıyla kendilerine bırakılmış olan Batı Trakya'ya, tam olarak sahip olmak istemekte
dir. Bu nedenle de, Türk düşmanlığını, devlet olarak, hükümet olarak, kilise olarak her vesile 
ile körüklemekte, âdeta bunu günlük politikalarının bir parçası haline getirmiş bulunmakta
dırlar. Dr. Sadık Ahmet ve arkadaşlarının başına gelenlerin altında yatan temel neden budur. 

Lozan Barış Anlaşmasına rağmen, Yunanlı, her vesile ile Dr. Sadık ve arkadaşlarını ve 
du burada yaşayan diğer Türkleri zalimane muamelelere tabi tutmakta, en basit ve kutsal in
san haklarını dahi tanımak istememektedir. Bunun için de ileri sürdüğü gerekçe, İstanbul'da 
üç-beş bin Rum'un kaldığı, buna karşılık Batı Trakya'da 130-140 bin civarında bir Türk nüfu
sunun bulunduğudur. 
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Size, Yunanistan'da Türk düşmanlığının nerelere kadar vardığını anlatmak için fazla bir 
şey söylemeyceğim; sadece ve sadece bir iki örnek vermekle yetineceğim. Bunlardan bir tanesi, 
Dr. Sadık Ahmet ve arkadaşı İbrahim Şerifin, Gümülcine'de, mahkeme diye çıkarıldığı yerde, 
kendisine yöneltilmiş olan suçlamadır. Bu suçlamada -ki resmî suçlamadır belge elimdedir- ay
nen şu ifadeler yer almaktadır : "Dağıttıkları beyannamelerde, Müslüman azınlıktan 'Türk' 
diye bahsetmekle, vatandaşlar arasında ikilik yaratmak ve -buranın altını çiziyorum- kamu ba
rışını sarsmak..." Evet değerli arkadaşlar, Yunanistan'da "Türk" sözü, kamu barışını sarsan 
bir kelime, bir sıfat olarak kullanılıyor. Türk düşmanlığının vardığı yer burasıdır. 

Bir başka örnek vermek gerekirse, sadece küçük bir uygulamayı anlatmak yeterli olacak
tır. Eğer, bir Yunanlı, bir Helen, bir Türk'ün sahip olduğu araziyi satın almak isterse, bu arazi
nin tüm bedelini, bütün satış ve sair masraflarını, hatta orada yerleşme masraflarını, Yunan 
Hükümeti, o şahsa 20 yıl vadeli ve faizsiz olarak vermektedir. Yani, Türklerin elinden mal sa
tın almak, Yunanistan'da zenginleşme vesilesidir. 

Gümülcine Bidayet Mahkemesinde, gözlerimizin önünde cereyan eden muhakeme değil, 
melodram, tki gündür cereyan eden, yağmalama olaylarına kadar uzanan olaylar, insanlık ve 
Batı Trakya Türklüğü açısından dehşet vericidir. Ama, konuya, Türkiye açısından, Türkiye'de 
bu işlerden yürekleri sızlayan vatandaşlarımızın düşürüldüğü durum açısından bakacak olur
sanız, o da hüzün vericidir. 

Dehşet vericidir; çünkü, mahkeme salonunda cereyan eden,olay bir yargılama değil, so
kak kabadayıları, siyasetçileri, baro başkanları, hâkimleri, savcıları, emniyet güçleriyle birlik
te, imanlarından başka hiçbir dayanağı olmayan insanları cezalandırma şöleniydi. Ortaçağ en
gizisyon mahkemelerinden bu yana, yargı adı altında böyle bir dramın yüzyıllardan bu tarafa, 
yaşanmış olabileceğini, bir hukukçu olarak düşünemiyorum. Ama, burada esefle ifade edeyim 
ki, dışarıda her türlü kararı verilmiş; yani, divanı harp anekdotuyla içeride yargılamanız yaptı
rılırken, dışarıda tabutunuzun çakılması gibi yaşanan bu melodram, 8 ve 15 Şubat tarihlerinde 
tekrar edecektir. Çünkü, Dr. Sadık Ahmet, aynı kelimeleri kullanmaktan dolayı, yani, Müslü
man azınlığa, "Müslüman Türk azınlığı" dediği için 8 Şubat 1990 ve 15 Şubat 1990 tarihinde, 
aynı yerde, kapısında "Mahkeme" yazılı olan ama, içeride mahkemeden başka her şeyin bu
lunduğu yerde, tekrar yargılanmaya değil cezalandırılmaya tabi tutulacaktır. 

Burada yapılan, sadece Dr. Sadık Ahmet'in şahsının cezalandırılması değildir; burada, 
Dr. Sadık Ahmet'in şahsında, orada yaşayan bütün Türk toplumu ve Lozan cezalandırılmaktadır. 

Yıllar önce, yüzyıllar önce, Batı Trakya'ya, Yunanistan'a, Bulgaristan'a, Orta Avrupa'ya, 
bir taraftan da Irak, Suriye ve diğer Arap ülkelerine ve Ortadoğu'ya götürdüğümüz sonra da, 
tstiklal Savaşı sırasında, misakımillî sınırları içerisine çekilmek zorunda kalıp, orada bırakıp 
geldiğimiz, yani, kendi elimizle götürüp orada bırakıp geldiğimiz insanlara, bugün Türk Hü
kümeti sahip çıkmak kudretini gösterememektedir, Nitekim, olay, sadece Sadık Ahmet olayın
dan da ibaret değildir; bundan onbeş gün evvel, Irak Hükümeti de Kerkürk'teki Türkleri asmıştır. 

Burada şu hususun altını çizerek, şu hususu özellikle zikrederek belirtmeyi görev sayıyo
rum : Türkiye'yi idare ettiğini, barış havariliği ve bilgiçlik edaları içerisinde, yüksek politika 
yaptığını sananlar, Türkiye'nin dış menfaatlarına gölge etmekten vazgeçmelidirler. İstanbul'
daki Patrikhaneyi altmış yıl sonra yeniden inşa ettirip, Hükümet temsilcisi göndererek, törenle 
açtıranların, daha dün, Batı Trakya'da, Gümülcine'de bir mevlidi yaptıramamanın ezikliğini 
duymuş olacaklarını sanıyorum. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
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Bu ülkenin millî menfaatlarını, dışarıda kişisel itibarları için harcamaya, sıfatı ve adı ne 
olursa olsun, kimsenin hakkı yoktur. Eğer, bunu yapmaya hâlâ devam edecek olan varsa, hâlâ 
devam etmeyi göze alanlar veya düşünenler varsa, bir gün, Türk Ulusunun, bunlardan, mutla
ka bu işin hesabını soracağını da kimse aklından çıkarmamalıdır. 

Batı Trakya'da, Batı Trakya Türklerine ve onun temsilcilerine karşı girişilen olayları, ora
da bizzat yaşayan, maalesef ve maalesef, o ıstıraba bizzat şahit olmuş, bir Türk parlamenteri 
olarak, hepinizin de hissiyatına tercüman olduğumu sanarak, şiddetle ve nefretle kınadığımı, 
bu vesileyle hepinize saygılarımı sunduğumu ifade etmek isterim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Topçu. 

DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Kayseri) — Sayın Başkan, müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Kayseri) — Sayın Başkan, zannedersem, ikinci 

gündem dışı konuşmacının da konusu aynı, onun için iki konuşmacıya birden cevap vermek 
istiyorum. 

BAŞKAN — tki konuşmacıya birden cevap vermek istiyorsunuz. 
Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Yunanistan'da, dün, Türklere yapılan saldırılar hakkında, Kırklareli Milletvekili Sayın İr

fan Gürpınar, gündem dışı söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Gürpınar. (SHP sıralarından alkışlar) 
İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, parti grupları

mızın kararı üzerine, 25 Ocak 1990'da Yunan mahkemesinde yargılanan eski Türk milletvekili 
-Müslüman Türk milletvekili- Dr. Sadık Ahmet ve arkadaşı ve yine milletvekili adayı İbrahim 
Şerifin duruşmalarını izlemek üzere, gözlemci olarak, Yunanistan'a gittik. Sabah saat 09.00'da 
başlayan ve 16.30'a kadar süren, fakat karar verilemeyen, ertesi güne sarkıtılan davanın izle
nimlerinden, arkadaşım Sayın Yaşar Topçu biraz bahsettiler. 

18 senedir serbest avukatlık yapan bir kişiyim. Dolayısıyla, çeşitli davalara girdim ve sav
cılık makamının, mahkeme heyetinin, objektif kurallarla, hangi görevi yapabilecek durumda 
olduğunu değerlendirecek hukuk bilgisine de sahibim. 

Yunanistan'da gördüğüm, bir faciaydı. Devletin kararını, hükümetin kararını vermek üzere, 
hazırlanmış bir senaryonun uygulayıcısı olarak, mahkeme heyetlerinin tercih edilmesi, hukuk 
adına yapılan korkunç bir yanlışlıktı. 

Sabah, duruşma salonuna gittiğimizde, parlamento heyetine ve barolardan gelen temsilci
lere yer verme hezaketini göstermediler. Türk seyirciler salona sokulmadı. Salonda polis baskı
sı korkunç derecede yoğundu. Dünyanın hiçbir yerinde görülmeyecek şekilde, mahkeme heye
ti, duruşmaya çıkarken, orada bulunan Yunan basın mensupları ve seyirciler tarafından alkış
lanarak kürsüye çıktılar. 

"İtham tanıkları" dedikleri kişiler, baro başkanı ve Dr. Sadık Ahmet'in karşısında seçimi 
kaybeden diğer partinin milletvekili adaylarıydı. Milletvekili adaylarına, istedikleri soruların 
cevabını, istedikleri şekilde verdirmek için, mahkeme heyeti yoğun bir çaba içindeydi. "Siz, 
Dr. Sadık Ahmet'in yayımladığı bildiri sebebiyle seçimi kaybettiniz değil mi?" şeklindeki so
ruların cevabı, devamlı şekilde, "Evet" olmuştur. 
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Değerli arkadaşlarım, davanın konusu, Dr. Sadık Ahmet ve tbrahim Şerifin yayınladığı 
bir bildiriydi. Dr. Sadık Ahmet, bu bildiride, Müslüman azınlıktan, "Müslüman Türk azınlığı" 
diye bahsettiğinden ötürü yargılanmaktaydı. "Türk" kelimesi, artık, Yunanistan'da kullanıla
mayacak, yasaklanmış bir kelime haline gelmişti. Halbuki, iki sene öncesine kadar, Yunanis
tan'da, bütün Türk ilkokullarında, "Türk Azınlık İlkokulları*" ismi yazıyordu; azınlık lise
sinde de, "Türk Azınlık Lisesi" ismi yazıyordu. Dr. Sadık Ahmet'le ilgili daha önceki bir Yar
gıtay kararında, "Türk Dr. Sadık Ahmet",diye bahsediliyordu; ama, iki seneden bu yana, Yu
nanistan'da, devlet politikası olarak, "Türk" kelimesi yasaklanmıştır. 

Heyetin taraflılığı sebebiyle, bir müddet sonra savunma avukatları -arkadaşlarımız- red-
dihâkim talebinde bulunmak mecburiyetinde kaldılar. O anda kurulan yeni bir heyetle, bu red-
dihâkim talebi reddedildi ve muhakemeye devam edildi. 

Bu sebeple, savunma avukatları, mahkemeden, savunma makamından ayrıldılar. Ardın
dan, sanıklar, Dr. Sadık Ahmet ve tbrahim Şerifin, "Savunma avukatımız kalmadı, savunma 
avukatı tutmak için bize mehil verin" şeklindeki talepleri ve tbrahim Şerifin, "Tercüman isti
yorum, Rumca anlamıyorum, bana tercüman temin edin" şeklindeki talebi de reddedildi. 

Netice olarak, kesin olarak söylüyorum ki, mahkeme tarafsız değildi ve verdiği karar, ta
rafsız bir mahkemenin kararı değildi. Mahkeme, orada, bir devlet kararını, bir hükümet kara
rını okumak durumunda kaldı. 

Dr. Sadık Ahmet ve tbrahim Şerif hakkında verilen bu kararla, Batı Trakya'da yaşayan 
Müslüman Türk toplumu mahkûm edilmiştir. Artık, Batı Trakya'da "Türküm" demek, mah
kûmiyet sebebi olacaktır ve ayrıca sevgili milletvekilleri,-bu kararla, Yunan Anayasası, Türk-
Yunan ikili anlaşmaları, Avrupa Topluluğu ve Avrupa Konseyi kararları, ırk ayırımının orta
dan kaldırılmasıyla ilgili uluslararası sözleşmeler ve insan Hakları Evrensel Beyannamesi ihlal 
edilmiştir. Bu kararla, Batı Trakya Türklerinin, Lozan Antlaşmasıyla kazandığı statü zedelen
miştir. 

Bu kararın, hukukî ve siyasî boyutlarını çok iyi değerlendirmek ve yorumlamak durumun
dayız. Verilen karar, açıkça, hukuksuzluktur, haksızlıktır. 

Duruşmada bu kararın verilmesinden sonra, Dr. Ahmet'in ve tbrahim Şerifin Selanik Ce
zaevine apar topar götürülmesi de ayrı bir faciadır. 

Bu karardan iki gün sonra, Müslüman Türk azınlığı, Gümülcine Eski Camide mevlit okut
maya karar verir. 29 Ocak 1990 günü mevlit hazırlıkları yapılırken, bu durumu duyan fanatik 
Yunanlılar ve din adamları, Metropolit Damaskinos'un çağrısıyla, bin kişiye yakın bir toplu
lukla camie giden yolları keserler. Türk mahallelerinin yakınında, Yunan millî marşını söyleye
rek Batı Trakya Türkleri aleyhine çeşitli sloganlar atarlar, yoldan geçen soydaşlarımıza saldırı
da bulunurlar, zincir ve demir çubuklarla, işyerlerine, ticarethanelere ve Türklerin yoğun ola
rak çıktığı Çukur Kahvesine saldırırlar, insanları yaralarlar ve büyük maddî zarar verirler. 

Ayrıca, Türklerin ve Müslümanların sesi olan "Akın" ve "Gerçek" gazetelerine de, aynı 
fanatik gruplar, saldırmak suretiyle büyük zararlar vermişlerdir. 

Olaylar sırasında, mahallî Yunan radyoları kışkırtıcı yayınlar yapmak, Yunan millî marşı
nı çalmak suretiyle tahrik unsurunu artırmışlardır. Batı Trakya Türkleri bu korkulu ortamdan, 
camie ve Türk Gençlerbirliği Kulübüne sağınmak suretiyle, nispeten kurtulmuşlardır. 
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Olaylar, Yunan güvenlik kuvvetlerinin gözlerinin önünde cereyan etmiştir. Güvenlik kuv
vetlerinin, olayları önleme yönünde hiçbir çabası olmamış; aksine, olaylara seyirci kalmışlar
dır. Bu arada, Müslüman Türk milletvekili İsmail Rodoplu, bir arkadaşının yazıhanesine sı
ğınmak suretiyle kendini kurtarabilmiştir, tsmail Rodoplu'nun bilahara, vali ve emniyet mü
düründen yardım talebi "Evet" cevabıyla karşılanmışsa da, alman önlemler yetersiz kalmıştır. 
Yunan makamlarının, önlem alındığını söyledikleri andan sonra dahi, Yunanlı göstericiler, el
lerindeki taş ve demir sopalarla Türkler aleyhine slogan atmak ve tedhiş hareketlerine devam 
etmek suretiyle, Tekçe Medresesini ve Mescidini basmışlardır. 

Görgü tanıkları, polisin kesinlikle müdahale etmediğini ve göstericiler arasında emekli po
lislerin de yer aldığını söylemişlerdir. Türk azınlık, hızla tırmanan ve önüne geçilemeyen olay
lar karşısında, dün sabah saat 11.00'den itibaren dükkânlarını kapatarak, evlerine sığınmak 
zorunda kalmışlardır. 

Olaylar, vahim boyutlarda devam etmektedir. Her ne kadar, Yunan yetkilileri, bu sabah 
durumun sakin olduğu yönünde açıklamalarda bulunmuşlarsa da, bu geçici bir durgunluktur. 

Olaylarda, sayısı tespit edilememekle birlikte, en az 50 yaralı Türk vardır ve 150 işyeri de 
tahribe uğramıştır. Müslüman Türk liderlerden müftülük naibi Mehmet Emin Aga ve eski mil
letvekili Ahmet Faikoğlu, ağır yaralı olarak Dedeağaç Hastanesine kaldırılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, olayların bu boyutlara ulaşacağını bilmek, tahmin etmek için kâ
hin olmak gerekmez, tki günlük seyahatimizde, olayların bu boyutlara ulaşacağını anlamak, 
bizler gibi olayları zahirî gören kişiler tarafından da mümkün olmuştur. Yoldan geçen Türkle
re karşı, yoldan geçen bizlere karşı bakışlarından, Rum militanlarının, Rum fanatiklerinin en 
kısa zamanda bir olay çıkaracağı çok açıkça belliydi. 

Olaylar, kesin olarak, tertiptir. Olayların arkasında, Yunan Hükümeti doğrudan doğruya 
ve dolaylı olarak vardır. Yunanistan'da yayınlanan Yunan Niki Gazetesi, Batı Trakya'da yaşa
nan son olayların altında bazı Yunanlı sermaye çevrelerinin hesaplaşmasının yattığını bildir
miştir. Gazete 29 Ocak 1990 tarihli sayısında, manşetten verdiği haberde Batı Trakya'daki son 
gelişmelerin *'ateşle oynamak" diye değerlendirerek, Atina'daki bazı sermaye çevrelerinin, Dı
şişleri ve Adalet Bakanlarının da müsamahası ile, Türk-Yunan ilişkilerinde kontrollü bir ger
ginliği yaratmak istediklerini duyurmuştur. Bu, bir Yunan gazetesinin yorumudur. 

Yine, aynı şekilde, Yeni Demokrasi Partisi milletvekili ve Atina eski Belediye Başkanı Mil-
tiadis Evert, Yunanistan'ın, tehlikenin kuzeydeıi değil, doğudan; yani Türkiye'den geldiğine 
dair savunma doktrinini devam ettirmesini istemiştir. 

Olayların bu boyuta gelmesinden sonra, Dışişleri Bakanlığımız, dün, çok sert bir açıkla
ma yayınlayarak, saldırılara seyirci kalan Yunan makamlarının tutumunu şiddetle kınamıştır. 

Gümülcine'de meydana gelen olaylar, Batı Trakya'daki Türk azınlık üzerinde nasıl bir te
rör estirildiğini yeterince ortaya koymaktadır. 

AT üyesi bir ülkede meydana getirilen kaba kuvvet gösterilerinin hiçbir bahanesi olamaz. 
Bugün Batı Trakya'da insan hakları ağır biçimde ihlal edilmiştir. 

Batı Trakya Türk azınlığı, Lozan Antlaşmasının, bu antlaşmaya imza atan Türkiye Cum
huriyetinin garantörlüğü altında orada oturmaktadır. Yunanistan'dan, Lozan Antlaşmasının 
yüklediği ahdî vecibeleri yerine getirmesini, azınlığın uğradığı tüm zarar ziyanı tazmin 
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etmesini ve Batı Trakya'da cereyan eden ciddî sorunların üzerine bir an önce iyi.niyetle ve çö
züm getirecek neticelerle eğilmesini beklemek en tabiî hakkımızdır. 

Bugün, Batı Trakya'da yaşayan Türkler üzerinde baskı uygulamak ve Türk - Yunan mü
nasebetlerinde kontrollü bir gerginliği sağlamak, Yunan dış politikası açısından avantaj sağla
yabilir; ama, şunu açıkça belirtmeliyiz ki, Batı Trakya'da bugün ateşle oynanmaktadır ve Yu
nan yetkilileri bu ateşin üzerine benzinle gitmektedirler. Bu davranışın, Yunan politikasına iyi
lik getirmeyeceği gibi, ilişkilerimizde tamiri mümkün olmayan, düzeltilemez yaralar açacağı 
da bilinmelidir. 

Bu konuyu Meclisin gündemine getirdim. Beni dinlediğiniz için saygı ve sevgilerimi suna
rım sayın milletvekilleri. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürpınar. 
Hükümet adına cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Mehmet Yazar'a söz veriyorum. 
Bu arada, kısa bir hususu tasrih etmek isterim : Gene, Yunanistan'a gitmiş milletvekili 

arkadaşlarımızdan Sayın Cemal özbilen de bu hususta söz istemiştir, tki arkadaşımızın birbi
rine yakın olan bu mevzualarını arz ettiğimde, Sayın özbilen söz isteme hakkından sarfınazar 
etmişlerdir. Burada bunu da ifade etmek isterim. 

Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Kayseri) — Sayın Başkan, çok değerli milletve

kili arkadaşlarım; sözlerimin başında, öncelikle, iki değerli milletvekili arkadaşımın, gündem 
dışı konuşmalarına istinaden, konuyu Meclise getirmiş olmalarına şükranlarımı ve teşekkürle
rimi ifade etmek istiyorum. 

Bu vesileyle, Batı Trakya'da son gelişmeler ve bunlarla ilgili olarak Hükümetimiz tarafın
dan gerçekleştirilmekte olan teşebbüsler ve gelişen olaylar hakkında bilgi arz etmek üzere hu
zurlarınızda bulunuyorum. 

Batı Trakya'da Türk azınlığı hedef alan müessif olayları, son derece üzücü bulduğumuzu, 
kamuoyumuzun tepkisini haklı gördüğümüzü ve Türkiye'nin, soydaşlarımızın haklarını koru
maya fevkalade kararlı ve dikkatli olduğunu belirterek sözlerime başlamak istiyorum. 

Olaylar, dün gece, yani 29 Ocak Pazartesi gecesi itibariyle, biraz yatışmış gözükmektedir. 
Ancak, daha önceki üç gün zarfında, GümUlcine merkez olmak üzere, bölgede ciddî olaylar 
cereyan etmiş ve soydaşlarımızdan yaralananlar olmuştur. 

Bu olaylar nasıl ve niçin başlamıştır; Batı Trakya'da cereyan eden olaylar nedir; bu hadi
seler karşısında Yunan makamlarının tutum ve davranışları ne olmuştur; Türk Hükümeti ne 
yapmıştır ve ne yapacaktır? Bu soruları Yüce Mecliste aydınlatmaya çalışacağım. 

Yüksek malumları olduğu üzere, Batı Trakya'daki Türk azınlığı statüsü ve haklan Lozan 
Barış Antlaşmasının teminatı altındadır. Diğer bir deyişle, Yunanistan'nın, soydaşlarımız ba
kımından, Türkiye'ye karşı yükle'nmiş bulunduğu belirli vecibeler vardır. Yunan vatandaşları 
olarak, soydaşlarımız, aynı zamanda Yunan Anayasası ve kanunlarıyla, başta Avrupa Toplulu
ğu ve Avrupa Konseyi olmak üzere, ülkenin üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşların ilke ve 
değerlerinin de himayesi altındadır. 
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Hukukî ve nazarî durum budur. Ancak, tatbikatın maalesef farklı olduğunu ve soydaşla
rımızın, Yunan makamları tarafından sürekli olarak ayrımcı bir muameleye tabi tutulduklarını 
üzülerek görmekteyiz. 

Türk azınlığı hedef alan bu baskı ve yıldırma politikası, -ki, nihaî hedefi, Batı Trakya'da-
ki Türk varlığını yok etmektir- dozu değişmekle birlikte, Yunanistan tarafından yıllardır uygu-
lanagelen bir politikadır. Eğitimden, işleri açma ruhsatı sağlanmasına; sürücü ehliyeti alınma
sından, soydaşlarımızın ellerindeki tarım arazilerinin kamulaştırılmasına; vakıfların idaresi ve 
müftülerin seçiminden, seyahat özgürlüğüne kadar, hayatın her kesiminde, soydaşlarımız, bas
kı ve tehdide maruz kalmakta ve güçlüklerle karşı karşıya bırakılmaktadır. Yıllardır süregelen 
bu olumsuz uygulamalara rağmen, Batı Trakya'daki Türk azınlık mücadeleden yılmamış ve 
varlığını devam ettirmiştir. 

Son birkaç yıldır, Türk azınlığı üzerindeki baskıların daha yoğunlaşmasının sebeplerini 
tahlil ettiğimizde, bugün cereyan etmekte olan olayları daha iyi anlamamız mümkün olacaktır. 

Yunan Hükümetinin baskı ve yıldırma politikasının bir sonucu da, Türk azınlığın, gide
rek gelişen bir şekilde, eşit haklara sahip olması gereken Yunan vatandaşları olarak siyasî bi
linçlenme ve dayanışma kabiliyetlerinin güçlenmesi, kendi meselelerine daha etkili olarak sa
hip çıkabilmeleri, ülke içinde ve dışında seslerini daha iyi duyurabilmeleri olmuştur. 

Tabiî ki, bu önemli ve müspet gelişmede, Türkiye'nin takındığı tutarlı tutumun ve ahdî 
duruma uygun davranışların etkisi de önemli rol oynamıştır. Yani, azınlık, Türkiye'yi her za
man yanında hissetmiştir. Bu oluşumun en önemli ve çarpıcı tezahürü ise, Türk azınlığın gerek 
1989'un Haziranında, gerekse aynı yılın kasım ayında Yunanistan'da yapılan genel seçimlerde, 
bağımsız listelerden aday gösterilmeleri ve ilk kez bir soydaşımızı milletvekili seçerek, Yunan 
Meclisine gönderebilmiş olmalarıdır. Haziranda, Dr. Sadık Ahmet, kasımda ise İsmail Rodop-
lu Gümülcine'den -bütün tehdit ve baskılara rağmen- bağımsız listelerden seçilerek Yunan Mec
lisine girmeyi başarmışlardır. 

tşte, Yunan makamlarının bir türlü hazmedemediği ve kabullenemediği gelişme ve gerçek 
budur. Bir anlamda, Batı Trakya Türkünün, bu bilinçli dayanışması karşısında, Yunan ma
kamları, azınlığa karşı yıllardır takip etmekte oldukları politikalarının iflas ettiğini görmüşler 
ve bunun telaşına kapılmışlardır. 

Bunun içindir ki, Yunan Hükümeti, bu kez de yargı mekanizmasını devreye sokarak, bir 
yandan, azınlığın liderlerini siyasî haklardan mahrum ederek devre dışı bırakmak istemişler, 
diğer yandanda, soydaşlarımızı sindirmeye kalkışmışlardır. Bu da yetmiyormuş gibi, işi zorba
lığa dökerek, soydaşlarımızın üzerine taşlı, sopalı grupları saldırtmışlardır. 

Dr. Sadık Ahmet ve İbrahim Şerife isnat edilen suç, "5 Kasım seçimi öncesinde, bazı aday
larla ilgili olarak seçmenleri yanıltmak, seçim iradelerini değiştirmeye çalışmak ve dolayısıyla 
kamu düzenini bozmak "tır. Bu tutarsız suç isnadına dayalı sözde duruşma sonunda, iki soy
daşımız 18 ay hapis ve siyasî haklardan üçer yıl mahrumiyet cezasına çarptırılmışlardır. Ayrı
ca, istinaf mahkemesine kadar cezaevine koyulmaları kararı verilmiştir. 

Gümülcine'de görülen davanın cereyan tarzı, verilen karar, duruşma sırasında ve sonra
sında müşahede edilen tertip, gösteri ve saldırılar, olayların başından sonuna kadar siyasî bir 
anlam ve hüviyet taşıdığını; kararın, adaletin değil, siyasî makamlann iradesini yansıttığını açıkça 
ortaya koymaktadır. 
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Mahkeme, Yüce Meclisin üç değerli üyesi tarafından da bizzat takip edilmiştir. Karar, adalet 
tarihine, kara bir leke olarak geçecektir. 

Duruşma sırasında ve mahkeme salonunda, Yunanlılar tarafından başlatılan olaylar, ka
rarın açıklanmasını müteakip, daha da hız kazanmıştır. 

Gümülcine Türk Gençler Birliğinin bahçesinde oturan soydaşlarımız, ellerinde taş ve so
palarla, polislerin gözü önünde, bir grup Yunanlının saldırısına uğramıştır. 

Polisin seyirci kaldığı bir ortamda, bazı soydaşlarımız ağır şekilde dövülmüştür. Türk azınlık 
gazetelerinden, Akın ve Gerçek Gazetelerinin yazıhaneleri tahrip edilmiş, keza yazıhanelerin 
avlusundaki mescit, namaz sırasında, çok ağır hasar görmüş ve ibadet engellenmiştir. Gümül-
cine'de, vilayet binasının karşısındaki Türk dükkânları, 200 kişilik bir kalabalık tarafından, 
yine orada bulunan 100 kadar polisin gözleri önünde, vitrinlerinin camları kırılarak tahrip edil
miştir. Cuma günü Eski Camide okunacak "29 Ocak Mevlidi" okunamamış ve cami, polis 
tarafından muhasara altına alınmıştır. 

Bütün bu olaylar sırasında, bölgedeki radyo istasyonları, Yunan kamuoyunu, Türk azınlı
ğı aleyhine tahrik eden, cereyan eden olayları teşvik eden ve olayları bir Hıristiyan-Müslüman 
çatışması olarak takdim eden yayınlar yapmışlardır. Yapılan müteaddit teşübbüslere rağmen, 
polisle mahallî Yunan yetkilileri, olaylara maalesef seyirci kalmışlardır. 

Bu arada, soydaşlarımızın hareketleri engellenmiş, yararalananları ziyaret etmek isteyen 
Gümülcine Başkonsolosumuzun talebi geri çevrilmiştir. 

Türklerin yoğun olarak yaşadığı Yenice Mahallesindeki Türk kahvehanelerine saldırılar 
olmuş ve kahvehaneler hasar görmüştür. Bir radyo istasyonunda, spikerin, "Etenlerin, Müslü
man dükkânlarının camlarını kırdığını" bildirmesi üzerine, tehdit telefonları aldığı öğrenilmiştir. 

Daha önce de belirttiğim gibi, dün gece yatışmaya başladığı anlaşılan bu olaylar, her yö
nüyle tertip kokmakta, maksatlı olduğu anlaşılmaktadır. Eğer, bu olayların meydana gelişi, 
doğrudan doğruya Yunan Hükümeti tarafından tertiplenmediyse, bu olayların, Yunan Hükü
metinin hoşgörüsüne sahip olduğu kesindir ve açıktır. 

Dr. Sadık Ahmet ve İbrahim Şerifle ilgili kararın açıklanmasını müteakip, Batı Trakya'
da gergin ve olaylara gebe bir ortamın oluştuğu tarafımızdan müşahede edildiğinde, gerek bu 
iki soydaşımızın şahsında bütün Türk azınlığına karşı yapılmış olan haksızlığın onarılması, 
gerekse, çıkabilecek olayların önlenmesi bakımından, Yunanistan Hükümeti nezdinde, Anka
ra ve Atina'da bir dizi teşebbüslere geçilmiştir. 26 Ocak Cuma günü Atina Büyükelçiliğimiz, 
Yunan Dışişleri Bakanı ile görüşmüş ve görüşmede Dışişleri Bakanı Samaras, Batı Trakya'da 
gerekli güvenlik tedbirlerinin alınacağını bildirmiştir. Mahkemenin kararı konusunda ise, yargı 
organlarına karışamayacaklannı ve açık olan istinaf yoluna başvurulmasının uygun olacağını 
belirtmişlerdir. 

27 Ocak Cumartesi günü, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı, Yunanistan'ın Ankara Büyükel
çisini davet ederek, gelişmelere ilişkin görüş ve beklentilerimizi duyurmuştur. 

29 Ocak Pazartesi günü, gelişmelerin seyri içinde, Ankara'daki Yunan Büyükilçiliği ile te
maslar sürdürülmüştür. Bilahara, Dışişleri Bakanı Sayın Yılmaz, Yunan Büyükelçisi Sayın Mak-
ris'i makamına davet etmiş ve Türk Hükümetinin görüş ve taleplerini şu şekilde tespit 
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etmiştir : "Batı Trakya'daki son gelişmeler muvacehesinde, Türkiye, Yunanistan'ın iyi niyetine 
inanmamaktadır. Soydaşlarımızı hedef alan olayları kuvvetle protesto ediyoruz. Batı Trakya'
da olup bitenlerden Yunan Hükümetini sorumlu tutuyoruz. Bu olayların bir daha tekerrür et
memesi için, Yunan Hükümetinden gerekli bütün tedbirleri almasını bekliyoruz. Bu tedbirler 
alınmadığı takdirde, doğabilecek vahim sonuçlara Yunan Hükümetinin katlanması gerekece
ğini peşin olarak vurgulamak istiyoruz. Yunan Hükümeti bu konuda iyi niyetli davranmış ol
saydı, son gürlerde cereyan eden olayların, cereyan etmemiş olacağını düşünüyoruz. Eğer, Yu
nan tarafında, bu hususta hâlâ bir iyi niyet mevcutsa, bunu önümüzdeki günlerde sergileyeceği 
davranışlardan hep birlikte göreceğiz ve anlayacağız." 

Dışişleri Bakanı Sayın Yılmaz, işte bu son derece açık ve kesin ifadelerle, kararlılığımızı 
ve beklentilerimizi Yunan tarafına bildirmiş bulunmaktadır. Sayın Yılmaz, Yunan Büyükelçi
siyle akşam yaptığı bu görüşmeyi takiben, Yunanlı meslektaşı Samaras'Ia bir telefon görüşme
si yapmış ve aynı hususları ona da iletmiştir. 

Bu enerjik teşebbüsler neticesindedir ki, Yunan makamları, geç de olsa, durumun vaha
metini idrak ederek, konuya daha ciddî bir şekilde eğilmeye başlamışlardır. Yunan Dışişleri 
Bakanı Samaras, Sayın Yılmaz'a bu istikamette ifadelerde bulunmuştur. 

Batı Tarkya'daki gerginliğin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini tahmin etmekte
yiz. Temennimiz, yeni olayların çıkmamasıdır. 

Yunan Hükümetinden beklediğimiz, Dr. Sadık Ahmet ile İbrahim Şerife haksız yere veri
len cezaların kaldırılması, bu kişilerin ve Batı Trakya'daki Türk azınlığın, önümüzdeki nisan 
ayında Yunanistan'da yapılacak genel seçimlere, bütün Yunan vatandaşları gibi eşit şartlar al
tında ve serbest iradeleriyle katılmalarını sağlayacak şartların yaratılmasıdır. 

Ayrıca, son günlerdeki olaylar sırasında, maddî ve manevî zarara uğrayan soydaşlarımızın 
zararlarının tazmin edileceğini ummaktayız. Türkiye, Batı Trakya'daki Türk azınlığı, iyi kom
şuluk ilişkilerini geliştirmek ve ikili sorunlarımızı diyalog yoluyla çözümlemek istediğimiz Yu
nanistan'la aramızda bir dostluk köprüsü olarak görmekte ısrarlıdır. 

Türkiye, Yunanistan için, ne azınlık ne de insan hakları sorunu yaratmak peşinde değil
dir; ancak, soydaşlarımızın haklarının ihlaline, kesin ve kararlı olarak, her defasında karşı çı
kacağımız açıkça bilinmelidir. 

Türkiye, Yunan Hükümetini, Batı Trakya ve oradaki Türk azınlığı konusunda, Ciddî, tu
tarlı, genel ve Türkiye'ye karşı özel vecibelerine uygun hareket etmeye davet eder. 

Batı Trakya'da olayların devam etmesi halinde, gelişmelerin, Türk - Yunan ilişkilerine cid
di zarar vereceği kesindir. Türk kamuoyu, bu konuda, son günlerde, Azerbaycan'da cereyan 
eden üzücü olayların etkisi altında, fevkalade derin bir hassasiyet içindedir. Yunan Hükümeti
nin, Bu hassasiyeti de önemle dikkate alması yararlı olacaktır. 

Türkiye olarak biz, sükûnet taraftarı olup, kendi ülkemizdeki gerekli bütün tedbirleri al
maktayız; Yunanistan'dan da beklediğimiz budur. 

Yunanistan nezdinde sürdürdüğümüz bu teşebbüslere paralel olarak, Dr. Sadık Ahmet ile 
ibrahim Şerifin siyasî haklarından mahrum edilmeleri ve Batı Trakya'daki Türk azınlığın in
san haklarının ihlal edilmesi konularına, üçüncü ülkeler ve uluslararası kuruluşların dikkatle
rini çekme teşebbüslerimiz de devam etmektedir. Hedefimiz, Batı Trakya'daki Türk azınlığı 
üzerindeki baskıların kaldırılması ve soydaşlarımızın layık oldukları insanca yaşam hakkının 
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sağlanmasıdır. Bu hedefe ulaşmak için, Hükümetimiz, bütün imkânları sonuna kadar zorla
yacaktır. 

Temennimiz, Yunanistan'la en kısa zamanda anlamlı bir diyaloga girerek, azınlık mesele
si dahil, ikili sorunlarımızın, müzakere yoluyla halledilmesidir. Yunan Hükümetinin bu arzu
muza müspet cevap vermesi, her iki ülke için de sayısız yararlar sağlayacaktır. İki komşu ülke
nin yapması gereken budur. Ancak, Yunanistan, her şeye rağmen, bu olumsuz çizgisinde de
vam etmekte ısrar ederse, bunun sonuçlarına katlanması gerekeceği de izahtan varestedir. 

Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

2. — Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'ın, açılması ertelenen Ege tütün piyasasına ilişkin gün
dem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Kemal Akkaya'nın cevabı 

BAŞKAN — Tütün piyasası hakkında, Manisa Milletvekili Sayın Ümit Canuyar. 
Buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 
ÜMÎT CANUYAR (Manisa) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; günlerden beri açıla

mayan Ege tütün piyasası hakkında görüşlerimi arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu 
vesileyle, Yüce Meclisi en derin saygılarımla selamlıyorum. 

Sayın Gümrük ve Tekel Bakanımız, 21 Aralık 1989 tarihinde tütün piyasasının Manisa İl 
Merkezinde açılacağını beyan etti. Bu açılış ertelendi, 1990 yılının ilk haftasında olacağı söy
lendi; ancak, Şubat ayı geldiği halde bugüne kadar, maalesef piyasa hakkında hiçbir bilgi söz 
konusu değil. 

Bu durumda, çiftçimizin, tütün üreticimizin halinin ne olduğunu bilmek gerekir. Tütün 
üreticisi, hepinizin bilgidi gibi, tütüne onbeş ay emek verir. Bu onbeş ayın sonunda, piyasanın 
açılacağı gün, o tütün üreticisi için bir bayram veya bir matem vesilesi olur. Eğer Onbeş aylık 
alın teri karşılığını görür, tütün üreticimiz iyi bir para almak imkânına kavuşursa o gün, onun 
için bayram günüdür; ama, aksi olduğunda bir matem günüdür. Şu anda çiftçimiz, içinde bu
lunduğu çok huzursuz durum dolayısıyla maalesef matem içindedir. Yeni mevsim geldiği hal
de, yeni yılın tohumları, ocakları atıldığı halde, fidanlar çıktığı ve bu fidanların tarlaya akta
rılması söz konusu olduğu halde, maalesef, tütün üreticimizin alın terinin karşılığının ne za
man verileceği halen meçhuldür. 

Bu arada, tütün üreticimizin bankalara olan borçları katlanmakta, 31.12.1989 tarihinde 
ödenmeyen borçlar için faizin de faizi uygulanmaktadır. Çiftçimiz, tütün üreticimiz, esnafa 
ve tüccara olan borçlarını ödeyemez hale gelmektedir. Türk çiftçisi onurludur. Türk çiftçisi, 
elbette ki borcunu zamanında ödemeyi ister; ancak, devlet kendisine alacağını veremiyorsa el
bette ki, ödeme imkânı bulamaz. Bundan dolayı da çiftçimiz, maalesef, efkârıumumiyede iti
barını, güvenilir insan olması hususunu kaybetmiş durumdadır. Bunun da mesebbibi Hükümettir. 

Şubat ayı ortalarında tütün piyasasının açılmasının söz konusu olacağını varsaysak, tesel
lüm ve para ödeme işlemleri asgarî üç-dört ay gibi bir zaman alacağı için, tütün üreticimizin 
eline, sanıyorum nisandan, mayıstan evvel para geçmeyecektir. Bu durum da, tütün üreticimi
zin biraz daha zor durum düşmesini maalesef sağlayacaktır. Bu arada alacağını alamayan çiftçi, 
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biraz evvel de ifade ettiğim gibi, yeni yıl mahsulünü nasıl ekebilecek ve normal hayatını nasıl 
idame ettirebilecektir? Bu yapılan, kanaatimizce, çiftçiye, tütün üreticisine zulümdür, bu yapı
lan, tütün üreticisine 'Tütün ekme" demektir. Hiçbir siyasî iktidarın Türkiye'de sayısı 3 milyo
nu bulan tütün üreticisine "Sen tütün ekme" demeye hakkı yoktur. 

Piyasanın açılmaması ve fiyatların da belli olmamasının bize göre en önemli sebebi, ikti
darın, tütün üreticisine iyi para veremeyeceği korkusudur. Bugün doların gerçek kuru, herke
sin kabul ettiği ve bildiği gibi, gerçek değerinin asgarî 1 000 lira altındadır. Bu münasebetle, 
Hükümet, doların gerçek değerinde olmaması dolayısıyla, çiftçiye iyi para veremeyeceği endi
şesiyle piyasayı sallamaktadır. Ayrıca, Merkez Bankasının verdiği reeskont kredileri kaldırıl
mıştır. Bu suretle, TekePin tütün alımlarında çiftçimize vereceği desteğin büyük bir kısmı maa
lesef yok edilmiştir. TekePin kaynağı kalmamıştır. TekePin kaynağı, bundan sonra, olsa olsa, 
ancak Tekel maddelerine zam yapmak suretiyle sağlanabilir; ki, bunun da en büyük zararını, 
yine yıllardan beri enflasyondan zarar gören Türk Milleti çekecektir. Tüccarın piyasaya girme
diği ayan beyan görülmektedir; bunun da sebebi, demin de arz ettiğim gibi, doların gerçek de
ğerinde olmamasıdır. 

Tütün üreticisinin sabrı kalmamıştır, bıçak kemiğe dayanmıştır. Doğru Yol Partisi olarak 
size önerimiz şudur : Ne yaparsanız yapınız, bu tütün piyasasını bir an evvel açınız; açmazsa
nız, tütün üreticisinin tepkilerini de göz önüne almak zorundasınız. 

Şimdi biraz da eski tarihlere dönüyorum, bakıyorum ki, Anavatan Partisi İktidarı, 1987 
yılında 26 Kasım tarihinde piyasayı açmış. Yine aynı iktidar, 1988 yılında 1 Aralık tarihinde 
piyasayı açmış. Demek ki imkânlar müsait; istendiğinde piyasa daha erken tarihlerde açılabili
yor. Tabiî bunun gerçek sebebi: 1987 yılında genel seçim vardı, 1989'da mahallî seçimler vardı. " 
ANAP İktidarının amacı, "Al parayı ver oyu" anlaşıyı içinde, tütün üreticisinin oyunu almak
tı. Bu anlayış ile bir noktaya varmak kesinlikle mümkün değildir ve bunun mümkün olmadığı 
da 26 Mart 1989 seçimlerinde Türk Milleti tarafından açıkça ortaya konmuştur. 

Bizim İktidara tavsiyemiz : Tütün üreticisinin alın terinin karşılığını derhal veriniz, hem 
de peşin olarak veriniz. Tütün üreticisinin, banka borçlarından ve daha önemlisi, tefecinin elinden 
kurtulmasını sağlayınız. 

Benim milletvekili olduğum Manisa bölgesi, tütünün kaynağıdır. Biz bölgemizde sık sık 
geziyoruz ve üzülerek görüyoruz ki, tütün üreticimizin artık devlete güveni kalmamıştır. Bir 
siyasî iktidar, ekici için hayatî önem taşıyan piyasanın açılmasını 2 defa ertelerse ve halen ne 
zaman açılacağı belli değilse, tütün üreticisinin tepkisi gayet doğaldır. Çiftçi, kendisini bu ka
dar büyük sıkıntılara sokanların ve çelişkili ifadeler kullananların bir vicdan muhasebesi yap
maları gerektiğini; kendilerini devletten soğutanların, devlete güvenlerini kaybetmelerine vesi
le olanların gerçek bir vicdan muhasebesinde, vicdanlarının rahat olmayacağını; hatta, yüzle
rinin kızaracağını açıkça ifade etmektedir. Ben de, bu Parlamentonun bir mensubu olarak, vic
danen rahat olmadığımı, üzülerek söylemek isterim. 

Netice itibariyle, ne yapmalıdır? Piyasa kilitlenmiştir. Bu kilit mutlaka kırılmalıdır. Bu 
kilidi ancak ve ancak hükümet kırar. Piyasayı hükümet açar, fiyatı hükümet verir, destekleme
yi hükümet yapar. Ayrıca, piyasa açıldığında, hükümetin en önemli görevi, tütün üreticisine 
verebileceği en iyi ortalama fiyatı vermesidir. Piyasa açıldığında, en önemli husus, mayısı, ha
ziranı beklemeden tütün üreticisine malının değerini peşin para olarak ödemektir. Ancak, üzülerek 
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ifade etmek istiyorum ki, bu konuyla ilgili Sayın Bakan şu anda sanıyorum Amerika seyaha
tinde ve herhalde seyahat bir hafta sürecek, demek ki bizim çiftçimiz daha en az onbeş gün 
sıkıntıya ve huzursuzluğa tahammül etmek zorunda kalacak. 

Bugünün şartlarında, ziraat odalarının önerdiği ortalama 13 bin lira fiyat mutlaka ger
çekleşmeli; aksi halde, tütüncünün büyük bir zarara uğrayacağı gerçeği göz ardı edilmemelidir. 

öyle ümit ve temenni ediyorum ki, -bunu üzerine basa basa söylüyorum- çok zor olmakla 
beraber, Hükümet bir an evvel piyasayı açar, iyi bir fiyat vererek çiftçimizi zarardan mümkün 
olabildiği kadar kurtarır ve bu suretle çiftçimiz de biraz nefes alma imkânına kavuşur... Demin 
de arz ettiğim gibi, üç milyon insanın hayatıyla oynamaya hiçbir siyasî iktidarın hakkı yoktur. 

Piyasanın bir an evvel açılmasını bir difa daha temenni ediyor ve Yüce Meclisi bu duygu
larla saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN;— Teşekkür ederim Sayın Canuyar. 

Hükümet adına cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Kemal Akkaya; buyurun efen
dim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) — Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; Manisa Milletvekili Sayın Canuyar'ın, Ege tütün piyasasıyla ilgili olarak yapmış oldukları 
gündem dışı konuşmadaki suallerini cevaplamak, Yüce Meclise bu konuda bilgi sunmak üzere 
huzurlarınızda bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Şunu peşinen belirtmek isterim ki, Anavatan Partisi hükümetlerinin tütün politikası, Türkiye 
tütününün tekrar uluslararası düzeyde değer kazanması ve tütün üreticisinin alın terinin en iyi 
şekilde değerlendirilerek, zamanında ve yeterli bir fiyat verilmek suretiyle, yüzünün güldürül-
mesidir. 

Bu politika, 1984'den itibaren kararlı bir biçimde ele alınmış ve uygulamaya konmuştur. 
Bildiğiniz gibi bu kararlı tutum sonucu iyi tütüne iyi fiyat sistemi içerisinde, Türk tütünü tek
rar dünya piyasalarında eski iddialı yerini almış ve tütün üreticisinin emeği de en iyi şekilde 
değerlendirilmiş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşım Sayın Canuyar, piyasanın geç kaldığını, Ege tütün piyasasının açılması 
zamanının geçtiğini beyan ettiler. Biraz evvel de söylediğim gibi, 1984 sonrası ele alınan politi
ka sonucu, piyasa iki ay öne alınmak suretiyle, uygulama alanına konmuştur. 1979 -1983 ara
sında, mart ayının ikinci yarısına kadar, yani 17 Marta kadar uzanan süre dikkate alındığında, 
kesinlikle gecikme bahis konusu değildir; ama, bizim uyguladığımız döneme göre, bir gecikme 
vardır. Bunu kabul ediyoruz; fakat, bunun da derhal piyasa açılması suretiyle önlenmesi için 
çalışmalar sürdürülmektedir. 

Gecikmenin nedenlerinden biri, bu yıl, daha doğrusu 1989 yılı tütün ürünü, 219 bin ton 
olan 1988 ürününe göre, yüzde 15,5 bir artışla, 259 bin tona yükselmiş olmasından kaynakla
nıyor. Tabiatıyla, asıl alıcı durumunda olan Tekel, belli tespitlerini yapmak mecburiyetindedir. 
Tekel, bu piyasa hazırlık ve tespitlerini tamamlamak üzeredir. Ben, şunu söylemek istiyorum : 
önümüzdeki ayın ilk yarısında, beş on gün içinde, tütün piyasası açılacak ve dünya piyasa şartları 
da dikkate alınmak suretiyle, çok zahmetli işçilik isteyen tütün ürününün üreticisinin yüzü, 
bugüne kadar olduğu gibi, yine peşin ödeme yapılmak suretiyle ve ürünü en iyi şekilde değer
lendirilmek suretiyle güldürülecektir. 
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Bunu bildirmek ister; hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gündeme geçiyoruz. 

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

1. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve 39 arkadaşının, olağanüstü hal uygulamasının sür
dürüldüğü Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki sorunları çözmekte acze düşerek vatandaşların 
güvenini kaybettikleri, uyguladıkları yanlış politikalarla bölgedeki yurttaşların temel hak ve özgürlüklerini 
ortadan kaldırdıkları, toplumsal barışın bozulmasına neden oldukları ve siyasal nedenlerle vatandaşların 
yabancı ülkelere göç etmeleri olayına seyirci kaldıkları iddialarıyla Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gen
soru açılmasına ilişkin önergesi (11/13) 

BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" kısmında, bir gensoru önergesi vardır, önerge, bas
tırılıp sayın üyelere dağıtılmıştır. 

Gensoru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Olağanüstü hal uygulamasının sürdürüldüğü Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde, 
siyasal iktidarın uzun bir süredir uygulamaya koyduğu yanlış politikalar sonucu, önemli top
lumsal sorunlar ortaya çıkmakta ve yaşam koşulları giderek zorlaşmaktadır. 

Bölgenin gerçek sorunları bir türlü siyasal iktidar tarafından nesnel ölçülerle değerlendi
rilememiş, bu konuda defalarca ortaya konulan eleştiri ve önerileri siyasal iktidar dikkate al
mayarak bölgeye yönelik yanlış ekonomik, sosyal ve siyasal politikalarını inatla sürdürmüştür. 
Ülke barışını ve demokrasimizi çok yakından ilgilendiren bu sorunun, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde görüşülmesinden sürekli kaçınılmıştır. 

Sorunlara sadece askerî ve polisiye önlemlerle yaklaşan yönetim, toplumda yeni sıkıntıla
rın ortaya çıkmasına neden olmuş, kendini kısır bir döngü içerisine hapsederek soruna sağlıklı 
çözümler bulma şansını yitirmiştir. Bu politikalar sonucu bölgede anarşi ve terör azalmamış, 
aksine, güvenlik için alınan birçok önlem amacını aşarak, yurttaşların temel hak ve özgürlük
lerini ortadan kaldırmıştır. 

Yasa dışı örgütün faaliyetlerini etkisizleştirme, izleme ve bilgi alma amacına dönük giri
şimler, birçok yerleşim biriminde, yurttaşların anayasal haklarını kısıtlayarak, yok ederek uy
gulamaya koyulmuş, bölgede demokrasi daraltılarak, baskıcı bir ortam hâkim kılınmıştır. 

Sayıları onyedi bini aşan korucuların, bölgede güvenliğin temininde önemli bir katkıları 
olduğu söylenemez. Devlete gereksiz şekilde milyarlarca liraya varan yük oluşturmanın yanın
da, bu kesim, bölgede yeni huzursuzlukların kaynağını oluşturarak toplumsal barışın bozul
masına neden olmuştur. 

Siyasal bilincin göreceli gelişkin olduğu birçok yerleşim biriminde, yurttaşların Anayasal 
haklarını kullanarak "Güvenliğimizi Devlet sağlasın" yaklaşımına anlayış gösterilmemiş, "İs
tediğimizi yapmazsanız, silah almazsanız sizi Devlet karşıtı görürüz" mantığı giderek etkili ol
maya başlamıştır. 
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Terör olaylarının sürmesi iki taraflı baskı ve şiddet uygulamaları, insan hakları ihlalleri 
vatandaşı canından bezdirmiş, demokrasiye olan güvenlerini sarsmıştır. Yılgınlık, güvensizlik 
ve baskı ortamı bugün bu bölgede yüzlerce köyün boşalması sonucunu doğurmaktadır. Siya
sal nedenlere dayalı göç olayı hızlı bir artış göstermektedir, özellikle Siirt, Mardin, Van ve Hak
kâri illerine bağlı yüzlerce köy kısmen veya tamamen boşaltılmış durumdadır. Zaten büyük 
bir ekonomik gerilik ve yoksulluk içerisinde yaayan bu bölgenin kırsal kesim insanı, yaşamı 
boyunca biriktirdiklerini de yok pahasına satarak topraklarını terketmekte, çaresizlik içerisin
de, yaşamlarını göç ettikleri yerlerde yeni toplumsal sorunlarla birlikte sürdürmeye çalışmak
tadırlar. 

Hakkâri İlinin Uludere ilçesine bağlı sınır köylerinde yaşanan göç olayları ise, demokrasi
miz açısından çok daha vahimdir. Anayasal haklarını kendi ülkesinde kullanabilme koşulları
nın tamamen kaybolduğu umutsuzluğuyla, burada yaşayan bir kısım vatandaşlar, yüzlerce yıl 
yaşadıkları toprakları terkederek, topluluklar halinde sınır ötesi ülkelere göç etme zorunlulu
ğu duymaktadırlar. Taşdelen Köyüne bağlı Kayabidi mezrası buna bir örnektir. Taşdelen Kö
yünde oturan yaklaşık 1 200 vatandaşımız da, içinde bulundukları sıkıntıdan kurtulmanın yo
lunu, sınır ötesi ülkelere göç etmekte aramaktadırlar. Olağanüstü hal bölgesinde ortaya çıkan 
bu gelişmeler hiçbir demokratik ülkede kabul edilemeyecek bir olaydır. Vatandaşlarının kendi 
topraklarında özgür ve mutlu yaşamalarını sağlayamayan siyasal iktidarın, uzun bir süredir 
bu olaylara seyirci kalması endişe vericidir. Uluslararası siyasal ilişkiler planında da ciddî sı
kıntılar yaratacak bu trajedi, halkımızı derinden yaralamaktadır. 

Bu durum çok açık bir şekilde, siyasal yönetimin bölge insanının sorunlarını çözmekte 
acze düştüğünü, vatandaşların güvenini kaybettiğini göstermektedir. Ülkenin bütünlüğü, de
mokrasinin işlerliği ve toplumun huzurunu yakından ilgilendiren bu olay, siyasal iktidarın böl
geye yönelik politikalarının iflas ettiğinin açık bir göstergesidir. 

Yukarıda anlatılan nedenlerle, Anayasanın 99 ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca, 
Bakanlar Kurulu hakkında gensoru işleminin açılmasını arz ve talep ederiz. 

Fuat Atalay Cumhur Keskin 
Diyarbakır Hakkâri 

Onur Kumbaracıbaşı Rıza Yılmaz 
Kocaeli Ankara 

Yaşar Yılmaz Ahmet Ersin 
Ankara îzmir 

Hilmi Ziya Postacı Veli Aksoy 
Aydın İzmir 

Durmuş Fikri Sağlar Abdullah Sedat Doğan 
İçel Adana 

İrfan Gürpınar Abdulkadir Ateş 
Kırklareli Gaziantep 

Mehmet Dönen Ekrem Kangal 
Hatay Sivas 

t. önder Kırlı Kenan Süzer 
Balıkesir Tokat 
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Zeki Ünal 
Eskişehir 

Ekin Dikmen 
tçel 

Mustafa Çakır 
Giresun 

Kâzım Ulusoy 
Amasya 

Orhan Veli Yıldırım 
Tunceli 

özer Gürbüz 
Sinop 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Yüksel Çengel 
istanbul 

Mehmet Moğultay 
istanbul 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Hasan Fehmi Güneş 
istanbul 

Erol Güngör 
izmir 

Neccar Türkcan 
izmir 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 

A. Hüdai Oral 
Denizli 

ibrahim Tez 
Ankara 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Musa Gökbel 
Muğla 

Mahmut Keçeli 
Adana 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

Birgen Keleş 
izmir 

Mehmet Fuat Erçetin 
Edirne 

Ali Haydar Erdoğan 
istanbul 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Sarıgül de bu önergeye katıldıklarını ifade buyurmuşlardır. 
Gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağına dair görüşme günü, Danışma Kuru

lunca tespit edilip, Genel Kurula sunulacaktır. 

2. — Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan 
ve Konya Milletvekili Veja Taner'in, dış politika konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/21) 

BAŞKAN — Bir genel görüşme önergesi vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden bugüne kadar Türkiye Devleti, özellikle dış iliş
kilerinde dünya içinde saygın bir konumda olma özelliğini sürekli korumuş, dünya konjonktü
ründeki pek çok değişiklik, aleyhte gelişmeler, sıcak savaşlar, Türkiye'nin ısrarla uyguladığı 
onurlu dış politika konumunu değiştirememiştir. Devletimizin her şart altında uyguladığı ve 
ödün vermediği bir onurlu politikanın cihana karşı "teslimiyetçi" bir politika anlamına gel
mediği çeşitli zaman ve zeminlerde ortaya konulmuş, Türkiye belli bir büyük ittifak içerisinde 
bulunmasına karşın, karşı ittifak ve tarafsız blok ülkelerince de, sözüne güvenilir ve inanılır 
ülke olma özelliğini korumuştur. 

Yıllarca bu inanç ve ısrarlılık içinde yürütülen ve çeşitli hükümetler değişmesine rağmen, 
özünde sapma olmayan bu politika, 1983 Kasımında işbaşına gelen bugünkü siyasî iktidarın, 
geçen altı yıllık uygulaması ile önemli ölçüde zedelenmiştir. 
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Bir anlamda korkulan, ama mutlaka sözüne güvenilen, saygın bir konumu olan Türkiye, 
altı yıllık uygulama sonunda, bugün, bu özelliklerinden sıyrılmış, dünya ülkeleri içinde âdeta 
yalnızlığa ve çaresizliğe itilmiştir. 

Türkiye'nin, Cumhuriyet süresince övünebileceği büyük insan gücü ve beyni içinde önem
li bir yer tuttuğunun herkesçe kabul edildiği Dışişleri bürokrasisi, bu son dönemde Türkiye'nin 
uluslararası ilişkilerinde özenle devre dışı tutulmuş ve Türkiye'nin dış ilişkileri başkaları eliyle, 
dış politikası ise başka mihraklarca yürütülmeye çalışılmıştır. 

Dışişlerinin yılların birikimiyle oluşturmaya çalıştığı ve 1984 yılına kadar başarı ile uygu
ladığı Türkiye-Bulgaristan politikası ve Bulgaristan'daki soydaşlarımızın durumu, Sayın özal'ın 
sorumsuz beyan ve çıkışlarıyla karmaşık bir hal almış ve orada yaşayan soydaylarımız bilinen 
akıbete sürüklenmiştir. Bulgar yönetimi başka nedenlerle değişmese idi, Bulgaristan'daki soy
daşlarımızın durumu bugün ne halde olurdu düşüncesi bile insanı ürkütmektedir. 

Olayları iyi takip eden ve derinliğine bilen kişiler tarafından tebessümle karşılanan Davos 
süreci ise, Yunanistan'da yaşayan soydaşlarımızın haklarının elinden alınması, evlerinden bark
larından edilmesi, topraklarından kovulmasından başka hiçbir işe yaramamıştır. 

Aynı güvensiz ve tutarsız politikalar, Türkiye'yi AT eşiğinde bırakmış; Türkiye, 1963 An
kara Anlaşması ile elde ettiği hakkı bile kullanamamıştır. 

1989 yılı sonlarına doğru olabildiğince boyut kazanan Sovyetler Birliğinin yeniden yapı
lanma ve yumuşama politikaları, Orta ve Doğu Avrupa'da yeni rejimleri ortaya çıkarır ve dün
ya kamuoyu bunları alkışlarken, aynı Sovyetler Birliğinin Azerbaycan da yaşayan soydaşları
mıza karşı yürüttüğü ve insan hakları ihlallerinin pervasızca yapıldığı 1990 senesi Ocak ayın
da, siyasî iktidar bu durum karşısında süratli, geçerli ve inandırıcı politikaları hayata geçirece
ği yerde, bunların hiçbirini yapamamış, soydaşlarımız Kızılordu tanklarıyla karşı karşıya bıra
kılmıştır. Kayıtsızlık bununla da kalmamış, Sayın özal, bu insanlık dışı kıyımı destekleyen, 
Amerika Birleşik Devletleri gezisi sırasında "Onlar bizden çok İran'a yakındırlar, biz Sünnî-
yiz, onlar Şiî" demek suretiyle bir yandan akıl almaz bir gaf yapmış, bir yandan orada ellerin
de Türk Bayrağı ve Atatürk resimleri ile özgürlük mücadelesi vermeye çalışan soydaşlarımızı 
incitmiş, öte yandan da Anayasanın 10 uncu maddesindeki mezhep ayrılığı yapılamaz ilkesini 
çiğnemiştir. 

Bütün bu oluşumlar Türkiye'nin dış politikasında önemli yanlışlıklar, tutarsızlıklar ve sap
malar olduğunu açıkça ortaya koymakta ve ülkemiz yukarıda da ifâde ettiğimiz gibi yalnızlığa 
itilmektedir. Çevremizde büyük boyutlar kazanacağı şimdiden belli bu denli gelişmelere kayıt
sız bir siyasî iktidarın, Türkiye'nin geleceği konusunda herkeste endişe ve tereddüt uyandıran 
tutumu karşısında, konunun bir genel görüşme çerçevesi içinde Türkiye Büyük Millet Mecli
sinde görüşülmesinin uygun olacağı görüşündeyiz. 

Bu nedenle, Anayasanın 98 ve içtüzüğün 99, 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca genel gö
rüşme açılmasını Doğru Yol Partisi Grubu adına saygıyla arz ederiz. 

Koksal Toptan Vefa Tanır t 

Doğru Yol Partisi Doğru Yol Partisi 
Grup Başkanvekili Grup Başkanvekili 

Zonguldak Konya 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge, gündemdeki yerini alacak ve genel görüşme açılıp açılmaması konusundaki ön-

görüşme, sırasında yapılacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkereleri vardır. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. —Hollanda 2 mi Meclis Başkanı ile beraberinde bir parlamento heyetinin ülkemize davet edil
mesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1107) 

BAŞKAN — tik tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı 24 Ocak 1990 Çarşamba günü toplanmış 
ve Hollanda 2 nci Meclis Başkanı ile beraberinde bir Parlamento Heyetinin ülkemize davet edil
mesinin, Yasama Meclislerinin Dış Münasebetlerinin Düzenlenmesiyle İlgili Yönetmeliğin 16 
ncı maddesi hükmü uyarınca kabulüne karar vermiştir. 

Yüce Meclisin bilgisine sunulur. 

t. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. -— Arjantin Senato Başkanı ile beraberinde bir parlamento heyetinin ülkemize davet edilmesine 
ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1108) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı 24 Ocak 1990 Çarşamba günü toplanmış 

ve Arjantin Senatosu Başkanı ile beraberinde bir Parlamento Heyetinin ülkemize davet edil
mesinin, Yasama Meclislerinin Dış Münasebetlerinin Düzenlenmesiyle tlgili Yönetmeliğin 16 
ncı maddesi hükmü uyarınca kabulüne karar vermiştir. 

Yüce Meclisin bilgisine sunulur. 
t. Kaya Erdem 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — irlanda Parlamento Başkanı ile beraberinde bir parlamento heyetinin ülkemize davet edilmesi
ne ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1109) 

BAŞKAN — Son tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı 24 Ocak 1990 Çarşamba günü toplanmış 
ve irlanda Parlamentosu Başkanı ile beraberinde bir Parlamento Heyetinin ülkemize davet edil
mesinin, Yasama Meclislerinin Dış Münasebetlerinin Düzenlenmesiyle İlgili Yönet-
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meliğin 16 ncı maddesi hükmü uyarınca kabulüne karar vermiştir. 
Yüce Meclisin bilgisine sunulur. 

t. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına dair öngörüşmeler" kıs

mına geçiyoruz. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 40 arkadaşının, 1980 yûtndan sonra kundan tıp fakültele

rinden mezun olan öğrencilerin gerekli bilgi ve bgceriye sahip olmadıklan iddiasını ve bu yetersizliklerinin 
nedenlerini tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin, önergesi (10/64) 

BAŞKAN — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 40 arkadaşının, 1980 yılından sonra kurulan 
tıp fakültelerinden mezun olan öğrencilerin gerekli bilgi ve beceriye sahip olmadıkları iddiası
nı ve bu yetersizliklerinin nedenlerini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin öngörüş-
melerine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1980'den sonra plansız ve programsız şekilde kurulan tıp fakültelerinden mezun olan öğ
renciler, enjeksiyon bile yapmadan diploma aldıklarını söylemektedirler. 

Halkımızın sağlığını ellerine teslim ettiğimiz, gerekli bilgi ve beceriyi almadan tıp fakülte
lerinden mezun olan öğrencilerin durumunu ve yu yetersizliğin nedenlerini araştırmak üzere, 
Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
ması için gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

Ali Uyar (Hatay) ve 
arkadaşları 

Gerekçe 

Çağdaş tıp toplumun sağlıklı yaşamını sağlamak, insanın fiziksel, kimyasal, biyolojik ve 
toplumsal çevresiyle ilişkilerini, sağlıklı bir şeklide düzenlemek, olumsuz etkileri ortadan kal
dırmak, her türlü olumsuz etkilerle ortaya çıkacak hastalıkları tedavi etmek amacı ile araştır
ma', eğitim, öğretim ve uygulama yapan bir bilim dalıdır. 

Tıp eğitiminin araştırıcısı, uygulayıcısı ön planda hekimdir. Bu nedenle hekimlerin eğiti
mine gerekli önemi vermek büyük bir zorunluluk gerektirmektedir. Bu görüşten hareketle, ül
ke gerçeklerine uygun bilgi ve beceri kazandırılmış hekimlerin yetiştirilmesine özen gösterilmelidir. 
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Plansız ve programsız şekilde kurulan fakülteleri kadro, araç ve gereç yönünden, çağdaş tıbbın 
gereklerine uygun bir düzeye getirmek gerekmektedir. Bütün tıp fakültelerinde eğitimin stan-
dardizasyonu ve yeterliliği sağlanmalıdır, 

Ayrıca, tıp fakültelerinde eğitim programlan öğrencilere, ülke insanının içinde bulunduğu 
koşullarla tanıtılmalı, halkımızın sağlığını bozan nedenler iyice öğretilmelidir. 

Bununla birlikte, Batıdan ithal edilen bilgi ve yöntemler yurdumuzun koşullarına göre de
ğerlendirilmeli, ondan sonra uygulanmalıdır. 

Bilindiği gibi, üniversite çevreleri ve tıp bilimi, genellikle Batıya bağımlı bulunmaktadır. 
Bu bağımlılık, 12 Eylül'ün Türkiye'ye hediye ettiği Doğramacı YÖK'ü ile tam pekiştirilmiştir. 
Bu tür eğitim ve öğretim programına göre yetişmiş, çoğu dersi de otoriteler tarafından değil 
de, kerhen başkaları tarafından verilmesi nedeniyle, hekimler yeterince bilgi ve beceriye sahip 
olmaktan uzak bir şekilde yetişmektedirler. 

Bu bozuk ve yurt gerçeklerinden uzak bir şekilde uygulanan eğitim ve öğretimle mezun 
olan hekimler, bu eksikliklerini gidermek için uzmanlaşmaya yönelmektedirler. Bu da, halka 
sunulan sağlık hizmetlerinin aksamasına yol açmaktadır. Çünkü, uzmanlaşan hekimler, bü
yük kentlerde bir yığılma göstermektedirler. 

Bütün bu aksaklıkların temel nedeni, bozuk sosyo-ekonomik ve kültürel düzendir. Bu bo
zuk ekonomik ve politik yapı, bir taraftan insan sağlığını ticaret ve sömürü araçları haline ge
tirirken, öte yandan, hekimin yetişmesindeki belirleyici nedenleri ülkenin ihtiyaçları için değil, 
egemen sınıfların arzuları doğrultusunda belirlemektedir. 

BAŞKAN — İçtüzüğümüz gereğince, Meclis araştırması açılıp açılmaması hususunda ilk 
önce Hükümete, sonra, siyasî parti gruplarına ve sonra da, önerge sahibine veyahut onun gös
tereceği bir arkadaşına söz vereceğim. 

Hükümet ve gruplar adına süre 20'şer dakika, önerge sahibi veyahut da onun göstereceği 
şahsa ait konuşma müddeti 10 dakikadır. 

Hükümet adına, Sayın Avni Akyol; buyurunuz efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; Hatay Milletvekili Sayın Ali Uyar ve 40 arkadaşının, 1980 yılından sonra plansız ve prog
ramsız şekilde kurulan tıp fakültelerinden mezun olan öğrencilerin, enjeksiyon bile yapmadan 
diploma aldıkları iddiası ve görüşüyle; halkımızın sağlığını ellerine teslim ettiğimiz, gerekli bilgi 
ve beceriyi almadan tıp fakültelerinden mezun olan öğrencilerin durumunun ve bu yetersizli
ğin sebeplerini araştırmak, üzere, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca Meclis araştırması açılması için verdikleri önerge dolayısıyla huzurlarınıza çıkmış bulu
nuyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Ali Uyar ve 40 arkadaşının, az önce okunan önergedeki iddialarının satırbaşları şöyle 
bana göre : 

1. Doktorların eğitimine gerekli önem verilmiyor. 
2. Ülke gerçeklerine uygun bilgi ve beceri kazandırılmış doktorların yetiştirilmesine özen 

gösterilmiyor. 

3. Plansız ve Programsız şekilde kurulan tıp fakültelerinin, kadro, araç ve gereç yönün
den, çağdaş tıbbın gereklerine uygun bir düzeye getirilmediği görülüyor. 
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4. Tip fakültelerinde derslerin otoriteler tarafından değil de, kerhen başkaları tarafından 
verilmesi sebebiyle, doktorların yeterince bilgi ve beceriye sahip olmaktan uzak bir şekilde ye
tiştirildiği iddia ediliyor. 

5. Doktorların uzmanlaşmaya yöneldiği ve yoğunlaştığı, böylece sağlık hizmetlerinin de 
aksadığı iddia ediliyor. 

6. Bu aksamaların temel sebebinin, bozuk sosyoekonomik ve kültürel düzen olduğu gö
rüşü iddia ediliyor ve savunuluyor. 

Sonuç olarak da; insan sağlığının ticaret ve sömürü aracı haline getirildiği ve doktorların 
yetişmesindeki belirleyici nedenlerin, ülkenin ihtiyaçları için değil de, egemen sınıfların arzula
rı doğrultusunda belirlediği iddialarına yer veriliyor. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, iktidarımızca bilindiği gibi, eğitim ve sağlılc konuları
na büyük bir önem, öncelik ve ağırlık verilmektedir. Bu maksatla, eğitim ve sağlık sektörleri 
için cumhuriyet tarihinde ilk defa, tktidanmız tarafından, bu yıl,, -iktidarımız tarafından 24 
Mart 1988'de çıkarılan 3418 sayılı Kanunla- ek kaynak, ek gelir de sağlanmış bulunmaktadır. 
1990 yılında, eğitim sektörü için genel bütçeden ayrılan pay ise, cumhuriyet tarihinde ilk defa, 
yüzde 18,44'e ulaşmıştır; en yükesek orana ulaşmıştır. Eğitim sektörü içinde, sadece Millî Eği
tim Bakanlığı bütçesi bile, yüzde 13,3'tür ve bu oran, cumhuriyet tarihinde ilk defa, Millî Sa
vunma Bakanlığı bütçesini, millî savunmanın bütçesini aşmış olduğunun göstergesidir. 

Bilindiği ve bütçe görüşmeleri sırasında da arz ettiğimiz gibi, eğitim için 1989 da genel 
bütçeden ayrılan pay, toplam olarak yüzde 13,81 iken; bu oran, 1990 yılında yüzde 18,44'e yük
selmiştir. 1989 yılında eğitimin, gayri safi millî hâsıla içindeki yüzde 2,77'lik payı, 1990 yılında 
-yine cumhuriyet tarihinde ilk defa olarak- yüzde 4,2 olmuş ve en yüksek seviyesine ulaşmıştır. 

Sağlıkta da, eğitimdeki kadar olmasa da, -karşılaştırma yapacak olursak- benzerî olumlu 
gelişme sağlanmıştır. 1989 yılında, Sağlık Bakanlığı için genel bütçeden ayrılan pay yüzde 3,35 
iken, 1990 yılında yüzde 3,59'a yükselerek, 1960 yılından bu yana en yüksek orana ulaşmıştır. 
1989 yılında gayri safî millî hâsıla içindeki sağlığın binde 6'lık payı, 1990 da binde 10'a yüksel
miştir. Bu, cumhuriyet tarihinin en yüksek oranıdır. Şüphesiz, eğitimde en önemli husus, nite
liktir, kalitedir, önerge sahiplerinin bu görüşünü aynen benimsiyorum, paşlaşıyorum. Sağlıkta 
da durum aynıdır. En yüce ve en kutsal olan insan için eğitim ve sağlık hizmet ve yatırımları, 
sadece bizim için değil, bütün insanlık âlemi için en yüce, en kutsal bir hizmet alanıdır ve bir 
hizmettir. 

Beden, zihin ve ruh yönlerinden sağlıklı ve özellikle günümüz için dengeli, ahlaklı fertler 
ve bunlardan meydana gelen sağlıklı bir toplum, bizim milletimiz, bizim ülkemiz için olduğu 
kadar, bütün milletler için de toplumların en güvenilir, dinamik unsurlarıdır, dayanaklarıdır 
teminatlarıdır. 

Yüseköğretimde, planlama, ülkenin insangücü ihtiyacına göre yapılmaktadır, bilindiği gi
bi. Nitekim, Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planına göre, 1994 yılına kadar, 15 404 doktorun ye
tiştirilmesi öngörülmüştür. Bu hedefe varmak için, plan dönemi içinde, her yıl 3 800 doktorun 
yetiştirilmesi gerekmektedir. Bir rakam verecek olursak, halen Türkiye'de 45 bin doktor vardır, 
planın hedefi ise 60 bin doktordur. 1994'e kadar ihtiyaç ki gelişmeler ışığı altında, 75 bin olacaktır. 

Bugünkü gerçekler ve bugünkü durum karşısında, doktor başına düşen kişi sayısı konu
sunda bazı örnekler sunmak istiyorum : 
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Bulgaristan'da doktor başına 420 kişi, İsviçre'de 452 kişi, Yunanistan'da 452 kişi, Dani
marka'da 490 kişi, Doğu Almanya'da 493 kişi, Batı Almanya'da 685 kişi, Mısır'da 1 089 kişi 
düşmekte iken Türkiye'de doktor başına 1 213 kişi düşmektedir. 

Türkiye'de, 1994 yılında, doktor başına 1 060 kişinin düşmesi hedef olarak alınmıştır. Ya
ni, Altıncı Planın sonunda dahi, bu tempo ve bu yetiştirme stratejisi ile 1 060 kişi düşebilecek
tir. Yeni tıp fakültelerini açma gereği, gerekçesi, sebebi bundan kaynaklanmaktadır. Yeni açı
lan tıp fakültelerinin, çağdaş tıbbın gerektirdiği kadro, araç ve gereçlere kavuşturulması için 
gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Her yıl artırılan yatırımlar, yapılan hizmetler de bunun bir 
göstergesidir. 

Ayrıca, bir fakültenin maksimum ve minimum puanları da, o fakülteye olan talebin tespi
tinde büyük önem arz etmektedir. 1989'da Türkiye genelinde en düşük puan 318,442, en yük
sek puan 718,016 iken Hacettepe Tıp Fakültesinde maksimum puan 703,398 dir. Bu durum di
ğer yüksek öğretim kurumlarına oranla tıp fakültelerine olan talebin cazibesini ifade etmekte
dir. Yetenekli gençlerimizin, çocuklarımızın, tıp fakültesini seçtiklerini göstermektedir. Son yıl
larda tıp fakültelerindeki başarı oranları, diğer fakültelere göre, yüksektir. 1980-1981 de başarı 
oranı tıp fakültelerinde yüzde 72; 1984 -1985 de yüzde 79; 1987 -1988 de ise yüzde 90 olmuştur. 

Tıp fakültelerinde derslerin otoriteler tarafından değil de, kerhen başkaları tarafından ve
rildiği iddiasına katılmanın mümkün olamayacağını takdir edersiniz. Çünkü, 1989-1990 öğre
tim yılında, Türkiye bazında -genelde- bir öğretim üyesine 38 öğrenci düşmektedir. Bir öğre
tim üyesine edebiyat fakültesinde 42, fen fakültesinde 32, eczacılıkta 29, iktisadî ve idarî bi
limlerde 61, eğitim fakültelerinde 78, hukuk fakültelerinde 126 öğrenci düşmekteyken, tıp fa
kültelerinde 12 öğrenci düşmektedir. Bu durum, bu sayı Batı standartları sayısına eşdeğerdir. 

Doktorların uzmanlaşmaya yöneldikleri de bir gerçektir, bir vakıadır. Ancak, sağlık hiz
metlerinin aksamasını önlemek amacıyla, doktorlar için mecburî hizmet kanunu getirildiği bi
linmektedir. Böylece, doktorlarımızın, yurdun en ücra köşelerine kadar, temel sağlık hizmetle
rini götürmeleri sağlanmaktadır. 

Sonuç olarak; Sayın Uyar ve 40 arkadaşının görüşlerinin aksine; cumhuriyet hükümetle
rinin tümünün, doktorların eğitimine gereken önemi ve değeri verdiklerini özellikle arz etmek 
istiyorum. Ayırımsız bütün hükümetler, anlayışları oranında, tıp eğitimine ve sağlık alanına 
gereken önemi vermişlerdir. Ancak, bu önem, önergede belirtildiği ve iddia edildiği gibi, sade
ce ülke gerçeklerine uygun bilgi ve becerilerle sınırlı değildir; olamaz. Çünkü, ülke gerçekleri
ne uygunluk, sadece tutum ve davranışlarda aranır. Bilgi ve teknoloji evrenseldir. Bilimin ev
renselliği, her ülke ve toplum için geçerli oluşu gerçeği açık ve seçik ortadadır ve bu tartışılma
malıdır. 

Bilindiği gibi, bilgi toplumuna ulaşılan bir çağda yaşıyoruz. Günümüzde, insanoğlunun 
bize bıraktığı 20 milyon yıllık bilgi birikimi yetmiyor. Sadece tıptaki bilgi değişiminin roket 
hızıyla olduğu, gerçekleştiği, -belki bir benzetme de olsa, sürati gösterme bakımından- bilim 
çevrelerince iddia ediliyor. Biz, bilim için, ileri teknoloji için, daha iyi ve daha yeni sağlık hiz
metleri için, tıptaki bu gelişmeleri de yakından izlemek, sadece seyirci ve alkışçı olmamak, üret
mek, araştırmalarla takviye etmek, çağın seyircisi olmadan, ülkemizde bunların gereklerini yap
mak durumundayız. Tıp fakültelerinin plansız ve programsız kuruldukları iddialarına katıl-

( mak mümkün değil. Eğer Türkiye Cumhuriyeti 1962'den beri planlı dönemde ise, plansız fakülte 
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açıldığını iddia etmek bana göre mümkün görülmüyor; ancak, önergede katıldığım nokta şu
dur : Kadro bakımından, araç gereç bakımından, ileri teknolojinin gerektirdiği ihtiyaçlar ba
kımından, tıbbın gereklerine tam uyulamadrğı da, yeterince uyulamadığı da bir gerçektir. Eski 
bir plancı olarak arz ediyorum; tabiî bunda da kaynak-ihtiyaç dengesi var; bu sınırlamalar da 
var. Şüphesiz, yine öncelik eğitime ve tıbba verilmelidir. 

Diğer bir husus olan derslerin yetkililer tarafından verilmediği, kerhen başkaları tarafın
dan verilmesi sebebiyle kötü yetiştirilmenin gerçekleştirildiği görüşüdür. Kötü yetiştirildikleri 
konusuna da katılamadığımı arz ediyorum. 

Özellikle üzerinde durmak istediğim husus, insanın sağlığının ticaret ve sömürü aracı ha
line geldiği; egemen sınıfların arzuları doğrultusunda hareket edildiği, edilmekte olduğu, bu
nun temel sebebinin de bozuk sosyoekonomik ve kültürel düzen olduğu yolundaki ve şeklinde
ki iddialar, eğer anlaşıldığı gibi, görüldüğü gibi, konunun, yani doktor yetiştirilmesinin öne
mini vurgulamak için söylenmiş dikkati çekici sözler değilse; çarpıcı olsun, üzerine gidilsin şek
linde söylenmiş sözler değilse; bu amaçla bu anlamda yazılmış sözler değilse, bunları hem ger
çekler hem de bilimsel kavramlar açısından paylaşmak, doğru bulmak mümkün değildir. Çün
kü, en yüce, en kutsal varlık insandır. Demokrasinin amacı da insanı mutlu etmektir; özü de 
insana değer vermektir. Böyle olunca, nasıl olur da, bu gerçekleri bile bile, önce kendisi ve 
bu değerlere saygısı olan insan, bu ihsanı temsil e*den, bunlar âdına hareket eden bizler, siyasî
ler, idareciler, meslekî yöneticiler, temsilciler, insan sagTığınin sömürü ve ticaret aracı yapılma
sına aracı oluruz? Nasıl olur bu? Duyarsız katırız, şuursuz davranırız, seyirci ve sorumsuz kalı
rız; bunu anlamak mümkün değil l.. 

Burada bir şey söylenmek isteniyor; ona gelmek istiyorum : Çok değerli parlamenterler, 
bu düzenle karıştırılıyor. Düzen, bozukdüzen, bozuk sosyoekonomik ve kültürel düzen kav
ramlarının bu önergede yeri olmaması gerekir. Tansiyonu yükseltmemek için arz etmek belirt
mek istemiyorum, gerçeği ortaya koymak için, sadece kavram açıklamasıyla yetinmek istiyo
rum. O da şudur : Düzen, toplumun tümü ve geneliyle ilgili, sistem ve rejimle ilgili, doğrudan 
ilgili bir boyuttur, bir kavramdır. Oysa, soruna bu kavram açısından bakacak olursanız, Tür
kiye, demokrasi rejimi ve idealim bir hayat tarzı olarak seçmiş ve benimsemiş bir ülkedir. Bu
gün ise, klasik demokrasi anlayışımız, çoğulcu demokrasi anlayışı içinde gelişmektedir. Oysa, 
şikâyet konuları, düzenle birleştirilen şikâyet konuları, daha çök ve genellikle yönetim ve işle
yişle ilgilidir, uygulamayla ilgilidir; bu da organizasyonun boyutlarından biridir, yönetim bo
yutlarından biridir. Düzen kavramıyla şikâyet konusunu birleştirmek, bağdaştırmak doğru de
ğildir. 

Tıp ile ilgili alana gelince : Bugün için, şüphesiz, gelişmelerin en hızlı olduğu alanlar, bi-
yoteknoloji, telekomünikasyon ve benzeri sahalarda; ama inanınız, bunlarla beraber, atbaşı, 
tiptir. Tıptaki hız -az önce arz etmeye çalıştığım gibi- bilim adamları tarafından, bir teşbih, 
bir benzetme olarak, "roket hızıyla oluyor" deniyor. Artık beş yıllık tahsil yetmiyor, beş yıllık 
tahsil içinde bilgilerin yarısı eskiyor. Böylesine gelişen, hızla ilerleyen teknolojik bir çağda ya
şıyoruz. En yoğun ve en çok araştırmalar tıp alanında yapılıyor. O kadar ki, en çok araştırma
nın yapıldığı tıp alanındaki yayınlar, zamanında bilgilenmeye ve iletişime dahi yetmiyor. Bu
nun için de, eğitimde ve bilimde en yeni eğitim ve kitle iletişim araçlarını, komünikasyon araç
larını kullanmaya çalışmaktayız. \eni araçlar aranıyor, yeni araçlar geliştiriliyor. 

Bütün bu durum ve gerçeklere rağmen, tıp eğitimi ve öğretiminin taşıdığı çok büyük önem 
konusunda, önergeye aynen katılıyorum. Sağlıklı ihsan ve sağlıklı bir toplum olabilmek için, 
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bu eğitimin ve öğretimin kalitesinin ve seviyesinin çağın gerekleri doğrultusunda olması gerek
tiğini aynen paylaşıyorum, önergenin bu konudaki amacını benimsiyorum. Yapılan her şey 
açıkça ortaya konmalıdır, niyetler ortaya konmalıdır. Hiç hükümetlerarası yarışma yapmadan, 
yaptıklarımızı ortaya koydum, tnsana götürülen hizmet en kutsal hizmet ise ve demokrasinin 
gereği de bu ise, bu alanda -eğitim alanı dahil- yani sağlık alanında, her türlü eleştiriye, deste
ğe, araştırmaya Hükümetimizin açık olduğunu arz ediyorum. Yani, açık ve seçik olarak Meclis 
araştırması açılmasını benimsiyor, Hükümet olarak kabul ettiğimizi arz ediyorum. 

Aynı zamanda, bu Meclis araştırmasının durumu ve gerçekleri daha çok ortaya çıkaraca
ğına, eğitimin kalitesinin ve seviyesinin belirleneceğine, bize ipuçları vereceğine, eğitim ihtiyaç
ları planlamasında bundan destek sağlayacağımıza inanıyorum. O kadar ileri gidiyorum ki, 
bu araştırma 1980'le sınırlanmasın diyorum. Eğer Yüce Genel Kurulumuz tasvip ederse, 1980 
öncesini de kapsayacak bir Meclis araştırmasının açılmasını Yüce Genel Kurula arz ve teklif 
ediyorum. (ANAP sıralarından "Çok doğru" sesleri) 

Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
DOĞAN BARAN (Niğde) — 1980 sonrası yeter, daha geriye gitmeye gerek yok. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Vefa Tanır söz istemişlerdir; buyurun Sayın Tanır. 

(DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Sayın Bakanın, yani Hükümetin "Meclis araştırması açılmasını kabul edeceğiz" demesiyle be
nim konuşmam bölündü. 

Bu konuda araştırma açılması kabul edilirken, arkadaşlarıma bazı düşüncelerimi de söy
lemek isterim : Meclis araştırması, Anayasanın 98 inci maddesine göre, bilgi edinilmek içindir. 
Kim edinecek bu bilgiyi? Bu Meclis edinecek. Bugüne kadar açtığımız Meclis araştırmaları 
hangi noktada? Eğer Meclis araştırmalarını bu anlayışla kabul edeceksek, bu, fuzulî gayretten 
başka bir şey değildir. Eğer, Meclis araştırmalarının açılmasıyla edinilecek bilgiyi vazifesi bi
tinceye kadar burada oturan bizler edineceksek, Meclis araştırma komisyonundaki arkadaşla
rımıza büyük vazife düşüyor. Çünkü, netice benim dediğim noktaya gelmezse bir şeye yaramaz. 

Ben size şimdi tecrübemi söyleyeyim : 1969'un sonuna doğru, sağlık kuruluşlarının tedavi 
usulleri konusunda bir Meclis araştırması açılması talebinde bulundum. Yüce Meclis, bu Mec
lis araştırmasının açılmasına karar verdi. Araştırma komisyonu, Edirne'den Ağrı'ya kadar ça
lıştı -ki, bu rapor elimde- bu çalışmadan sonra, araştırma komisyonu çok uzun bir süre çalışa
rak, bu araştırmalarının sonucunu bir rapor haline getirdi ve Yüce Meclise sundu. Sabahtan 
beri uğraşarak da arşivden o raporu zor buldum. 

Yani, "1970 senesinde, Türkiye'deki sağlık kuruluşlarının tedavi usulleri iyi gitmiyor, va
tandaş sıkıntıda, hastanelerimiz vatandaşı sıkıyor, doktorlarımız sıkıntıda, sağlık hizmetleri 
çok bölünmüş ellerde; gelin bunu araştıralım" dedim. 

Şimdi, 1970'te araştırmaya başladık, 1973'te de ben bakan oldum, bu rapor elime geçti. 
Şimdi, uygulamasında ne yapacağız? Yine o gün, Türkiye'de otorite olan profesörler -Siyamı 
Ersek gibi- otorite olan sağlık müdürleri ve tıpta büyük hizmetler vermiş dışarıdaki ünlü dok
torlara davetiye çıkardım; 40 kişiyi, sağlık şûrasını yaptığımız, Sağlık Bakanlığının üst odasın
da topladım, dedim ki : "Arkadaşlar, ben bu işin iyi yürümediğinin iddiasını ettim; ama, 
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ben geldim buraya, hadi düzelteUm... Bu ikinci rapor elime geçtiğinden üç dört gün sonra da 
Hükümet düştü ve benim Bakanlığım son buldu. Bugün sabah başladım ve bu raporu ancak 
biraz önce -Meclis arşivinden- temin edebildim, Sağlık Bakanlığında arat sam, zannederim yoktur. 

Eğer araştırmaları bu şekilde yürütür isek, bilgi edinmenin imkân ve ihtimali yoktur. Bil
giyi bu Meclis istiyor; ama, araştırmalar yavaş yürüyor ve komisyonlar bu işe o kadar ilgi gös
termiyorlar. Komisyonlara, farklı dallardan arkadaşlar geliyor. Bakın, bu sağlık araştırması
dır, ama kim bilir kimler gelecek... Düşünün bir kere, iddia ettiğim bir konuyu, işin başına 
geldiğim zaman kendim beceremedim. Bu benim güçsüzlüğümden değil tabiî. Aslında, güçlü 
veya güçsüz olduğumu, zaman olmadığı için belirleyemedim, belki beceremeyecektim; ama an
lattığım sırada beceremedim. Bu misali niye böyle verdim?.. Çünkü, bu Mecliste de açtığımız 
Meclis araştırmaları bugüne kadar daha raporlar haline bile gelmiş değildir. Arkadaşlarımız 
iki üç ay arayla gelirler, buradan müddet isterler, verirsiniz, komisyonlar toplanırlar, beyanat 
da verirler, ama bugüne kadar -üçüncü yıla geldik- bir tane Meclis araştırmasını rapor haline 
gelmiş şekilde göremiyoruz. 

Şimdi, bu Meclis araştırmasının ayrı bir özelliği var. Sayın Bakan her ne kadar konuyu 
birazcık oraya doğru sürükledi ise de, ben biraz daha fazla oraya doğru sürüklemek istiyorum. 
Yoksa, başka türlü biz bu araştırmaya oy veremeyiz. Hükümetin istediği bir araştırmaya oy 
vermemek de bir acayiplik olacak; çünkü Hükümet "Beni araştırın" diyor, biz de "Araştırma
ya oy vermeyeceğiz" diyoruz. Niye oy veremeyiz?.. Oyumuz, bir noktada müspet yöne doğru, 
önerge üzerinde değil de Sayın Bakanın konuşmasından dolayı bir noktaya doğru geldi. 

önerge, "1980'den sonra alelacele kurulmuş fakültelerin mezun ettiği, ama enjeksiyon bile 
yapmasını bilmeyen diplomalı doktorlar" diye başlıyor. 1980'de fakülte açılmış, geçen sene 
veyahut evvelki sene binlerce mezun vermiş, yeni seneye, 1991'de ikinci mezunu verecekleri söy
lenen fakülteler, yani ikinci bir üç bin, beş bin daha doktor mezun edecek. 

"önergeyi biraz daha açıp, Sayın Bakanın yönelttiği yönde biraz daha ilerleyeceğim" de
dim. Çünkü, bunları bir itham altına alıyoruz ve ben, vatandaşlarımızı, "Enjeksiyon bile bil
meyen hükümet tabipleri, sağlık merkezi tabipleri var" demekten uzaklaştırmak istiyorum. 

"Halkımızın sağlığını ellerine teslim ettiğimiz, gerekli bilgi ve beceriyi almamış tıp fakül
tesi mezunları..." diye önerge böyle devam ediyor. Kim bunlar?.. 1980'den sonra ilk defa me
zun olmuş ve yeni seneye bir defa daha mezun verecek tıp fakültelerinden mezun olacak dok
tor arkadaşlarım, meslektaşlarım... Bunların hiçbir şekilde töhmet altında kalmasını istemedi
ğim için bunu ilave ediyorum. 

İkinci olarak, önergenin sonuna doğru geliyorum; "Bozuk sosyoekonomik ve kültürel düzen 
araştırılması..." diyor, öyleyse, niye tıp fakülteleri?... Bu bozuk düzende, bu sosyoekonomik 
ve kültürel düzeni tıp fakülteleri mi sağlıyor? Keşke bu önerge tümünü birden kapsasa idi yani 
yükseköğrenimin araştırılması olarak gelseydi. Buraya yalnız tıp fakülteleri olarak gelince, "ne
den?" diyeceğim. Acaba, öğretmen okullarının mezun ettiklerini neden yeterlilik imtihanına 
tabi tutuyorsunuz?.. Geçen hafta içerisinde televisyonda bir bilgi yarışması vardı; Turizm Oku
lunun talebelerinden, Eskişehir'in ve Mersin'in, Türkiye'nin hangi coğrafi bölgesinde olduğu
nu bilemeyen öğrencileri seyretmediniz mi? Bir taraftan, Eskişehir'in nerede olduğunu bileme
yen bir eğitim kolu, bir taraftan öğretmen okullarını bitirdikten sonra, açtığınız imtihanda ya
ndan fazla dökülen öğretmenler.ve ondan sonra, araştırmayı getiriyorsunuz doktorlara... Yorucu 
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bir tahsilden sona, mezun olan ve hayatı boyunca da uyku nedir bilmeyen bir mesleğin men
suplarının onurunu kırmayalım diye bu girişi yaptım. 

Muhterem arkadaşlarım, halk daima, halk sağlığında verilen hizmetlerden şikâyetçidir ve 
bunların sayısız sebepleri vardır. Bunlardan en başta gelen sebep, insanın kendi sağlığını her 
şeyin üzerinde tutmasıdır. "Bir savcı, bir hâkim, bir jandarma kumandam nasıl çalışıyor, ka
zada verimli mi, dairesine geliyor mu? diye halk bunlarla hiç ilgilenmez; ama, bir gün başı 
ağrıdığında, hastanenin kapısında biraz beklediği zaman, sıkıntı dile gelir. Bu sıkıntıların de
rinliğine indiğiniz zaman, bunların hiçbir kusuru doktorun değildir. Başlangıçta sağlıktan do
layı bir figan koptuğu için, biz zannederiz ki, halk bu hizmetlerin başında bulunan doktordan 
şikâyetçi. Hayır. Derinliğine inerseniz; seni iyi muayene etmedi mi? Etti. Sana iyi bakmadı mı? 
Baktı. Yanlış ilaç mı verdi? Hayır. İlaçlar ters mi tesir etti? Hayır. Yani, ararsanız, sağlıktan 
şikâyet, doktordan şikâyet değildir. 

Neden sağlıktan şikâyet? Sağlığın baş şikâyeti, son zamanlarda enflasyonun yarattığı şey
lerdir, enjeksiyon bilmeyen doktor değil. Hastaneler pahalı hale gelmiş, yatak ücretleri, karşı
daki otele göre ayarlanmış. Doktor eksikliği var; büyük şehirlerimizdeki hastanelerimiz hariç 
taşra hastanelerinde doktor eksikliği var. Üzerine, "Devlet Hastanesi" yazmışız, hepimiz bu 
vazifeye geldiğimiz zaman, bu hastanelerin sayısını artırmışız; ama içindeki doktor sayısını ar-
tıramamışız. Bugün, tabelasında "Devlet Hastanesi" yazan birçok binada, yalnız bir operatör 
veya bir operatör bir çocuk uzmanı veya yalnız bir kadın-doğum uzmanı veya bir dahiliyeci 
bulunur; ama bunun dördünün bulunduğu bir ilçe hastanesi bulmak zordur, sağlık kurulu te
şekkül ettirmek, yine zordur. 

Öyleyse, tedavi kurumlarında, hâlâ erişemediğimiz bir doktor eksikliği vardır. 20 sene ev
vel bunu konuştuğumuz zaman, bir tane mütehassıs bulmak bile büyük zaferdi. 

Vatandaşın sağlık konusunda en büyük şikâyeti personel eksikliğidir. Vatandaş size, dok
tordan şikayet etmez, "tki saattir bağırıyorum; hastabakıcı gelmez, hemşire gelmez" der. Bu
gün, tasarruf tedbirleri uygulamasını, Hükümetinizin en çok işlettiği yer personel politikası
dır. öyle hastaneler vardır ki, bahsettiğimiz bu hizmet personeli bakımından, şu anda 50-60 
açığı vardır ve hastanın şikâyetinin sebebi olan, hastabakıcısı eksiktir, hemşiresi eksiktir, te
mizleyici eksiktir. Bu eksikliklerden dolayı da, hastanın yıkanması eksiktir ve taşra hastanele
rinde on gün yirmi gün yatan hastaya banyo yaptırma imkânı yoktur. 

Hastanedeki yatak kapasitesinin ne olduğunu ve bunun ne kadar işlediğini rakam olarak 
çok kolay verirsiniz; çünkü, bunları alt alta toplar, yıl içerisinde ne kadar işlediğini söylerse
niz. Bu çok kolaydır; ama reel bir şey değildir. Çünkü, öyle taşra hastanelerimiz vardır ki, bu 
doktor eksikliğinden dolayı yatakları işlemez, onlar işleyen yatak gibi görünür; ama, bugün 
Numune Hastanesine bir hastayı yatırabılmek için dört beş gün otelde kalma mecburiyetiniz 
vardır. Bu, yüksek thtisas Hastanesi ve diğer büyük hastaneler için de böyledir. Buralarda hiç
bir zaman boş yatak bulunmaz, tşte, bu konudaki büyük figanlardan bir tanesi de , hastanın 
geldiği gün hastaneye yatamamasından kaynaklanmaktadır. 

Sayın milletvekilleri modern tetkik cihazlarının fiyatlarının çok yüksek olmasından dola»-
yı bu cihazlar taşra hastanelerine gidemediği için, hastalar taşra hastanelerinden büyük şehir
lere gelmiş, büyük şehir hastaneleri de bu hastaların randevusunu üç beş aya ve eğer bu bypass 
gibi önemli bir ameliyatsa, bir iki sene sonraya verdiğinden, şikâyetlerin özünü bunlar teşkil 
etmektedir. 
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Ayrıca, piyasaya çıkan teknik aletlerin bir kısmı, bazen hiç lüzumu yokken hekim arka
daşlarımız tarafından "Bu nedir, görelim?" diye istenmektedir. Bir hasta sinirlenmiş, bayıl
mıştır, Bu durum epileptik ya da beyinde herhangi bir kitlesel araz vermez; ama hekim arka
daşlarımız "Bu yeni tekniktir, git beyin tomografini getir veya beyin EEG'ni getir" diyerek, 
bu hastaları da bu yığılmaların peşine katarlar, tşte bunlar da, doktorlardan olan şikâyetlerin 
temelinde yatar. 

Değerli arkadaşlarım, eğitim de şüphesiz bir meseledir ve bunu da kabul etmek lazımdır. 
Sayın Bakan bizlere, öğretim üyelerinin dünya standartlarına göre rakamlarını verdi. Bakın, 
işte bu rakamlar, "Biz buralara kadar gelmişiz" diye övünülecek rakamlardır, tçinizde -Allah 
daha gençlerini göndersin buraya- eski doktorlar yok; benim zamanımda Frank'ın tercümesini 
60 yaşının üzerinde profesör olan -Her halde ölmüştür; Allah rahmet eylesin- Nebil Hoca ya
pardı. Kadın doğumda ise Çapa Hastanesinde bir Ziya Bey vardı, saçlarının ağarıp gitmiş ol
masına rağmen hâlâ doçenti ve Tevfik Remzi Bey onu derse sokmazdı, derslere ordinaryüsler 
veyahut da profesörler girerdi, doçentler ise, bize hasta hizmetlerinde hasta başındayken yar
dımcı olurlardı. Şimdi, yeni fakülteler açılırken yardıma doçenti de Van'a gönderdiğinizde, öğ
retim üyesi sayısına dahil olur ve işte böylece dünya standartlarının önüne geçersiniz. Bilgi esastır, 
ama, tecrübenin vereceği çok şeyler de vardır. Yeni fakültelerle beraber, zaten doktorun yetiş
mesi zordur; çünkü altı senelik bir tahsil doktoru mahvediyor ve mecburî hizmetler de devreye 
giriyor. Sizin, diğer mesleklerden daha çok, tıp fakültelerinin açılışında öğretim üyesine ihtiya
cınız vardır. 

Yeni bir tıp fakültesi açılırken, yine bu para meselesine gelindiği zaman, bir üniversite tıp 
fakültesi açmak için size gelir gider ve elli yıldan beri, Cumhuriyetin kuruluşundan beri hiz
met veren devletin hastanesi, tıp fakültesi olur. Selçuk üniversitesini kurarsınız, bir tüberküloz 
hastalığına kifayet etmeyen, bir tek hastalığa kifayet etmeyen verem hastanesini alır, tıp fakül
tesinin bütün branşlarının emrine verirsiniz; sınıfları yoktur, rahat bir eğitim yoktur, kadavra 
imkânları azdır. Talebenin yetişmesinde bu aksaklıklar da vardır; ama buna rağmen, yine de 
buraya talebelerimiz özenerek gittikleri, isteyerek gittikleri için -gençleri görüyorum- okuldan 
başarılı çıkıyorlar; o kanaatteyim. 

Bizim diğer eksikliklerimizden biri nedir?.. Her şeyden önce, bizim sağlık politikamız ne 
üzerine oturuyor; onu bilmek lâzım. Bizim sağlık politikamız, uzun zamandan beri, 1965'ten 
beri kırsal alanlarda halkın imdadına koşma politikası üzerine oturuyor, tşte, o kalitede dok
tor verebiliyor muyuz, ona bakmak lazım. Yani, Hacettepe bu kalitede doktor veriyor da, Van 
verebiliyor mu? Van verebiliyor da, Konya verebiliyor mu? Buna bakmak lazım; çünkü bu, 
sağlık politikamızdır, orada hizmet vermediğiniz zaman, oranın hizmetini yürütemediğiniz za
man; yani oraya giden doktorumuz, çevre sağlığında, koruyucu hekimlikte, bölge hastalıkla
rında, aile planlamasında tam bilgiyle gidememişse, büyük şehirlerdeki yığılma oradan başlı
yor ve o zaman tam teşekküllü hale getirdiğiniz, en modern cihazlarla teçhiz ettiğiniz bir has
tane de, bu yığılmadan dolayı verimli çalışamıyor. Tabiî, bunda kişisel ihtiraslar da oluyor; 
hastanelerde modern cihazlar nedense çok çabuk bozuluyor; ama dışarıdakiler bir türlü bo
zulmuyor. Bunların derinliğine de inmemiz lazım. Bu, tabiî, öğrenci yetiştirme babında değil
dir; bir de Hükümetimiz, eğer çevre sağlığına layık olduğu değeri veremiyor ise, sağlık hizmet
lerinin başarısında arabanın tekerine sokulan çomak haline gelir. O zaman da yine döner gelir; 
önergenin kapsamı içerisinde çok söylenmiş ama, önergenin serlevhasına sıkıştırılmış iki cüm
leden dolayı meslektaşlarımız bir zan altında kalır. 
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Konuşmamı topluyorum. Bizim bu önergeye, Doğru Yol Partisi olarak, Türkiye 'deki mevcut 
eğitime, yüksekeğitime eğer bu araştırma bir basamak qlacaksa, tüm yüksek eğitimin eksikle
rini ortaya çıkaracaksa, oyumuz müspet olacaktır. 

Bu kanaatla hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Tanır. 
tkinci olarak, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Yaşar Eryılmaz. 
Buyurun Sayın Eryılmaz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA YAŞAR ERYILMAZ (Ağrı) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Hatay Milletvekili Sayın Ali Uyar ve değerli arkadaşlarının, 1980 yılından sonra kurulan 
tıp fakültelerinden mezun olan hekimlerin yeterince bilgi ve beceriye sahip olamadıklarına ilişkin 
Meclis araştırması önergesi münasebetiyle söz almış bulunuyorum. Grubum ve şahsım adına 
Yüce Heyetinize saygılar sunarım. 

Değerli milletvekilleri, sözlerimin hemen başında, Sayın Bakanın işaret ettiği gibi, bu öner
genin, sadece 1980 yılından sonra kurulan tıp fakültelerini değil, daha önce de kurulan tıp 
fakültelerini kapsaması temennisine gönülden iştirak ediyoruz. 

Bugün için hekimlerimizin bilgi ve becerisini tayin eden, tespit eden bir değerlendirme ve 
araştırma yapılmış değildir. Bu anlamıyla konu, bir yerde, sübjektif düşüncelerin mahsulüdür 
diyebiliriz. Ancak, batı dünyasında örnekleri olduğu gibi, mezuniyet sonrası, hekimlerin ken
dilerini yenilemelerine gerekçe olabilecek birtakım test ve sınavlardan geçirilmek suretiyle, ba
his konusu bilgi ve becerileri hakkında daha bilimsel, daha somut deliller elde etmek müm
kündür. 

Değerli milletvekilleri, sağlık hizmeti bir ekip hizmetidir ve bu ekibin temel taşı hekimler
dir. Esas olan, ülkemizin bugün ve gelecekte ihtiyaç duyduğu hekim sayısının yanında, nitelik
lerinin de geliştirilmesidir. Hekimin, niteliksiz olmasını kabul etmek bir yana, düşünmek bile 
rahatsızlık verici bir kavramdır. Çünkü, hatanın işlendiği obje insandır vç onu hayatıyla öde
me durumundadır. 

Sağlık ordusuna eleman yetiştiren eğitim kurumları tıp fakülteleri olduğuna göre, bir eği
tim kurumunda ve özellikle bu eğitim kurumunda üç temel unsur; öğrenci, öğretim elemanı 
ve fizikî şartlar olarak tanımlayabileceğimiz araç, gereç ve bina gibi unsurlardır. Aslında bu 
üç unsurun hiçbirisi, diğerine tercih edilemeyecek kadar önemi haizdir. 

öğrenci durumunu ele aldığımız zaman; bilindiği üzere, kalkınma planları bir nevî kanun 
niteliğindedir ve bu bakımdan, kalkınma planlarıyla uygulamaların plan hedefleri doğrultu
sunda gerçekleştirilmesi esastır. 1984 yılında mevcut olan 33 600 hekimin 1989 yılında 56 200'e 
çıkarılması hedeflenmiş; ancak 42 500 civarında gerçekleşmiştir. 1994 yılındaki hedefin de 60 
604 olduğu belirtilmiştir. 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında, plan dönemi sonu olan 1994 yılında Türkiye nüfu
sunun 61 milyon 825 bin olacağı tahmin edilmiştir. Tıp fakültelerine alınan ortalama öğrenci 
sayısının 4 500 ve her yıl mezuniyet oranını da yüzde 80 olarak kabul ettiğimiz takdirde, en 
iyimser tahminle 1994 yılına kadar 18 bin hekim mezun edeceğimiz ortaya çıkmaktadır. Bu 
rakamı, bugünkü mevcudu 45 200 olan hekim sayısıyla topladığımızda, toplam hekim sayısı 
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63 200'e ulaşmış olacaktır. Ancak, verilmiş olan sayı, beş yıl içinde meslekten hiç hekim ayrıl
mayacağı düşüncesinden hareket edilerek bulunmuş olan bir sayıdır. Beş yıl içinde 4-5 bin he
kimin meslekten ayrılacağı dikkate alındığında, toplam hekim sayısı 58 200'e düşmüş olacak
tır. En iyimser bu tahminlerle bile, plan dönemi sonunda ulaşılması hedef alınan 60 604 hekim 
sayısına ulaşılmamış olacaktır. Ulaşılması düşünülen hekim sayısı ile, 1994 nüfusu karşılaştı
rıldığında, dönem sonunda hekim başına 1 060 kişi düşmüş olacaktır. Bu sayı ise, Mısır hariç, 
gelişmiş ülkelerin bugünkü durumu seviyesinde bile değildir. 

Bunun yanı sıra, bir diğer görüş ise şu şekildedir : Türkiye'nin yılda 4-5 bin hekime ihtiya
cı yoktur. Devlet Planlama Teşkilatının bu konudaki tespitleri hatalıdır. Hekim ihtiyacının yıl
lık 2 bin dolayında olduğu Türkiye'de, altyapısı, öğretim üyesi, laboratuvarları, kütüphaneleri 
yetersiz, sayıları 23'e varan tıp fakültelerinden her yıl binlerce hekim mezun etmek, eğitim dü
zeyinde genel ve belirgin bir düşüşe yol açmaktadır. O halde, yılda nüfusu 1 milyon 200 bin 
artan Türkiyemizde, hangi görüşün ağırlıkta olabileceği hususunda ayrıntılı bir incelemeye ih
tiyaç olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır. 

Tıp fakültelerinde ikinci temel unsurun öğretim elemanı olduğunu ifade etmiştik. 
Değerli milletvekilleri, sağlığa yapılan yatırımı tüketim olarak görmek, asrımızda kabul 

edilemez. Aslında, sağlığa yapılan yatırım, en verimli üretim yatırımıdır, tnsanın üretim gücü, 
sağlıkla artar, sağlıksızlıkla azalır. Bu temel görüşten hareketle, hekim yetiştiren öğretim üyele
rinin sosyal ve ekonomik sıkıntılarını giderici önlemler, üretim yatırımı olarak paylaşılmalı ve 
bu kesim doyuma ulaştırılmalıdır. 

öğretim elemanı durumuna baktığımız zaman; tıp fakültelerinde kaliteyi ölçmede kulla
nılan ölçülerin başında, öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı gelmektedir, öğrenci-öğretim 
elemanı üyesi oranı esas alındığında, Türkiye'de, tıp fakültelerinin tümü için, 1 öğretim üyesi
ne 1989-1990 ders yılı itibariyle 12 öğrenci düşmektedir. 

tnönü Üniversitesi dışında, öğretim üyesi başına öğrenci sayısının en yüksek olduğu üni
versite, 26 öğrenciyle Trakya Üniversitesidir. Aynı oran, Gaziantep Tıpta 3, Ankara Tıpta 8, 
İstanbul Tıpta 9, Hacettepe Tıpta 10 öğrenci düzeyindedir. 

Tıp fakültelerindeki öğrenci-öğretim üyesi oranları, diğer fakültelerin oranlarına göre çok 
düşük kalmaktadır, örneğin; aynı oran, Türkiye ortalaması olarak, edebiyat fakültelerinde 42, 
fen fakültelerinde 32, eczacılık fakültelerinde 29, iktisadî idarî bilimler fakültelerinde 61, eği
tim fakültelerinde 78, hukuk fakültelerinde 126 öğrenci düzeyindedir. 

Ayrıca, tıp fakülteleri için verilen oranların, birçok üniversite için, Batı ülkeleri standart
larında olduğu söylenilebilir, öğretim üyesi sayılarına, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve 
araştırma görevlisi sayılarının eklenmesiyle bulunan toplam öğretim elemanı başına düşen öğ
renci sayılarına bakıldığında, durumun çok daha iyi olduğu görülmektedir. Türkiye'de tıp fa
kültelerinde ortalama olarak yaklaşık 5 öğrenciye 1 akademik personel düşmektedir. Bu oran, 
Türkiye genel ortalamasının çok üstünde olduğu gibi, Batı standartlarına da yaklaşmaktadır. 
Aslında, diğer fakültelerden farklı olarak, tıp fakültelerine öğretim üyesi sağlanması, nispî olarak 
daha kolaydır. Bilindiği gibi, tıpta yapılan uzmanlık eğitimi, diğer alanlardaki doktora çalış
masına eşdeğer kabul edilmektedir. Türkiye'de uzman hekim sayısının, toplam hekim sayısı
nın yarısına yaklaşması ve uzmanlık eğitiminin her yıl artan bir kapasiteyle sürdürülmesi, tıp 
fakültelerine yardımcı doçent olarak alınabilecek aday sayısının hayli yüksek olduğunu 
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gösterir. Dolayısıyla, Türkiye'nin hemen her bölgesinde, tıp fakültelerine öğretim üyesi temin 
etmede çok büyük bir zorlukla karşılaşılmamaktadır. Bu konudaki tıkanıklık, daha ziyade kadro 
ve özel baa uzmanlık alanları gibi konularda görülmektedir. 

Hemen şunun ilavesi gereklidir ki; büyük şehirlerimizdeki mevcut tıp fakültelerinde ge
nellikle, olması gerekenin üzerinde öğretim üyesi bulunmaktadır. Bunu, gelişmekte olan tıp 
fakültelerine yaymanın yolu bulunmalıdır. 

Gerçekten, bugün, hekimlerle ilgili olmak üzere, üzerinde durulması gereken diğer önem
li konu, hekimlikte uzmanlık konusudur. Hekimlikteki mevcut uzmanlık alanları yanına, ye
tiştirilme süresi daha kısa olan ve hastanelere gitmede süzgeç görevi görecek sağlık merkezle
rinde görev alacak genel uzmanlığın eklenmesi kaçınılmaz bir zorunluluk olarak görülmektedir. 

Son yıllarda tıp fakültelerindeki başarı oranları, diğer yükseköğretim kurumlarına oranla 
çok yüksek olmuştur. Örneğin; 100 üzerinde genelde başarı oranları 1980-1981 öğretim yılında 
55, 1984-1985 öğretim yılında 81 ve 1987-1988 öğretim yılında 85'tir. Mühendislik ve fen bilim
lerindeki başarı oranları, 1980-1981 Öğretim yılında 45,8; 1984-1985 öğretim yılında 77 ve 
1987-1988 öğretim yılında 83,3'tür. Sosyal bilimlerde başarı oranlan, 1980-1981 öğretim yılın
da 49,8; 1984-1985 öğretim yılında 79,1; 1987-1988 öğretim yılında 84,4 olarak gerçekleştiği halde, 
çoğunluğunu tıp fakültelerinin oluşturduğu sağlık bilimlerindeki başarı oranları ise, 1980-1981 
öğretim yılında 72,7; 1984-1985 öğretim yılında 79,4 ve 1987-1988 öğretim yılında 90,2 olmuştur. 

Bu rakamlardan görüleceği üzere, tıp fakültelerindeki başarı oranları, diğer yükseköğre
tim kurumlarına göre, yüksek olmanın yanında, son yıllarda sürekli artma eğilimi göstermiş
tir. 1988-1989 ders yılında tıp fakültelerindeki ortalama başarı oranı, yüzde 90,08 olarak ger
çekleştirmiştir. 

Değerli milletvekilleri, tıp biliminin önemli halkalarından biri de, çağdaş tıp teknolojisine 
sahip olabilmektir. Dünya, baş döndürücü hızla gelişen bilim çağında, teşhis ve tedaviyi za
manla yarışır bir düzeye ulaştırma çabasındadır. Bu kısımda, tıp fakültelerimiz hakkında pembe 
tablolar çizmek mümkün değildir. 

Batı dünyasında, tıp fakülteleri için sıradan sayılan araç gereçlerden, örnek olarak; bilgi
sayarlı tomografi, kısa adı NMR olan (Nükleer Magnetik Rezonans) elektromikroskobu ve oto-
nalizer gibi rutin teşhis vasıtalarından yeterince nasibini alamadığı gerçeğini ifade etmek zo
rundayım. Bu konudaki maddî kaynaklar süratle çözüme kavuşturulmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, buraya kadar sizlere tıp fakültelerimiz hakkında, sayı ve kalite bakı
mından, gerçekle ilgili bilgi arzetmeye çalıştım. Zannedersem, tıp fakültelerimizin bugünkü 
durumunu, eksik ve iyi yönlerini ve geleceğe ait durumunu kısaca özetlemiş oldum. 

Tıp fakültesi öğretim üyeliği yapmış bir parlamenter olarak, Yüce Atatürk'ün, "Beni Türk 
hekimlerine emanet ediniz" sözünü geleceğe intikal ettirmenin temel gereğine inanıyorum. 

Bu amaçla, araştırma önergesini Anavatan Partisi Grubu olarak benimsediğimizi ve olumlu 
oy kullanacağımızı ifade ederken, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eryılmaz. 
SHP Grubu adına ve önerge sahibi olarak; buyurun Sayın Ali Uyar. (SHP sıralarından 
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— 156 — 



T.B.M.M. B : 70 30 . 1 . 1990 O : 1 

SHP GRUBU ADINA ALt UYAR (Hatay) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1980 
yılından sonra kurulan tıp fakültelerinden mezun olan öğrencilerin gerekli bilgi ve beceriye 
sahip olmadıkları ve bu yetersizliğin nedenlerim tespit etmek amacıyla, arkadaşlarımla birlik
te verdiğimiz araştırma önergesi üzerine SHP Grubu ve önerge sahipleri adına söz almış bulu
nuyorum. Sözlerimin başında, hepinizi saygı ile selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Bakanın önerisini; yani, yalnız 1980'den sonra değil, 1980'den 
önce kurulan fakültelere de teşmil edilmesi görüşünü memnuniyetle ve içtenlikle ben de tasvip 
ediyorum. Sayın Tanır da şunu bilmeliler ki, geçen sene, aynı zamanda, biz, öğretmenlerle ilgi
li araştırma önergesini de getirmiştik; gönlümüz, kendilerinin de belirttiği gibi, diğer fakültele
rin de ele alınmasını yürekten ister; bu görüşlerine ben de yürekten katılıyorum. 

Değerli milletvekilleri, çağdaş tıp bilimi, toplumun sağlıklı yaşamasını sağlamak, kişinin 
fiziksel, kimyasal, biyolojik, toplumsal çevresiyle ilişkilerini sağlıklı biçimde düzenlemek, olum
suz etkileri ortadan kaldırmak, her türlü olumsuz etki ile ortaya çıkacak hastalıkları tedavi 
etmek amacıyla araştırma, uygulama, eğitim ve öğretim yapmakla yükümlü bir bilim dalıdır. 
Tıbbın araştırıcısı, uygulayıcısı, eğitici ve öğreticisi ön planda hekimdir. Hekim, Hipokrat andı 
doğrultusunda hayatını insanların iyiliğine adayan; din, dil, renk, ırk, milliyet, parti, sınıf far
kı yapmadan; insan ana rahmine düştüğü andan ölünceye kadar ona saygı gösteren, ona hiz
meti görev bilen, görevi ile vicdanı arasına hiçbir şeyin girmesine müsaade etmeyen, hekimlik 
onurunu kutsal bilen kişidir. Bu nitelikteki hekimi yetiştiren tıp fakültelerinin amacı, ülkenin 
sağlık sorunlarının bilincinde, bunların çözümü doğrultusunda düşünen yaratıcı ve girişimci 
hekimler yetiştirmektir. Tabiîdir ki, fakültelerin bu görevi yerine getirebilmeleri için, bilgi ve 
beceri yönünden yeterli sayıda öğretim üyesi ve yardımcısı, her ihtiyaca cevap verebilecek araç 
ve gereç gerekir. 

Değerli milletvekilleri, 1980'den sonra ilkokul açar gibi açılan veya gecekondu kurar gibi 
kurulan, eskilerle beraber sayısı 24'ü bulan tıp fakültelerinde, bu yukarıda saydığımız ve öğ
renci ile uzmanlık eğitimi,.akademik kariyer düzeyindeki eğitim ve öğrenimi sağlayacak düzey
de midir? Bunun cevabı, tek kelimeyle maalesef "Hayır"dır. 

Sayın milletvekilleri, tıp fakültelerinde eğitim-öğretim, usta-çırak eğitimi gibidir. Çıraklık 
döneminden sonra kalfalık dönemi geçirilmeli, bu dönemde edinilen bilgi ve beceriyle, ancak 
ustalık payesi alınabilmelidir. 1980'den sonra uygulamaya giren Yüksek öğretim Kanunuyla 
"Made in Doğramacı" damgalı öğretim üyesi tipi gündeme geldi. Daha yeni uzman olmuş, 
çiçeği burnunda olanlar "Yardımcı doçent" unvanıyla öğretim üyesi statüsüne getirildi. Daha 
kendileri eğitime muhtaç bu tür insanlara, üst düzeyde eğitim, öğretim, inceleme ve yayın faa
liyeti yapmakla görevli olan fakülte bölümleri teslim edildi. 

İşte bu, tıp fakültelerinde geriye doğru saymanın başlangıcı olmuştur. Türkiye'nin ufuk
larına bir karabasan gibi çöken karanlık, baskıcı, antidemokratik bir dönemi gençlere ve çev
relerine benimsetme gayesiyle başlatılan ve Türk bilim hayatına en büyük darbeyi indiren bu 
dönemde, gecekondu kurar gibi fakülte açıldı. Üniversite ve eğitimden haberi olmayanlar, üni
versiteye emirle yön verdi, öğrenci ve fakülte sayısı birden artırıldı. Bu arada, yılların deneyi
miyle bilgi ve beceri sahibi olan öğretim üyeleri de görevlerinden atıldılar. Bilgi, beceri ve de
neyim sahibi, kapıkulu olmayı içlerine sindiremeyen bilimsel özerklik savunucuları görevlerin
den uzaklıştırılırken; olaylara at gözüyle bakan öğretim üyeleri kilit noktalara getirilerek; 
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neden, nasıl, niçin gibi suallere cevap aramayan, bilgi ve beceri yönünden yetersiz, enjeksiyon 
yapmadan, basit bir kırığa tel konmasını öğrenmeden, basit bir yaraya müdahaleyi dahi oece-
remeyenler mezun edilerek, insanlarımızın sağlığı onlara teslim edildi. 

Değerli milletvekilleri, sorunun boyutlarını iyice kavrayabilmek için, önce Türkiye'deki 
tıp fakültelerinin öğretim üyesi (prefesör ve doçent) sayısını ve öğrenci mevcudunu gözler önü
ne getirmekte yarar vardır. 

öğretim kurumu 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fa
kültesi 
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi 
9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Fırat Üniversitesi tıp Fakültesi 
Gazi Üniversitesi Tip Fakültesi 
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi 
tnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Profesör 
Sayısı 

121 
122 
161 
171 
20 
28 
10 

6 
23 
11 
24 
89 
21 
4 

34 
2 
1 
7 
8 
9 

13 
9 

50 

Doçent 
Sayısı 

67 
57 
67 
44 
28 
13 
27 

19 
35 
20 
16 
66 
25 

5 
25 
— 
— 
17 
12 
25 
23 
11 
18 

öğrenci 
Sayısı 

2 706 
2 724 
2 965 
3 000 
1 181 
1 267 
1 139 

771 
1 841 
1 215 
1 508 
2 720 
1 343 

495 
1 321 

60 
78 

995 
609 

1 237 
1 048 
1 157 
1 814 

Bir öğretim 
üyesine düşen 
öğrenci sayısı 

14 
15 
13 
14 
44 
27 
30 

30 
31 
39 
37 
17 
37 
55 
27 
30 
78 
41 
30 
36 
29 
58 
26 

Görüldğü gibi, gelişmiş veya oturmuş dediğimiz eski fakültelerde 1 öğretim üyesine 13—14 
öğrenci düşerken, diğer fakültelerde ise 1 öğretim üyesine 30'un üzerinde öğrenci düşüyor. Ba
zı fakültelerin öğretim üyesi sayısı, bazı fakültelerin öğrenci sayısından daha fazladır. 

Değerli Milletvekilleri, şimdi de sorunu başka bir yönüyle ele alıp gözler önüne sermek 
istiyorum, tşin bu yanı, talebelerin farklı yetişmelerini, sebepleriyle ortaya koyacaktır. Tıp bili
mi gibi uygulamalı bilim dallarında pratik, yani uygulamalı derslerin önemi çok büyüktür. Yıl
ların birikimini taşıyan hocaların yaptırdığı bu dersler çok önemlidir. Bu derslerin bir başka 
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özelliği de, mümkün olduğu kadar az öğrenciyle yapılmasıdır. Hocanın nezaretinde öğrenciler 
tek tek hastayı sorgulayacak ve muayene edecektir; bulguları bizzat saptayacaktır. 

Bu noktadan hareketle, bazı klinik derslerin hoca sayısını vermekte büyük yarar vardır 
kanaatindeyim, örneğin, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi tç Hastalıkları Bölümünde 42 ho
ca vardır; Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde bu sayı 35'tir. Buna karşılık Dicle Üniversitesi 
Tıp Fakültesinde 5, Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesinde 6, Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakül
tesinde 6, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinde 6, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde 2, Trakya 
Üniversitesi Tıp Fakültesinde 2, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde 7, Erciyes Üniversitesi 
Tıp Fakültesinde 7, 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinde 5, Cumhuriyeti Üniversitesi Tıp Fa
kültesinde ise 3 hoca vardır. 

Aynı şekilde cerrahî dersini ele aldığımızda; İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde 39 ho
ca, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde 29 hoca bulunurken; Dicle Üniversitesi Tıp Fakülte
sinde 2, Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesinde 3, Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde 2, 
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinde 3, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde 3, Uludağ Üni
versitesi Tıp Fakültesinde 5, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde 6; 19 Mayıs Üniversitesi Tıp 
Fakültesinde 3 ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1 hoca bulunmaktadır. 

Çocuk sağlığı ve hastalıkları kliniğinde de durum aynıdır; istanbul Üniversitesi Tıp Fakül
tesinde İS hoca, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde de 15 hoca ders vermektedir. Buna kar
şılık, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinde yalnız yardımcı doçentler ders vermektedir. Anadolu 
Üniversitesinde 6, Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde 4, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakülte
sinde 1, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde 3, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde 4, Erciyes 
Üniversitesi Tıp Fakültesinde 5; 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinde 5 hoca bulunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, fakülteler arasında öğretim üyesi dağılımındaki dengesizlik, ayrıca 
ders saatlerinde de kendini göstermektedir. Benzer derslerin, teorik ve pratik ders saat topla
mı, üç aşağı beş yukarı, aynı olması lazım gelirken, durum böyle değildir, örneğin; istanbul 
Üniversitesi Tıp Fakültesinde iç hastalıkları bölümünde üçüncü sınıfta ayda 75 saat teorik, 75 
saat pratik ders görülmektedir; dördüncü sınıfta ise ayda 120 saat pratik, 200 saat teorik ders 
vardır. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde ise, üçüncü sınıfta 250 saat teorik, 250 saat pra
tik; dördüncü sınıfta 100 saat teorik, 150 saat pratik ders saati vardır. Buna karşılık Dicle Üni
versitesi Tıp Fakültesinde, üçüncü sınıfta bir yılda 100 saat teorik, 5 saat pratik; dördüncü sı
nıfta 160 saat teorik, 140 saat pratik ders vardır. Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesinde, üçün
cü sınıfta toplam 120 saat teorik ders vardır, pratik ders hiç yoktur; dördüncü sınıfta ise 9 haf
ta pratik ders görülmektedir. Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde, üçüncü sınıfta çocuk sağlığı 
bölümü ile karışık olarak 285 saat teorik ders vardır, pratik ders hiç yoktur; dördüncü sınıfta 
136 saat teorik, 148 saat pratik ders görülmektedir. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinde dör
düncü ve beşinci sınıfta toplam 240 saat teorik, 120 saat pratik ders görülmektedir. Uludağ 
Üniversitesi Tıp Fakültesinde, üçüncü sınıfta 116 saat teorik, 24 saat pratik; dördüncü sınıfta 
40 saat teorik, 164 saat pratik ders görülmektedir. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde, üç 
ve dördüncü sınıfta toplam 200 saat teorik, 200 saat pratik ders vardır. 19 Mayıs Üniversitesi 
Tıp Fakültesinde, iç hastalıkları, çocuk ve cerrahi bölümünde toplam olarak üçüncü sınıfta 100 
saat teorik, 220 saat pratik ders görülmektedir. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinde, üçün
cü sınıfta 147 saat teorik; dördüncü sınıfta ise 100 saat teorik, 150 saat pratik ders görülmekte
dir. Cerrahî ve çocuk sağlığı derslerinde de durum yine aynıdır. Devamlı rakam vermek sure
tiyle canınızı sıkmak istemiyorum. 

— 159 — 



T.B.M.M. B : 70 30 . 1 . 1990 O : 1 

Değerli milletvekilleri, görüldüğü gibi, öğrencilerin bilgi ve beceri yönünden iyi yetişmesi
ni birinci derecede etkileyen faktörleri dile getirdim. Bazı fakültelerde 1 öğretim üyesine 13 öğ
renci düşerken, bazılarında ise 50 civarında öğrenci düşmektedir. Bütün bunların yanı sıra, iç 
hastalıkları, genel cerrahî, çocuk sağlığı ve hastalıkları bilimlerinde eğitim, öğretim, araştırma 
ve yayın işlerini üstlenen öğretim üyesi sayısı ve bunların verdikleri teorik ve pratik ders saatle
ri arasında korkunç farklar vardır. 

Bu klinik derslerinden sonra, bazı teknik olanaklara ve bazı temel tıp bilimleri hoca kad
rosuna göz attığımızda hayretler içinde kaldık, örneğin; Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde, 
fizyolojide 7 hoca, histolojide 3 hoca, patolojide 7 hoca, farnakolojide 6 hoca, mikrobiyoloji
de 6 hoca, halk sağlığında 5 hoca bulunmaktadır. Elektromikroskobu, bilgisayarlı tomografi 
cihazı ve mükemmel bir kütüphanesi vardır. 

tstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde; fizyolojide 7 hoca, histolojide 5 hoca, patolojide 
9 hoca, farmakolojide 8 hoca, mikrobiyolojide 7 hoca, halk sağlığında 5 hoca bulunmaktadır. 
Burada aynı zamanda gelişmiş bir kütüphane, 3 elektromıkroskop, bilgisayarlı tomografi ci
hazları, otoanalayzerler ve betatron gibi modern teşhis ve tedavi araçları vardır. Bu gelişmiş 
fakültelere karşılık, gelişmekte veya yeni kurulmakta olan fakültelerde durum şöyledir : 

Antalya Tıp Fakültesinde; fizyolojide 3 hoca, histolojide 1 hoca, patolojide 4 hoca, far
makolojide 2 hoca, halk sağlığında 4 hoca bulunmaktadır. Elektromikroskobu, bilgisayarlı to
mografi cihazı yoktur; kütüphanesi yarım yamalaktır. 

Konya Tıp Fakültesinde; fizyolojide 1 hoca, histolojide 2 hoca, patolojide 1 hoca, farma
kolojide 1 hoca, mikrobiyolojide 1 hoca, halk sağlığında 1 hoca bulunmaktadır. Bilgisayarlı 
tomografi cihazı ve elektromikroskobu yoktur, kütüphanesi ihtiyaca cevap verememektedir. 

Malatya Tıp Fakültesinde; fizyoloji hocası yok, bir yardımcı doçent atanmış; ama henüz 
vazifeye başlamamış, histolojide öğretim üyesi yok; Fırat Üniversitesinden bir profesör gelip 
ders veriyor ve dönüyormuş "-Kerhen" sözünü bunun için kullandım Sayın Bakanım- diğer 
derslerin de hocaları yok, "BBT cihazı, elektromikroskopu var mı?" diye sorduğumuzda, Sa
yın Dekan "Siz önce, tansiyon cihazınız var mıdır diye sorsanız daha memnun oluruz" cevabı
nı verdi. 

Diyarbakır, Tıp Fakültesinde; fizyolojide yardımcı doçentlerle idare ediliyor, histolojide 
1 hoca, farmakolojide 1 hoca, mikrobiyolojide 2 hoca, halk sağlığında 1 hoca, patolojide 2 
yardımcı doçent bulunmaktadır. Profesör yok, doçent yok, elektomikroskobu yok, bilgisayarlı 
tomografi cihazı yeni alınmış; ama faaliyete geçmemiş. 

Gaziantep Tıp Fakültesinde; fizyoloji dersi diğer ana bilim dallan içinde veriliyor, hocası 
yokmuş histoloji dersini dışarıdan bir doktor gelerek veriyormuş, patolojide de yardımcı do
çent var, farmakoloji henüz kurulmamış, mikrobiyolojide 1 profesör, halk sağlığında 1 profe
sör var; BBT cihazı, elektromikroskop ünitesi kurulmamış, yine kütüphanesi ihtiyaca cevap 
verecek bir kapasitede değilmiş. 

Edirne Tıp Fakültesi, fizyolojide 2 hoca, patolojide 1, farmakolojide, 1, mikrobiyolojide 
3, histolojide 1, halk sağlığında 1 yardımcı doçent var; elektromikroskobu yok, BBT cihazı 
yeni alınmış; ama, faaliyete geçmemiş; keza kütüphanesi arzu edilen düzeyde değil. 
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Eskişehir Tıp Fakültesi, fizyolojide 1 doçent, histolojide 1 doçent, patolojide 2 profesör, 
2 doçent, farmakolojide 2 doçent, mikrobiyojide 1 profesör, 1 doçent, halk sağlığında 1 profe
sör var; elektronu kros kobu yok, bilgisayarlı tomografi cihazı var; kütüphane eksik. 

Samsun Tıp Fakültesi, fizyolojide 1 doçent, histolojide 1 profesör, patolojide 2, farmako
lojide 1, mikrobiyolojide 1 ve halk sağlığında 2 öğretim üyesi vardır; elektromikroskobu, bilgi
sayarlı tomografi cihazı var; ama kütüphanesi yetersiz. 

Trabzon Tıp Fakültesi, fizyolojide profesör ve doçent yok, 1 yardımcı doçent var, histolo
jide 1 profesör, patolojide 1 profesör, farmakolojide 1 doçent, mikrobiyolojide 1 profesör, halk 
sağlığında 1 doçent var; bilgisayarlı tomografi aleti var, elektromikroskobu yok; kütüphane 
tam anlamıyla bütün ihtiyaçlara cevap verecek düzeyde değil. 

Erzurum Tıp Fakültesi, fizyolojide 2 öğretim Üyesi, histolojide 2 öğretim üyesi, patolojide 
2 doçent, farmakolojide 3 yardımcı doçentle idare ediliyor, profesör ve doçent yok, mikrobiyo
lojide 4 öğretim üyesi, halk sağlığında 1 profesör var; elektro-mikroskobu ve bilgisayarlı to
mografi cihazı yok; kütüphanesi yetersiz. 

Değerli milletvekilleri, bilgi ve beceri yönünden yeterli bir şekilde yetişmeyen hekimler, 
bu eksikliklerini telafi etmek için, çareyi ihtisaslaşmakta bulmaktadırlar. Bunun sonucu ola
rak, tabiî ki, mütehassıs hekimler büyük şehirlerde bir yığılma göstermektedir ve hekimlerin 
yüzde 60'ı, şu an 3 büyük şehrimizde görev yapmaktadır. Bu durum, hekimlerin yurt sathına 
dengeli bir şekilde dağılmasını önlediği gibi, sağlık hizmetlerirîin yurt sathına dengeli ve eşit 
bir şekilde götürülmesini de önlemektedir, örneğin, İstanbul'da bir hekime 1 628 hasta düşer
ken, Hakkâri'de 22 830, Kars'ta 8 400, Siirt'te 17 000, Bitlis'te 10 000, Kahramanmaraş'ta 
8 000, Hatay'da 8 000, Mardin'de 7 000, Muş'ta 10 000, Şanlıurfa'da 8 000 hasta düşmektedir. 
Diğer vilayetleri sayarak, kafanızı rakamlarla karıştırmak istemiyorum. 

Sayın milletvekilleri, bilgi ve beceri yönünden iyi yetişmemiş hekim, bir taraftan hastanın 
sağlığı ile oynarken, öte yandan, lüzumsuz etütler yaptırmakta; "Biri etki etmezse diğerleri 
eder" düşüncesiyle, bir reçeteye sekiz on kalem ilaç yazmak suretiyle, ilaç tüketimini pompala
maktadır. Gereksiz tahliller ve fuzulî yazılan ilaçlar, hastayı ekonomik yönden perişan etmek
te, çoğu kez tedavinin başta veya yarıda kesilmesine neden olmaktadır. Bazen hekim, bilmeden 
de birbirinin etkisini azaltan ilaçlar yazmaktadır ki, hastalık büsbütün müzminleşmektedir. 

Sosyal Sigortalar Kurumu ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı gibi sosyal güvenlik 
kuruluşlarında sağlık harcamalarına bir göz attığımızda, ilaç israfının büyük boyutlara ulaştı
ğı görülmektedir, örneğin, Sosyal Sigortalar Kurumunda, ilaç giderleri, sağlık harcamaları
nın, 1984'te yüzde 69'unu; 1985'te yüzde 68, 85'ini; 1986'da yüzde 81'ini ve 1987'de yüzde 83'ünü 
teşkil etmektedir. Emekli Sandığında da durum buna benzer bir paralellik arz etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, sayısı birden çoğalan fakültelerin öğretim üyesi ihtiyacını karşılamak 
için, kalfalık döneminden geçmeden ustalık, yani öğretim üyeliği payesi verilen öğretim üyele
rine, eğitim, öğretim, araştırma, inceleme ve yayın faaliyetleri teslim edilince, uluslararası bi
limsel yayın seviyesi de düşmüştür. Nitekim, 1980'den önce dünyada 42 nci sırada iken, şimdi 
47 nci sıranın altına düşmüş bulunuyoruz. 

Science Citation tndex bazında yapılan araştırma, deneyimli öğretim üyelerinin bulundu
ğu üniversiteler ile öğretim üyesi açığını kapatmak için icat edilen öğretim üyelerinin bulunduğu 
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üniversiteler arasında düşündürücü bir fark göstermektedir. 1987 Science Citation fndex'e gö
re, Türkiye adresli üniversite yayınlarının üniversitelere göre dağılımı şu sonucu vermektedir : 
Hacettepe 132, Ankara 75, İstanbul 70, Akdeniz 1, Anadolu 4, Bilkent 5, Cumhuriyet 5, Dicle 
4, Fırat 4, İnönü 2, Mimar Sinan sıfır, Selçuk 2, Trakya sıfır, Uludağ 5, 100 üncü Yıl sıfırdır. 

Sayın milletvekilleri/bilgi ve beceri yönünden hekimlerin çok farklı yetiştikleri bir gerçek
tir. Bu gerçeği en güzel gösteren, merkezî sistemle yapılan ve TUS tabir edilen tababet uzman
lık sınavıdır. Son yıllarda yapılan bu sınavın sonuçları incelendiğinde de, eski ve yeni fakülte 
mezunları arasında çok farklı şekilde bir neticeyle karşılaşmaktayız, örneğin, 1987 Eylül dö
nemi sınav sonuçları şu tabloyu vermektedir: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunları yüzde 
21,1, Hacettepe Tıp yüzde 18,8, İstanbul Tıp yüzde 19,3, Ege Tıp yüzde 11,5, Cerrahpaşa yüzde 
13,7'dir. 

Toplam 19 fakülte öğrencilerinin yarışa girdiği bu sınavda 5 fakültenin öğrencileri yüzde 
84,4'lük bir oranla yer alırken, geri kalan 14 fakültenin mezunları yüzde 15,6'lık bir oran teş
kil ediyor. Bunlardan Karadeniz Tıp yüzde 0,7, Akdeniz Tıp yüzde 1,8, Erciyes Tıp yüzde 2,1, 
Çukurova Tıp yüzde 3,3, Gazi Tıp yüzde 1,6, Anadolu Tıp yüzde 2,6, Uludağ Tıp yüzde 1,2; 
19 Mayıs Tıp yüzde 1,2, Cumhuriyet Tıp yüzde 0,7; 9 Eylül Tıp yüzde 1,4, Trakya Tıp yüzde 
1,3, Atatürk Tıp yüzde 0,7, Dicle Tıp yüzde 0,7'dir. Bu sınava giren hekimlerin yüzde 70'i geliş
miş 5 fakülteye mensuptur, başarı oranı ise yüzde 84,4'tür. Geri kalan 14 fakülteden mezun 
olup sınava giren hekimler ise yüzde 30'u teşkil ederken, başarı oranları ise, sadece yüzde 15,6'dır. 

Aynı şekilde, 3.5.1989 tarihinde yapılan ve 20 fakülte mezununun yarıştığı sınav sonuçları 
da buna benzer bir tablo göstermektedir, örneğin; Ankara Tıp yüzde 16,9, Ege Tıp yüzde 14,2, 
Hacettepe Tıp yüzde 10,2, Cerrahpaşa Tıp yüzde 13,4, İstanbul Tıp yüzde 20,4'dür; yani, top
lam olarak yüzde 75,1'dir. Geri kalan 15 fakültenin tutturduğu oran ise, sadece yüzde 24,9'dur. 
Bunlar da şöyle sıralanmaktadır : Akdeniz Tıp yüzde 2,3, Anadolu Tıp yüzde 1,7, Atatürk Tıp 
yüzde 1,1, Cumhuriyet Tip yüzde 1,4, Çukurova Tıp yüzde 3,5, Dicle Tıp yüzde 1; 9 Eylül Tıp 
yüzde 2,2, Erciyes Tıp yüzde 1,3, Gazi Tıp yüzde 2,5, Karadeniz Tıp yüzde 1,2; 19 Mayıs Tıp 
yüzde 1,3, Selçuk Tıp yüzde sıfır, Trakya Tıp yüzde 1, Uludağ Tıp yüzde 3,6. 

5 fakülteden mesun olup, bu sınava giren hekimlerin oranı yüzde 51 olup, başarı oranla-
rıysa yüzde 75'tir. Geri kalan 15 fakülteden mezun olarak sınava giren hekimlerin oranı yüzde 
49, başarı oranları ise ancak yüzde 24'tür. 

Nihayet, son olarak 9.10.1989'da yapılan ve 22 fakülte mezununun yarıştığı sınavda so
nuçlar aynı paralelliği göstermiştir. Ankara Tıp Fakültesi mezunları yüzde 16,9, Ege Tıp yüzde 
10,8, Hacettepe Tıp yüzde 18,4, Cerrahpaşa Tıp yüzde 11,4, İstanbul Tıp yüzde 17,4. 

Bu sınavda, 5 fakülte mezunları yüzde 74,9'luk bir yerleşme oranı elde ederken, geri ka
lan 17 fakültenin mezunları ancak yüzde 25,1'Iik bir yerleşme oranı göstermiştir. 

5 gelişmiş fakülteden mezun olanların bu sınavlara girme oranı yüzde 60 olup, başarı oran
ları yüzde 74,9'dur. Geri kalan 17 fakülteden bu sınavlara girme oranı yüzde 40 olup, başarı 
oranlan yüzde 25'tir. 

Bu tür sınavlarda, Amerika'da yüzde 80'in üzerinde puan tutturunca başarılı gösterilir. 
bizde ise, Eylül 1987'deki sınav sonuçlarına göre en yüksek ortalamayı yüzde 57 ile Hacettepe 
Tıp, en düşük ortalamayı ise, yüzde 43 oranıyla Dicle Tıp almıştır. 
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3.5.1989 tarihli sınavda ise, en yüksek sınav ortalamasını yüzde 51 ile Ankara Tıp, en dü
şük sınav ortalamasını ise, yine yüzde 43 ile Dicle Tıp göstermiştir. En son yapılan sınavda ise, 
en yüksek puanı yüzde 52 ile yine Ankara Tıp, en düşük puanı da yüzde 43 ile yine Dicle Tıp 
kaydetmiştir. 

Bazı fakültelerde 200 civarında öğretim üyesi varken, bazılarında 1 öğretim üyesi bulunu
yor. Bir köy ilkokulunda bile birden fazla öğretmenin bulundurulduğu bir dönemde, bir fakül
tede, hem de tıp fakültesi gibi bir fakültede bir tek öğretim üyesinin bulunması çok düşündü
rücüdür ve yine tıp gibi uygulamalı bir bilim dalında, bazı fakültelerde 1 hoca, hasta başında, 
10-13 öğrenci ile pratik ders yaptırırken, bazılarında 40-50 öğrenci ile pratik ders yaptırıyor. 
Bazı fakültelerde BBT, elektromikroskop cihazı, otoanalayzer, betatron ve diğer gelişmiş teşhis 
ve tedavi cihazları varken, bazılarının dekanı, "Tansiyon cihazımız bile yok" diyor. 

Bazı fakültelerde temel tıp bilimleri dersleri 8-10 hoca tarafından verilirken, bazı fakülte
lerde 1-2 öğretim üyesi, bazılarında yardımcı doçent, bazılarında ise, piyasada çalışan doktor
lar tarafından veriliyor. Bazı fakültelerde ise, bu dersler verilmiyor. 

öğretim üyesi sayısı, öğretim üyesine düşen öğrenci sayısı, laboratuvar, kütüphane, ders 
saatleri ve ders kitapları yönünden bir standardizasyona gitmek zorunluluğu vardır. Bazı fa
kültelerde, kütüphane, laboratuvar, günümüz teknolojisine paralel teşhis ve tedavi araçları ol
madığı gibi, derslere, not veya teksirlerden çalışılıyor. 

Bu, tabiatıyla, öğrencilerin çok sıkıntı çekmesine neden oluyor. Her konu, Türkiye'nin 
tüm tıp fakültelerinde, aynı düzey ve aynı ciddiyetle istenmelidir. 

Oysa, bazı fakültelerde, bir klinik, değişik birimlere bölünerek, konular daha da ileri bir 
şekilde spesifikleşerek işlenirken, bazı fakültelerde tüm konular, aynı ve de yeni yetişmiş hoca
lar, yani yardımcı doçentler tarafından işlenmektedir, örneğin, gelişmiş fakültelerde, iç hasta
lıkları, endokrinoloji, alerji, kollejenoz, sindirim, karaciğer, nefroloji, kardiyoloji, göğüs has
talıkları gibi, konular spesifikleşmiş ve bu alanda uzmanlaşmış hocalar tarafından işleniyor; 
diğer fakültelerde ise, bir öğretim üyesi bunların hepsini işliyor. 

Bunun neticesinde; tabiî ki, talebeler, bilgi ve beceri yönünden farklı yetişiyor. Yanlış teş
his, yanlış tedavi, kendine ve teşhise güvensizlikten ileri gelen ve "Biri tesir etmezse diğeri eder" 
düşüncesiyle, bir reçeteye destan gibi sıralanan ilaçlar... Bunun sonucu olarak, hiçbir yerde gö
rülmeyen ilaç israfının Türkiye'de görülmesi... 

Bilgi ve beceri yönünden farklı yetişen hekimler, aynı koşullarda sınava tabi tutulunca, 
yeni fakülte mezunlarının bir varlık gösteremeyişi... 

1980'den önce dünya yayın sıralamasında 42 nci sırada iken, şimdi 47 nci sıranın altına 
düşmemiz... 

Bütün bu olumsuzluklar, 1980'den sonra gecekondu kurar gibi fakülte kurulmasının acı, 
ama gerçek sonuçlarıdır. Bu, muhalefeti ve iktidarı ile; partili, partisiz herkesi çok yakından 
ilgilendiren millî bir sorundur. Bu soruna acil ve kalıcı bir çözüm bulmak mecburiyetindeyiz. 

Bu nedenle önergemizi desteklemenizi bekliyor, bu duygu ve düşüncelerle hepinizi en iç
ten saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyar. 
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Muhterem arkadaşlar, Meclis araştırması önergesi üzerindeki öngörüşmeler tamamlanmıştır. 
Değerli üyeler, şu anda, Anavatan Partisi Grubundan arkadaşlarımızın gelmesini değil, 

teklif sahibi arkadaşımız ricada bulundular, önergesini bekliyoruz. 
MUSTAFA KALEMLt (Kütahya) — Sayın Başkan, Grubumuz buradadır efendim. 
BAŞKAN — Biliyorum; ama, arkadaşlar belki öyle bir düşünceye sahip olabilirler diye 

söyledim. 
Efendim, oylamaya geçmeden önce, teklif sahipleri tarafından bir önerge verilmiştir, onu 

okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

10/64-2582 esas numaralı önergemizde, 1980 yılından sonra mezun olan öğrencilerden bah
sedilmektedir; ancak, önergemizin esas amacı genel mahiyette olup 1980 öncesi bütün tıp fa
kültelerini kapsamaktadır. 

önergemizin bu kapsamda oylanmasını arz ve teklif ederiz. 

Ali Uyar 
Hatay 

Ekin Dikmen 
tçel 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Ömer Çiftçi 
Ankara 

Ali Haydar Erdoğan 
İstanbul 

Neccar Türkcan 
tzmir 

Mustafa Sarıgül 
İstanbul 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

Mustafa Çakır 
Giresun 

Eşref Erdem 
Ankara 

Turhan Hırfanoğlu 
Hatay 

Cemal Şahin 
Çorum 

trfan Gürpınar 
Kırklareli 

BAŞKAN — Efendim, Meclis araştırması önergesini, bu son okunan önerge kapsamıyla 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

Meclis araştırması yapacak komisyonun 9 üyeden kurulmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun çalışma süresinin, üye seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasını oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun.gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmma geçiyoruz. 
VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — istanbul Milletvekili Mehmet Moğultay 'm, kamu konutlarının tahsis gayesine ve kira bedelle

rine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/20) 
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BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Mehmet Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis gayesi
ne ve kira bedellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesinin görüşmesine başlıyoruz. 

Sayın Moğultay?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
2. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Sattj Kooperatifleri 

Birliğince 1987 hasat döneminde satın alman ayçiçeği ürünü için üreticilere fiyat farkı ödenip ödenmeye
ceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu ve Devlet Bakam Kemal Akkaya'nm cevabı (6/38) 

BAŞKAN — 2 nci sırada, Tekirdağ Milletvekili Sayın Güneş Gürseler'in, Sanayi ve Tica
ret Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Gürseler?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

. Aşağıdaki sorumun Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından sözlü olarak yanıtlanması
nın sağlanması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

1987 hasat döneminde Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği tarafın
dan çiftçiden (ele geçen miktar olarak) ortalama 190 TL.'na alınan ayçiçeğinin bugün yaklaşık 
400 TL.'na yükselmesi nedeniyle üreticiye fiyat farkı ödenecek midir? 

1987 yılı ayçiçeği rekoltesi ne kadardır? Aynı yıl Trakyabirlikçe satın alınan ayçiçeği mik
tarı nedir? 

Trakyabirlik ortaklarına kârdan pay verilmekte midir? 
Trakyabirlik yöneticilerinin yurt içi ve dışı seyahatleri nedeniyle geçen yıl yapılan harca

maların tutarı nedir? 
Son üç ay içinde Trakyabirlik bütçesinden ağırlama, harcırah, konaklama, yemek gibi har

camalar için kimlere ne miktarda ödemeler yapılmıştır? 
BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) — Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri, Tekirdağ Milletvekili Sayın Güneş Gürseler'in sorusu üzerinde Hükümetimizin görüşlerini 
bildirmek üzere huzurlarınızdayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Hükümetimiz, ülkemizin bitkisel yağ açığının önlenmesi amacıyla gerekli tedbirleri almıştır 
ve almaya devam etmektedir. Bu amaçla, ülkemizde yağlı tohumlar üretimini artırma projeleri 
uygulanmaktadır,ve yine yağlı tohumlarla ilgili, hastalıklara dayanıklı kaliteli tohum ithali su
retiyle ürünün değerlendirilmesi cihetine gidilmektedir. Ayrıca, yağlı tohumlarla ilgili olarak 
alımlar, destekleme alımları kapsamı içinde mütalaa edilmekte ve tarım satış kooperatifleri de 
bu destekleme alımlarında görevlendirilmektedir. Bunlar, yağlı tohumlara dönük olarak Hü
kümetçe alınan teşvik tedbirlerindendir. 
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1987 - 1988 döneminde, destekleme politikası, bu amaç içinde sürdürülmüş ve üreticiyi, 
yağlık ayçiçeği tohumu üretimine teşvik etmek amacıyla, 1986 yılı sonlarında, 1987 yılı ürünü 
yağlık ayçiçeği tohumu destekleme alım fiyatı 202 Türk Lirası/kilogram olarak ilan edilmiş 
ve alımlar bu fiyat üzerinden devam ettirilmiştir. Bilahara, dış piyasa ham yağ fiyatlarında mey
dana gelen artışlar dikkate alınmak suretiyle, bu fiyat artışlarını karşılamak üzere kilogramı 
21S liraya yükseltilme cihetine gidilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, Devlet İstatistik Enstitüsünce 1987 yılı ayçiçeği rekoltesi, 1 milyon 
ton olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Aynı yıl Trakya Birlik tarafından 165 629 ton yağlık ay
çiçeği mubayaa edilmiş durumdadır. 

1987 -1988 iş yılında Trakyabirlikçe 165 629 ton yağlık ayçiçeği mubayaa edilmiş ve üreti
cilere 35 milyar liralık ödeme yapılmış bulunmaktadır. 

Alınan ürünün tamamı işlenmiş ve 65 908 ton ham ayçiçeği yağı elde edilmiş bulun
maktadır. Birliğin, bu yağın satışından toplam olarak 1987 - 1988 iş yılı hâsılatı 55 milyar lira
dır. Aynı dönemde Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasından mubayaa için alınan kredi 27 milyar 
lira civarında bulunmaktadır. Birliğin bu dönemde ürüne ait 4 484 783 615 lira tutarında per
sonel masrafı ödenmiştir. Ayrıca, mubayaa edilen ürün bedeli olarak üreticilere 35 610 316 485 
lira ödeme yapılmış bulunmaktadır. Böylece birlik ürünleri, toplam olarak 59 116 658 589 lira 
olarak gerçekleşmiş durumdadır. 

Sonuç olarak, birliğin 1987-88 iş yılında devlet destekleme görev zararı 3 milyar 936 mil
yon olup, birliğin üreticilere dağıtılacak herhangi bir kâr payı bulunmamaktadır. 

Soru sahibi değerli milletvekilinin, yurt dışı görevlerle ilgili sorusuna da şu cevabı vermek 
isterim : 

Birliğin 1987 -1988 iş yılında yurt dışı görev seyahatları şunlardır : Birincisi, entegre tesis
lerine kurulacak teneke imal ünitesinin ön ekibi ve teknoloji seçimi için, yönetim kurulu kara
rıyla, yurt dışına Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Evren Bulut ve Yönetim Kurulu Üye
si Şener İşleten katılmıştır. Gidenlere ödenen harcırah; Muhittin Soyer'e 4 milyon 448 bin lira, 
Evren Bulut'a 2 milyon 981 bin lira ve Şener tşleteh'e de 2 milyon 981 bin liradır. 

İkinci olarak da, Uluslararası Tohumculuk Birliğinin seminerine iştirak için, yönetim ku
rulu kararıyla ve bakanlık onayıyla gidenlerden; Tarım Müdürü Tanju Tunç 1 milyon 214 bin 
lira harcırah olarak gitmiş bulunmaktadır. Diğer taraftan Tahran'da yapılan uluslararası fuara 
iştirak etmek için yönetim kurulu kararı ve bakanlık onayıyla Personel Müdürü Cemalettin 
Uslu gönderilmiş ve kendisine 1 milyon 903 bin lira harcırah ödenmiş bulunmaktadır. Kahire 
Uluslararası Fuarına iştirak için, yönetim kurulu kararı ve bakanlık onayıyla Denetim Kurulu 
Üyesi Şener Başoğlu ile Sosyal İşler Şefi Yavuz Güzelceada gönderilmiş ve birincisine 2 milyon 
219 bin lira, diğerine de 2 milyon 269 bin lira harcırah ödenmiş bulunmaktadır. Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti Uluslararası Fuarına da, yönetim kurulu kararıyla, İnşaat Emlak Müdürü 
Engin Tuncer ile Sosyal İşler Şefi Yavuz Güzelceada katılmış ve birincisine, 1 milyon 481 bin 
lira, diğerine de 1 milyon 479 bin lira harcırah ödenmiştir. 

Diğer taraftan, Karacabey Yağ Fabrikası rafine ünitesi tevsi işlerini yapan firmayla teknik 
görüşmeler yapmak üzere yurt dışı gezisi yapılmış ve buraya da Genel Müdür Yardımcısı Erdo
ğan Alp, Tesisler Müdürü Cemalettin Sidat, Fabrika Müdürü Mehmet Kınay ve Satın Alma 
Müdürü Reha Oras katılmıştır. 
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Aralık 1987; 1988 Ocak ve Şubat aylarına ait üç aylık dönemde, yurt dışı gezisine katılan
ların ve yurt içi yapılan ağırlama ve konaklama bedeli olarak miktar sorulmaktadır. Ağırlama 
bedeli olarak 704 890 lira, konaklama bedeli olarak da, 183 450 lira; toplam, 888 340 lira ödendiği 
görülmektedir. 

Aynı dönemde görev seyahatları dolayısıyla, birliğin yöneticilerine ödenen uçak bileti, umu
mî vasıta ücreti, konaklama bedeli dahil, harcırah ödemeleri şu şekildedir: Genel Müdür Mu
hittin Soyer, 981 867 lira; Yönetim Kurulu Başkanvekili Evren Bulut, 57 168 lira; Yönetim Ku
rulu Üyesi Osman Aksoy, 294 772 lira; eski yönetim kurulu üyesi Adnan Karaevli, 13 738 lira; 
Yönetim Kurulu Üyesi Şener Başoğlu, 361 192 lira; Yönetim Kurulu Üyesi Bahattin Dağlı, 82 
126 lira; Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Kapusuz, 108 440 lira; Denetim Kurulu Üyesi Hikmet 
Çağlayan, 47 156 lira; Denetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, 74 208 lira; Yönetim Kurulu 
Üyesi Hidayet Türköz, 16 738 lira; Denetim Kurulu Üyesi Tuncay Uçaral, 136 464 lira; Dene
tim Kurulu Üyesi Ali Yüksel, 93 685 lira; Genel Müdür Yardımcısı Erdoğan Alp, 731 431 lira, 
Genel Müdür Yardımcısı Erdoğan Kerman 5 843 lira, Genel Müdür Yardımcısı Faik Gökdemir 
349 600 lira olmak üzere toplam 3 milyon 349 bin lira ödeme yapılmıştır. 

Keyfiyet bundan ibarettir. 
Durumu arz eder, saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkaya. 
Sayın Gürseler, söz istiyor musunuz? 
GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri, öncelik
le, Sayın Bakana, yanıtı için teşekkür ediyorum. Tabiî, her söylediklerine katılmamız mümkün 
değil. 

Bu sorunun bundan yaklaşık birbuçuk yıl önce veriliş amacı, o günkü piyasa şartları için
de fiyatı sormak, yapılan uygulamayı sormak ve ayrıca, devletin ayçiçeği üreticisine olan des
teğini vurgulamaktı. Aradan geçen zaman içinde fiyatlarda oldukça büyük değişiklikler oldu, 
üründe miktar olarak değişiklikler oldu; ama, giderek bir şey değişti, o da şu : ANAP İktidarı, 
tarımın diğer alanlarında olduğu gibi, ayçiçeği üretimi alanında da, üreticiyi desteklemekten 
büyük ölçüde vazgeçti. 

Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifler Birliğinin çalışmalarını değerlendirirsek 
şunu görüyoruz : özellikle bu sene yapılan uygulamada, diğer kamu kuruluşlarında olduğu 
gibi, Hükümetin, özelleştirme, özel sektöre devretme ya da elden çıkarma politikasının, Trak
ya T&ğlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinde de, adım adım uygulandığını görüyoruz. 

Yapılan uygulama şudur : Bu yıl -artık soruyu sorduğum dönemdeki hususları anlatmak 
istemiyorum; çünkü, onların güncelliği kalmadı- Hükümet, Trakyabirliğe, kampanya sırasın
da çiftçinin ürettiği ayçiçeğini alması için, gerekli parasal desteği sağlamamıştır ve Trakya Yağ
lı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, bu yıl çiftçiye ödediği parayı, bankalardan, kre
di ile almış; ayçiçeği üreticisine ödemeyi, bankalardan aldığı bu borçla yapmıştır. Bugün, ayçi
çeği üreticisine Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin borcu yoktur; ama, ban
kalara borcu vardır. 
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Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin, bu borcu ödemesi için, elin
deki ayçiçeğini satması lazımdır; ancak, devlet, Hükümet, dışarıdan ham yağ ithal etmektedir. 
Ham yağ ithali, Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin elindeki ayçiçeği
nin müşterisi olan, alıcısı olan fabrikalara, Trakyabirliğin elindeki ayçiçeğini değil, devletin it
hal ettiği, piyasadaki ham yağı tercih etme yolunu açmaktır; çünkü, fabrika ayçiçeğini alıp bu
nu işlemeklerine, dışarıdan ithal edilen ham yağı rafine etmeyi daha ucuz ve daha kolay bul
maktadır. 

Ham yağ ithalindeki fon uygulaması, bu yıl, 150 dolardan 10 dolara düşürülmüştür. Bu, 
Trakyabirliğin elindeki ayçiçeğini satamaması gibi bir durum doğuracaktır. Ayçiçeğini satama
ması, bankaya olan borcunu ödeyememesi sonucunu doğuracaktır ve bankalar, sonunda Trak
yabirliğe icra yoluyla el koyacaklardır. Trakyabirliğin bugün içinde bulunduğu kötü durum, 
doğrudan doğruya bu sonucu doğuracaktır. Bunu şimdiden söylüyoruz. 

Ayrıca Trakyabirliğin biraz önceki masraflarını, uygulamalarını, halen milletvekili sıfatı 
taşıyan arkadaşlarımıza milyonların ağırlama gideri, yolluk gideri olarak nasıl verildiğini Sa
yın Bakanımız söyledi. Ben bir şey daha söyleyeceğim : Trakyabirlik, futbol takımı finanse ediyor. 
Bunun, Türk sporunun gelişmesi için bir destekleme olduğu söylenebilir belki, ama Trakyabir
liğin üreticisinin alamadığı fiyat farkının bir profesyonel futbol takımına harcanmasının kabul 
edilebilirliği yoktun 

Şunu söylemek istiyorum ; Çiftçiden bu yıl aşağı yukarı 500-550 liraya alınan ayçiçeğinin 
piyasa fiyatı 700 lira. Yani, Trakyabirlik bugün elindeki ayçiçeğini 700 liradan değerlendirme 
durumundadır. Yani, çiftçiye ödediği paraya nazaran kâr sağlamıştır; ama, o elde ettiği kâr, 
bu ağırlama giderlerine, futbol takımına ve batan birkaç fabrikayı kurtarmaya gitmektedir. Bugün 
Gaziantep'ten Ordu'ya kadar Trakyabirliğin desteklediği fabrikalar vardır. 

O nedenle, Trakya "Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine ayçiçeğini satan Trak
ya çiftçisinin, başka yer çiftçinin -ki, onlar büyük ölçüde Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış 
Kooperatifleri Birliğinin ortağıdırlar, bu elde edilen kârdan paylarını alması gerekir. 

Ayrıca, bu yıl yapılan bir uygulamayla, çiftçiden, ortaktan, ayçiçeği üreticisinden katılım 
paylarını artırmaları da istenmiştir. 

Tohumluk konusunda da bazı eleştirilerimiz var. Sayın Bakan, bunları, gayet tutarlılık gös
terir gerekçelerle anlattı, tohumluk uygulamasının doğru olduğunu söyledi; ama, yapılan uy
gulamanın, ithal tohumluğun, yerli tohumluğun, onların fiyatlarında gerçekleştirilen artışla
rın, ayçiçeği üreticisinin eline geçen fiyatlardaki artışla, geliri ile oranlı olmadığını söylemek 
istiyorum. Ayrıca, bu yıl yapılan alımda... 

BAŞKAN — Sayın Gürseler, süreniz doldu. 
GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — Tamamlıyorum efendim. 
Ayrıca, bu yıl yapılan alımda tüccar piyasaya girmedi; tüccar, belirlenen fiyatın altında 

kaldı, piyasaya girmedi. O nedenle Trakya çiftçisi, ayçiçeği üreticisi bütün malını Trakyabirliğe 
verdi, ama, biraz önce söylediğim gibi, çiftçinin eline 590 lira civarında para geçti. Bugün pi
yasa fiyatı 700, 785 lira civarında. Aradaki fark ortağa verilmiyor, başka yerlerde harcanıyor. 
O nedenle, Trakyabirlik, bugün kendisinden alacaklı olan özel bankaların eline geçmeden, Hü
kümetin Trakyabirliğe gerekli desteği sağlamasını, ona sağlanacak desteğin ayçiçeği üreticisine 
destek anlamına geleceğini söylüyor, ayrıca Trakyabirliğin, elindeki ayçiçeğini değerleridir-

— 168 — 



T.B.M.M. B : 70 30 . 1 . 1990 O : 1 

meşinden elde ettiği kârı, kendi ortağı olan ayçiçeği üreticisine aktarması yolunda Hükümetin 
kararlar almasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Soru cevaplandırılmıştır. 

3. — Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğullart 'mn, Sıkıyönetim Kanununa göre görevlerine son ve
rilip de büahara işe alınanlara arada geçen süre için aylık ve özlük haklarının verilmediği iddiasına ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/44) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada, Ankara Milletvekili Sayın Kâmil Ateşoğulları'nın Maliye ve 
Gümrük Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Kâmil Ateşoğulları?.. Yok. 
Soruyu cevaplandıracak Bakan? Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

4. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'tn Antalya ili Beldibi mevkiinde vatandaşlarca tapulu 
arazileri üzerine yaptırılan binalardan bazılarının Antalya Valiliğince ytkttrtldtğı iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada, Antalya Milletvekili Sayın Hasan NamaPın, Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Namal?.. Yok. 
Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

5. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, ABD ile yapılan Savunma ve Ekonomik işbirliği Anlaş
masının onaylanmasının geciktirilme nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49) 

BAŞKAN — 5 inci sırada, Hatay Milletvekili Sayın öner Miski'nin, Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Miski?.. Buradalar. 
Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

6". — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altmer'in, isçilerin kıdem tazminatlarından vergi kesileceği 
iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/50) 

BAŞKAN — 6 ncı sırada, Zonguldak Milletvekili Sayın Şinasi Altıner'in, Maliye ve Güm
rük Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Altıner?.. Yok. 

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 

Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 7 nci sırada, Samsun Milletvekili Sayın Ali Eser'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Eser?.. Yok. 
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Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

8. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'm, din görevlüerinin eğitim programlarının geliştirilmesi 
ve ödeneklerinin artırılması için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/65) 

BAŞKAN — 8 inci sıradaki soru, soru sahibi Sayın Durmaz'ın izinli olması nedeniyle er
telenmiştir. 

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

BAŞKAN — 9 uncu sırada, Zonguldak Milletvekili Sayın Güneş Müftüoğlu'nun, Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Müftüoğlu?.. Yok. 
Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

ATİLLA ÎMAMOĞLU (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, burada olanları tespit ede
lim; ona göre işlem yapalım, hepsini okumayalım. 

BAŞKAN — O tespit çok zor oluyor. 

10. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'm, çifte pasaportlu olduğu iddia edilen kamu gö
revlilerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) 

BAŞKAN — 10 uncu sıradaki soru, soru sahibi Sayın Yılmaz'ın izinli olması nedeniyle 
ertelenmiştir. 

11. — Ankara Milletvekili Rıza Ydmaz'tn, Aydmlıkevter Körler ilkokulunun yönetici kadrolarına 
yapılan atamalara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/107) 

BAŞKAN — 11 inci sırada, Ankara Milletvekili Sayın Rıza Yılmaz'ın, Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Yılmaz?.. Yok. 
Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

12. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Türk-Iş Yapı Kooperatifime Ankara 100 üncü Yıl 
Sitesinde yaptırılan konut inşaatları için Sosyal Sigortalar Kurumunca müteahhit firmaya yapılan ödeme
ye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/86) 

BAŞKAN — 12 nci sırada, Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Çiftçi?.. Burada. 
Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 13 üncü sırada, Adana Milletvekili Sayın Sedat Doğan'ın, Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sorusu vardır. 

— 170 — 



T.B.M.M. B : 70 30 . 1 . 1990 0 : 1 

Sayın Doğan?.. Yok. 
Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 14 üncü sırada, Zonguldak Milletvekili Sayın Şinasi Altıner'in, Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü sorusu mevcuttur. 

Sayın Altıner?.. Yok. 
Suali cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 15 inci sırada, Manisa Milletvekili Sayın Hasan Zengin'in, Maliye ve Güm
rük Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Zengin?.. Yok. 
Suali cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

16. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'tn, Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı 
Başkanının Çin gezisine ve bu Vakıf tarafından çıkardan gazeteye ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/136) 

BAŞKAN — 16 ncı sırada, tçel Milletvekili Sayın Durmuş Fikri Sağlar'ın, Başbakandan 
sözlü sorusu vardır. 

Sayın Sağlar?.. Yok. 
Suali cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada. 
Sayın Sağlar ikinci defa bulunmadığı için soru düşmüştür. 

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

BAŞKAN — 17 nci sırada, Artvin Milletvekili Sayın Hasan Ekinci'nin, Karadeniz Bakır 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan bir atamaya ilişkin Devlet Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Ekinci?.. Yok. 
Suali cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

18. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, Tokat ilindeki öğrencilerden çeşitli nedenlerle para 
toplandığı ve bu ildeki okulların ısıtılması amacıyla tahsis edilen paraların başka amaçlar için kullanıldığı 
iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/141) 

BAŞKAN — 18 inci sırada,. Samsun Milletvekili Sayın trfan Demiralp'in, Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sorusu vardır. 
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Sayın Demiralp?.. Yok. 
Suali cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

19. — Balıkesir Milletvekili I. Önder Kırlı 'nın, yurt dışına gönderilecek öğretmenlerle ilgili müla
kat sınavının ertelenme nedenine ve sınav komisyonunun kimlerden oluştuğuna ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/142) 

BAŞKAN — 19 uncu sırada, Balıkesir Milletvekili Sayın t. önder Kırlı'nın, Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Kırlı?.. Yok. 
Suali cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

20 . — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, fişlenen ve fiş kayıtlan iptal edilen vatandaşların 
sayısına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) 

BAŞKAN — 20 nci sırada, Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genc'in, İçişleri Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Genç?.. Yok. 
Suali cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada. 
Sayın Genç ikinci defa bulunmadığı için, soru düşmüştür. 

21. — 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) 

BAŞKAN — 21 inci sırada, Tekirdağ Milletvekili Sayın Güneş Gürseler'in Millî Eğitim 
Gençlik ve Sor Bakanından sorusu İçtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

22. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altmer'in, Eflani - Safranbolu yolunun tamir edilmemesini 
tenkit eden bir vatandaşın Karayolları 15 inci Bölge Şefliği Görevlilerince dövüldüğü iddiasına ilişkin 
Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/110) 

BAŞKAN — 22 nci sırada, Zonguldak Milletvekili Sayın Şinasi Altıner'in, Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sorusu mevcuttur. 

Sayın Altıner?.. Yok. 
Suali cevaplandıracak Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

23. —istanbul Milletvekili Mustafa Songül'ün, spor sahalarında meydana gelebilecek sportmenli
ğe aykırı davranışları önlemek amacıyla ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/202) 

BAŞKAN — 23 üncü sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Sarıgül'ün, Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Sarıgül?.. Buradalar. 
Suali cevaplandıracak Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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24. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Aüıner'in, Zonguldak ili Karabük ilçesinin ne zaman il 
yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/111) 

BAŞKAN — 24 üncü sırada, Zonguldak Milletvekili Sayın Şinasi Altıner'in, Başbakan
dan sorusu vardır. 

Sayın Altıner?.. Yok. 
Suali cevaplandıracak Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

25.— Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun, T.R.T. Genel Müdürünün atanmasından önce, T.R.T. 
Yüksek Kurulunun yaptığı toplantılara ve gösterdiği adaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/112) 

BAŞKAN — 25 inci sırada, Sinop Milletvekili Sayın Yaşar Topçu'nun, Başbakandan so
rusu vardır. 

Sayın Topçu?.. Yok. 
Suali cevaplandıracak Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

26. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, Manisa ili Kula ilçesindeki Sandal Grubu içme 
suyu şebekesinin kontrol edilmeden hizmete açıldığı ve bazı köylerin su alamadığı iddiasına ilişkin sorusu 
ve Tarım Orman ve Köy işleri Bakanı Lutjullah Kayalar'm cevabı (6/114) 

BAŞKAN — 26 ncı sırada, Manisa Milletvekili Sayın Hasan Zengin'in, Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Zengin?.. Burada. 
Suali cevaplandıracak Bakan?.. Burada. 
Suali okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Manisa tli Kula ilçesine bağlı 6 köyle ilgili Sandal Grubu içme suyunun 1974-1988 yılları 
arasında yapımı ve bitimi dertli olan durumunun aydınlığa kavuşturulması hususunda aşağı
daki sorularımın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Doğan tarafından sözlü olarak ce
vaplandırılmasını arz ederim. 

Hasan Zengin 
Manisa 

1. 1974'te inşaatı başlayan ve 6 köyü ilgilendiren Sandal Grubu içme suyu yapımı için 
kaç lira harcanmıştır? 

2. 1987 yılı içerisinde TRT'de ilan edilerek ve Manisa Valisi tarafından hizmete açılan 
Sandal Grubu içme suyu tesisinden su alan Sandal ve Saraçlar köyü dışında, aynı grupta bulu
nan Körez, İncesu, Ahmetli ve Hacı Mahmutlu ve tbrahimağa köyleri bir yıldır niçin su ala
mamaktadırlar? 

3. Vilayete bu durum bildirildiği halde Manisa Valiliği bu işle niçin ilgilenmemektedir? 
4. tçme su tesisatı ana hat ve şebe boruları, toprağın altına kontrol edilmeden gömüldü

ğü, suyun akıp köylere kadar ulaşmadığı bilindiği halde, Manisa Valisi Rafet Üçelli ve ANAP 
milletvekilleri niçin bu tesisi açtılar? Bu bir partizanlık olayı mıdır? 
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5. 1986 ara ve 1987 Genel Milletvekili seçimlerinde, köylülere, "oy verirseniz suyunuz 
akacak" propagandası ile Anavatan Partisi yetkilileri köylülere baskı yapmışlardır. Şimdi de, 
aynı şekilde "25 Eylül 1988 tarihinde yapılacak Anayasa Referandumu ve Mahallî tdareler Se
çimine evet derseniz ve oy verirseniz açılış merasimi yapılan suyunuzun eksiğini tamamlayacağız" 
demek, demokrasiye aykırı olup; baskı ve partizanlık değilde nedir? 

6. Sandal Grubu içme suyu, "Suyunuz aktı, müteahhitler işi bitirdi" denerek, köylere 
teslim edilmiş midir? 

7. Körez Köyü Muhtarı Nuri Oran, "İlgililere müracaat ettik, derdimize çare bulamadık" 
diyor. Sandal Grubunda bulunan 6 köyün tamamı ne zaman suyuna kavuşacaktır? 

8. Körez, incesu, tbrahimağa ve Ahmetli Köylüleri imece olarak çalışarak yanlış ve ek
sik döşenmiş ve su tazyik tecrübesi yapılmamış, toprağa gömülen su borularının üzerini aça
rak 6 aydır su getirme mücadelesini sürdürüyorlar. 

Körez köyünden imecede çalışan Adil Yılmaz, boru başlarının bağlanmadan toprağa gö
mülmüş olduğunu hayretler içerisinde kalarak anlatıyor. 

Mesela; Körez köylüleri 300 yevmiyeden fazla imece yapmışlar, bunların parasını müteah
hitten alınıp köylülere verilecek mi? 

9. Sandal Grubu içme suyunun inşaatı biteli bir yıl olmasına rağmen, 4 köy halkının 
su içmemesinin nedeni ve sorumluları hakkında yapılan işlem nedir? 

BAŞKAN — Suali cevaplandırmak üzere, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Lutfullah Ka
yalar; buyurun efendim. 

TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERÎ BAKANI LUTFULLAH KAYALAR (Yozgat) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri, Manisa Milletvekili Sayın Hasan Zengin'in, Manisa -Kula-
Sandal grubu içme suyu inşaatı hakkındaki soru Önergesini cevaplandırmak üzere huzurunuz
da bulunuyorum. Bu vesileyle, yüce heyetinize saygılar sunuyorum. 

1975 yılında toplam dokuz ünite olarak projelendirilen Manisa-Kula-Sandal grubu içme 
suyu inşaatına toplam 37 828 646 lira ödeme yapılmıştır. 1987 yılında, Sandal, Saraçlar ve tb
rahimağa köylerine şebekeli olarak su verilmiş ve Manisa Valisi Sayın Rafet Üçelli tarafından 
açılışı yapılmıştır. Gruba dâhil Ahmetli Hacımahmutlu mahallelerinin dışında kalan tüm köy
ler su içmektedirler. 

Grup, çeşmeli sisteme göre projelendirilmiş, ancak sonra şebekeli sisteme göre tadilat ya
pıldığından, grubu besleyen kaynağın debisi ihtiyaca cevap veremez duruma gelmiştir. Bunun 
sonucu olarak bazı köylere yeterli su verilememiştir. Yetersizliğin ortadan kaldırılması amacıy
la, 1989 yılında Körez Köyünde açılan sondaj müspet netice vermediğinden, komşu köy olan, 
Şeritli Köyünde tekrar sondaj açılmış, bulunan suyun ihtiyaca cevap verip vermeyeceği konu
sundaki kuyu deneme çalışmaları devam etmektedir. Kuyudan müspet sonuçlar alındığı tak
dirde, Körez ve Şeritli köyleri birlikte projelendirilecek, ihtiyacın karşılanması yoluna gidilecektir. 

Sandal Köyü, gruptan yeterli içme suyu almaktadır, ancak suyun terfi edilmesinden dola
yı harcanan enerji bedelinin yüksek olduğu gerekçesiyle, gruptan ayrılarak, müstakil içme su
yu tesisi istemektedirler. Bu amaçla, yapılmakta olan hidrojeolojik etüt çalışmaları devam et
mektedir. 
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Saraçlar Köyünün, münferit olarak içme suyuna kavuşturulması amacıyla, 2,5 kilometre 
mesafeden cazibeli olarak köye su getirilmiş olup, önümüzdeki günlerde mevcut depoya bağ
lantısı yapılacaktır. Ahmetli ve Hacımahmutlu Mahallelerinin isale hattında, arazi yapısından 
dolayı yer yer patlamalar meydana gelmektedir. 1990 yılında gerekli onarımlar yapılarak, içme 
suyu sorunu çözülecektir. 

Sayın milletvekilleri, gruba ait anahat ve şebekelerde borular teknik şartnameye uygun 
olarak döşenmiş olup, tesisin açıldığı tarihten bu yana hizmet vermektedir. Söz konusu grup 
içme suyu tesisinde zaman zaman meydana gelen arızalar sebebiyle kabul yapılmamış ve müte
ahhit teminatları çözülmemiştir. 

Körez Köyünde, imece yoluyla yapılan çalışmalar, inşaatın tamamlanmasından sonra, lavlı 
arazi sebebiyle yapılan güzergâh değişikliği sırasında yapılmıştır. Bu çalışmalar sebebiyle mü
teahhide herhangi bir ödeme yapılmamıştır. 

Arz eder, Yüce Heyetinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Zengin, buyurun. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Bakana, ver
miş olduğu izahat için teşekkür ederim. 

Vermiş olduğu izahattan 1974 yılından beri 9 ünitenin, esasında 6 köyün su meselesinin 
ile durumda olduğunu bir kere daha, beraberce izlemiş bulunduk; ama, sorumuzu verdiğimiz 
andan itibaren buralarda çalışmalara hız verilmiş olmasından dolayı da ayrıca memnun ol
dum. Çünkü, bu köylerimiz büyük köylerdir, susuzdur ve sahipsiz bir durumda kalmışlardır. 
Bunu, Sayın Bakanın vermiş olduğu izahattan da açıkça ve birlikte izledik. 

Bir an önce köylerin suya kavuşması temennisinde bulunuyorum. Yalnız, bir iki nokta üze
rine dikkatinizi çekmek istiyorum. Köy Hizmetlerinde, köye hizmet giderken (su, yol), bunun 
yanında tabiî Tarım Orman ve Köyişleri Bakanıyla ilgili olarak köy konakları yapımlarında, 
her seçimde, daima, köylü bir iktidarın baskısı altında kalmaktadır. Oy verirseniz dertlerinizi 
hallederiz, oy vermezseniz işinize bakmayız zihniyetini artık bu ülkede kaldırmak mecburiye
tindeyiz. Hangi partiye oy verirse versin, bütün vatandaşlarımıza aynı gözle bakmamız lazım. 
Hizmet götürmek baskısı altında oy almaya kalkmak, çok gerilerde kalan bir zihniyettir. Bu 
çağda bunu görmemeliyiz. Bilhassa Manisa'da, köylerde -diğer iller için bir şey söylemeyeceğim-
muhtarlara yapılan bu baskılara adım başı rastladığımız için, bunu üzüntüyle belirtiyorum. 

Körez Köyüne su bulunması meselesine değinmek istiyorum. Tabiî, tektonik bir arazidir, 
karışık bir yapısı var arazinin; ama, döşenen borular bugün toprağın altında kalmıştır. Bunlar, 
devletin milletin parasıdır. Kula'dan yeraltı sondajıyla çıkarılmış bulunan sudan bugün fayda
lanan köy -şu duruma göre- kalmamış durumdadır. Tabiî, bu sene bilhassa havaların kurak 
gitmesi nedeniyle kaynaklar da iyice kurumuştur; yalnız, 1987 yılında, TRT çağırılarak, 6 kö
yün (Sandal grubu) 9 ünitesinin suyunu hallettik diye bangır bangır televizyonda söyletmek, 
partizanlığın ta kendisidir. Bilhassa buna dikkatinizi çekmek istiyorum. Yıl 1990, ama hâlâ köyler 
susuz... (ANAP sıralarından "Ne bağırıyorsun?" sesleri) 

Herkes duysun diye, gittiğiniz zaman partizanlık yapmayasınız diye, köylüye baskı yap-
mayasıntz diye söylüyorum. Duyun arkadaşlar; yapmayın, yanlış oluyor. 
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BAŞKAN — Sayın Zengin, lütfen devam ediniz. 

HASAN ZENGİN (Devamla) — Bu Vesileyle bir noktaya daha değineceğim. 

Bütçe konuşmasında da söylemiş ve Sayın Bakanımızın dikkatini çekmiştim. Bilhassa grup 
köyleri bulunan Manisa'da da olur; bu, maalesef zor bir iştir. Bu benim mesleğim, uzun za
mandır bu işlerle uğraştım. Geçmiş yıllarda yapılmış olan beş köyü, altı köyü, on köyü bir ara
ya getiren işletme sistemlerinin bir düzene konulması mutlaka şarttır. Köylü, kaymakama gidi
yor, su borusu kırılmış, bakan yok, valiye gidiyor, bakan yok, bakanlığa yazı yazılıyor, cevap 
veren yok, dört senedir de cevap bekliyorlar. Sonra "Suyunuz yapıldı" deniyor, köylü, "Gel 
kardeşim, buyur bak, su içmiyorum" diyor. Bunlar mesele değildir. Bu yönden de, grup içme 
sularının sağlıklı çalıştırılabilmesi için tesisler yapıldıktan sonra, yönetmelikle iyi bir sisteme 
bağlanması şarttır. Bugün bir başıboşluk içerisinde, sahipsizlikten, köylü, derdini anlatacak 
bir yer bulamamaktadır. 

Mesela, aynı şekilde, Selendi'nin Çam köyü grubu diye aşağı yukarı sekiz köyü ilgilendi
ren bir grubu vardır, orası da kırsal bölgedir, orada da köyler su içememektedir. Yıllardır valiye 
ve ilgililere müracaatta bulunuluyor; biz de, "Şunlara bakın, dertleri nedir? diye söylüyoruz, 
"Bakıyoruz, tamam" diyorlar. Köylüye gidiyoruz, "Baktılar mı?" diye soruyoruz, onlar da, 
"Su içmiyoruz" diyorlar... 

Neticeye ulaşmak önemlidir. Bu 9 üniteli yerde, 6 köyümüzde -maalesef TRT'den açıklan
masına rağmen- tesisler tamamlanmadıysa hiç olmazsa bunun bayramı, düğünü yapılmasın. 
Bu bir partizanlık olayıdır. O bakımdan, Sayın Bakan, benim düşündüğüm gibi, meseleyi açıkça 
ortaya koymuştur. Netice olarak da, bu köylerin bir an önce suya kavuşturulmasını temenni 
etmekteyiz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Zengin. 

Muhterem arkadaşlar, çalışma süremizin dolmasına az bir zaman kalmıştır. 

Gündemde bulunan kanun tasarı ve teklifleriyle, 119'a 1 inci Ek, 120'ye 1 inci Ek ve 335 
sıra sayıyla basılıp dağıtılan kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 31 Ocak 1990 
Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.45 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. —.izmir Milletvekili Veli Aksay'un, Soma Termik Santralından çıkan gazların izmir IH Ber
gama ve Ktmk ilçelerindeki pamuk ürününe verdiği zararın tespiti amacıyla yapılan çalışmalara ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Lutfullah Kayalar'm yazdı cevabı (7/998) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Yıldırım Akbulut tarafından yazılı olarak yanıtlandırıl
masını saygı ile dilerim. 

Veli Aksoy 
İzmir 
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tzmir ili, Bergama ve Kınık ilçelerindeki Bakırçay ovasının büyük bir bölümünde pamuk 
ekimi yapılmakta ve bölgedeki Soma Termik Santralıda Bergama ve Kınık ovasına çok yakın 
bir yerde enerji üretimine devam etmektedir. 

Soma Termik Santralından çıkan gazlar nedeniyle termik santral çevresindeki birçok üre
ticinin zarar gördüğü ve durumun yargı aşamasında olduğunu bilmekteyiz. 

Meteorolojiden aldığımız bilgiye göre bu bölgedeki pamuk ekim alanları 6 Temmuz ve 
31 Ağustos 1989 tarihlerinde yağan yağmurlar sonucunda pamukların hastalandığı sabittir. Üre
ticiler, pamuktaki hastalığın termik santralden çıkan gazların yarattığı asitli yağmurdan oldu
ğunun bilincindedirler. 

1. Bergama ve Kınık yöresindeki pamuk üreticilerinin zararlarını tespit etmekle görevli 
Hasar Tespit Komisyonları şu ana kadar bu konu ile ilgili herhangi bir tespit yapmışlar mıdır? 
Hasar Tespit Komisyonları gereken tespiti yapmış ise zarar gören üretici sayısı kaçtır? 

2. Zarar gören pamuk üreticilerinin 1988 yılı pamuk üretimi ile 1989 yılında elde ettikle
ri pamuk üretimi arasındaki fark nedir? 

3. Zarar gören pamuk üreticilerimizin 8 Temmuz 1989 tarihli ve 20219 sayılı Resmî Ga
zetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı gereğince, T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Koo
peratiflerine olan borçlan ertelenmiş midir? ertelenmiş ise ertelenmiş olan borç miktarı ne ka
dardır? 

4. Zarar gören pamuk üreticilerinin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri
ne olan borçları ertelenmemiş ise ertelemeyi düşünüyor musunuz? 

T. C. 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 

Özel Kalem Müdürlüğü 29.1.1990 
Sayı : ÖKM : 2-656 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünün 12.12.1989 Tarih ve 7/998-3851/17723 Sayılı 
Yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Veli Aksoy'un yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Cevap 1. 5224 Sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre çiftçinin ihtiyaç hal ve derecesinin 

tespitine Hasar Tespit Komisyonları yetkili bulunmaktadır. Tabiî afetlerden zarar gören çiftçi
lerin müracaatları doğrultusunda hasar tespit ve değerlendirmeler komisyonlarca yapılmaktadır. 

tzmir Valiliğinin Bakanlığımıza gönderdiği yazı ekindeki Bergama tlçe Müdürlüğünün 
28.11.1989 tarih ve 1 Sayılı Hasar Tespit Komisyonu Kararından; bölgede pamuk ürününde ha
sadın Ekim 1989 ortalarında tamamlandığı, pamuk ekili arazilerin hasadından evvel hiçbir üre-
ticihin hasar tespiti için müracaatının olmadığı, müracaat sırasında da tarlada mahsul olmadı
ğından yerinde hasar tespitinin yapılamadığı ve 10 Kasım 1989 tarihinden itibaren müracaatla
rın başladığı anlaşılmaktadır. 

Kınık ilçesinde ise hasar tespiti için herhangi bir müracaat olmamıştır. 
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Cevap 2. Bergama ilçesinde 1988 yılında pamuk verimi; 145 000 dekar ekilişe karşılık 
dekara 280 kg, 1989 yılında ise 150 000 dekar ekilişe karşılık dekara 175 kg olarak gerçekleşmiş 
olup, bir önceki yıla oranla verim düşüklüğü % 37,5 olarak belirlenmiştir. 

Cevap 3. 8 Temmuz 1989 tarih ve 20219 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Kararname 
ile, 1989 yılında tabiî afetlerden tarımsal işletme ve ürünleri en az % 40 oranında zarar gören 
ve durumları Hasar Tespit Komisyonlarınca belirlenen üreticilerin T. C. Ziraat Bankası ve T. 
Tarım Kredi Kooperatiflerine plan vadesi geçmemiş tarımsal borçları vade tarihinden itibaren 
en fazla bir yıl süre ile ertelenebilmektedir. Bergama ilçesi çiftçilerinin söz konusu Kararname 
yayınlandığı tarihte veya başka bir ifadeyle pamuk ürünü tarlada iken müracaatarı olmamıştır. 

Yine kuraklığın çok büyük bir alanı etkilediği düşüncesiyle 30.10.1989 tarih ve 20327 sayı
lı Resmî Gazete'de yayınlanan 89/14677 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlüğe girmiştir. Bu 
Kararname gereğince de; tabiî afetlerden zarar görüp, muhtelif nedenlerle hasar tespit cetvelle
rinde yer almayan çiftçilerimizin durumları yeniden değerlendirilebilmesi için; 

a) Ürünleri hasadından evvel Hasar Tespit Komisyonlarınca o bölgede hasar tespitleri
nin yapılmış olması, 

b) Çiftçilerin tarımsal işletme ve arazilerindeki mahsullerinin, tabiî afetlerden % 40 ve 
daha fazla zarar görmüş olması gerekmektedir. 

Bu nedenle söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına göre tarlada mahsul mevcut iken müra
caat olmadığından tespit yapılamamış ve emsal gösterilemediğinden hasar tespit cetvel ve ra
porları pamuk ürünü için tanzim edilememiştir. 

Ancak, Bergama ilçesinde zeytin hasarı ile ilgili 82 üretici müracaat etmiş olup, bunlar
dan 32 üriteinin % 40 üzerinde hasar meydana geldiği ti Hasar Tespiti Komisyonunca belirlen
miş ve üreticilerin kredi borçları ertelenmiştir. 

Cevap 4. Hasat yapıldıktan sonra zarar ziyan tespiti yapılamamaktadır. Bölgede daha 
evvel hasar tespiti yapılmadığından emsalde gösterilememiştir. Bu nedenle süresi içerisinde mü
racaat etmeyen bölge çiftçilerinin söz konusu Kararnameler gereği borçlarının ertelenmesi müm
kün olamamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Lutfullah Kayalar 
Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanı 

2. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Federal Almanya'da emekli olan Türk vatandaşları
nın ülkemizdeki sigortalı hizmetlerinin birleştirilmesinde karşılaşılan güçlüklere ilişkin sorusu ve Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı imren Aykut'un yazdı cevabı (7/1020) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından ya
nıtlanmasının sağlanmasını saygılarımla dilerim. 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 
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Son günlerde, Türkiye'de SSK'na tabi bir işte çalıştıktan sonra Federal Almanya Cumhu
riyetine giden ve orada emekli olan vatandaşlarımızın Türkiye'deki sigortalı hizmetinin birleş
tirilmesinde karşılaşılan güçlükler sıkça dile getirilmektedir. 

Bu konudaki sorunların çözümlenip vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi yolun
da ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 

T. C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Sayı : 300-1041-11-01-6/811 ' 26.1.1990 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Terkirdağ Milletvekili Sayın Güneş Gürseler'in Federal Almanya'da çalışan işçilerimizin 
sosyal sigorta işlemleri ile ilgili Yazılı Soru önergesi Bakanlığımca incelenmiştir. 

Federal Almanya'da çalışan Türk işçileri ile gerek Federal Almanyada bulunan gerekse 
Türkiye'de ikamet edene aile bireylerinin sosyal güvenlik hakları, iki ülke arasında akdedilen 
Sosyal Güvenlik sözleşmesi ile teminat altına alınmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Sosyal Güvenlik sözleşmesi hükümlerine göre 
her iki ülkede çalışması olan sigortalıların aynı süreye rastlamamak kaydıyla geçen sigortalı 
hizmetleri birbirinin devamı sayılmakta ve tahsis talep anında müştereken değerlendirilmektedir. 

Hizmet tespitleri, sigortalıların Sosyal Sigortalar Kurumuna dilekçe ile başvurmaları ha
linde veya ilgili Federal Almanya Sigorta Merci kanalı ile talep etmeleri halinde belirlenerek 
gerekli işlemler yapılmaktadır. 

Türkiye'de hizmeti bulunan sigortalıların sosyal hizmet süreleri, istihdam edildikleri işye
ri ilindeki Sosyal Sigorta Müdürlüklerinde bulunduğu cihetle, bu tür talepler, telex-fax ve ace
le yazışma şeklinde toplanarak Federal Almanya Sigorta Mercii'ne intikal ettirilmektedir. 

Ancak, işçilerimizin çoğunlukla taleplerini Federal Almanya Sigorta Mercii'ne yapmala
rından dolayı iki ülke arasındaki yazışmalar ve benzer işçilerimizin kendilerine ait bilgileri ek
sik belirtmeleri, işlemlerin sağlıklı ve hızlı yapılmasına engel teşkil etmektedir, bu gibi durum
larda eksik bilgilerin telefon ile giderilmesine çalışılmakla birlikte, elde olmayan nedenlenle 
gecikmeler olduğu gözlenmektedir. 

Bütün bu aksamaları asgarî ölçüye indirmek üzere, Federal Almanya'da bulunan Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği'nde görevli Bakanlığımız Personelince, ayrıca Türkiye Radyo Te-
Ievisyon Kurumunun Yurt Dışı Radyo Yayınları ve broşürlerle işçilerimize eğitim sağlanmakta, 
bilgi verilmektedir. 

Arz ederim. 

Dr. tmren Aykut 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanı 
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3. —Kars Milletvekili Mahmut Almak'ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yayatırtmyapılmama
sının nedenine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Kamran Inan'ın yazüı cevabı (7/1034) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafıdan yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
5.1.1990 

Mahmut Alınak 
Kars 

1. Doğ ve Güneydoğudaki cezaevi ve karakol sayısı ne kadardır? Aynı bölgede kaç tane 
fabrika, hastane ve baraj vardır? 

2. Doğu ve Güneydoğu'da halen inşaatı devam eden Kars, Bingöl, Siirt, Bitlis, Mardin, 
Hakkâri (Beytüşşebap), Muş, Batman ve benzeri cezaevleri için kaç milyar lira para ayrılmış
tır? Bölgenin yol, su ve köprü inşaatları için 1990'da ayrılan paranın miktarı ne kadardır? 

3. Bu bölgede kişi başına düşen millî gelir ne kadardır? 
4. Devletin doğu ve güneydoğuya yatırım yapmamasının nedeni nedir? 

T; C. 
Devlet Bakanlığı 29.1.1990 

Sayı : 03.3/01/0128 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Başbakanlık Yüksek Makamına muhatap 10 Ocak 1990 tarih ve 7/1034-3988/18438 
sayılı yazıları. 

Kars Bağımsız Milletvekili Mahmut Alınak'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve Sayın 
Başbakanımızca tarafımdan cevaplandırılması tensip buyurulan yazılı Soru önergesi ile ilgili 
olarak hazırlanan izahat ilişikte takdim kılınmıştır. 

Gereğinin ifasını müsaadelerine saygılarımla arz ederim. 

Kamran İnan 
Devlet Bakanı 

Kars Bağımsız Milletvekili Sayın Mahmut Alınak'ın cevaplandırılmasını istediği sorular 
ve cevaplar aşağıda sırası ile yeralmaktadır. 

Soru : Doğu ve Güneydoğu'daki cezaevi ve karakol sayısı ne kadardır? Aynı bölgede kaç 
tane fabrika, hastahane ve baraj vardır? 

Cevap : Doğu ve Güneydoğu Andolu bölgesinde toplam 58 adet cezaevi ve sözkonuşu böl
gelerde loplam 664 adet karakol bulunmaktadır. (Ek : 1) Ayrıca bu bölgemizde toplam 232 
adet tesis, 65 adet hastane ve 9 adet yapımı tamamlanmış 14 adet inşa halinde baraj bulun
maktadır. (Ek : 2-3-4) 

Soru : Doğu ve Güneydoğuda halen inşaatı devam eden Kars, Bingöl, Siirt, Bitlis, Mar
din, Hakkâri, Muş ve benzeri cezaevleri için kaç milyar TL. para ayrılmıştır? Bölgenin yol, 
su ve köprü inşaatları için 1990 da ayrılan paranın miktarı ne kadardır? 
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Cevap : Doğu ve Güneydoğu Anadoluda sözkonusu illerde cezaevleri için 1990 yılı yatı
rım programına 21 315 milyon TL.'lık ödenek ayrılmıştır. (Ek : 1) 1990 yılı yatırım programına 
sözkonusu illerde köy yolları için 94 339 milyon TL. içme suları için 9 996 milyon TL. sulama 
yatırımları için 4 992 milyon TL. ve kırsal alan planlaması için 10 645 milyon TL. olmak üzere 
toplam 119 972 milyon TL.'lık ödenek ayrılmıştır. (Ek : 5) 

Soru : Bu bölgede, kişi başına düşen millî gelir ne kadardır? 
Cevap : Ülkemizde ve ayrıca diğer gelişmiş ülkelerde de il veya birkaç ilin oluşturduğu 

bir bölgenin millî gelir hesaplaması bulunmamaktadır. Bu tür çalışmalarda kullanılacak veri
lerin sıhhatli bir şekilde temin edilememesi ve kullanılacak göstergelerin ilden ile bölgeden bölgeye 
değişiklik göstermesi gibi nedenler ile bu tür çalışmalardan gerçekçi bir değer elde etmek mümkün 
olamamaktadır. Ancak ülkemiz genelinde 1989 yılı fert başına gayri safi millî hâsıla 1988 yılı 
fiyatları ile 1 887 TL. olarak gerçekleştirilmiştir. 

Soru : Devletin Doğu ve Güneydoğuya yatırım yapmamasının nedeni nedir? 
Cevap : Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan iller için 1990 yılı yatırım prog

ramına toplam 1 948 milyar TL.'lık ödenek ayrılmıştır. Bu miktar 1990 yılı için yatırımlara 
bütçe ve fonlardan ayrılan ödeneğin yaklaşık olarak % 14'ü teşkil etmektedir. (Ek : 6) Ancak 
Kalkınmada öncelikli 28 il esas alındığında bu oran % 20.0 civarındadır. (Altıncı Beş Yıllık 
Kalkınma Planı) 

Ek : 1 

önergede Yer Alan tiler ve Cezaevleri Sayıları 

İli 

Bingöl 
Bitlis 
Hakkâri 
Kars 
Mardin 
Muş 
Siirt 

TOPLAM 

ti içinde 
alan cezaevi 

7 

yer 
sayısı 

' 

İlçelerdeki toplam 
cezaevleri 

3 
5 
5 
14 
11 
3 
10 

51 

sayısı Toplam 

4 
6 
6 
15 * 
12 
4 
11 

58 

Ceza ve Tevkijevleri Genel Müdürlüğü 
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I 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yapımı Devam Eden Cezaevleri 

1990 yılı 
Başlama bitiş yatırım öde- Toplam proje 

İli 

Van 
Erzurum 
Muş 
Siirt 
Bingöl 
Siirt 

Mardin 

Hakkâri 

Kars 

Gümüşhane 

TOPLAM 

Karakteristiği 

Erciş Yanaçık Cezaevi 
E Tipi Cezaevi 
Açık Cezaevi 
E Tipi Cezaevi 
150 Kişilik Cezaevi 
Batman 150 Kişilik 
Cezaevi 
Midyat 150 Kişilik 
Cezaevi 
Beytüşşebap K-l Tipi 
Cezaevi 
150 Kişi Kapalı Yarı Açık 
Cezaevi 
Torul K-2 Tipi Cezaevi 

tarihi neği (î 

1982-1990 
1983-1990 
1983-1990 
1985-1990 
1985-1990 

1985-1990 

1985-1990 

1985-1990 

1978-1993 
1990-1991 

vfil. Tl.) 

1 900 
1 750 
2 475 
6 415 
2 225 

1 700 

2 490 

160 

2 000 
200 

21 315 

tutarı (Mil. Tl.) 

4 545 
7 090 
5 315 

10 865 
5 425 

4 015 

5 135 

680 

11 185 
725 

54 980 

DPT 1990 Yılı Yatırım Programı 
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Ek : 2 

Doğu ve Güneydoğu Anadoluda Yer Alan Tesislerin tilere Göre Dağılımı 

Kamu sektörüne özel sektöre Toplam Toplam 
tiler Ait tesis sayısı ait tesis sayısı tesis sayısı çalışanlar 

Adıyaman 
Ağrı 
Bingöl 
Bitlis 
Diyarbakır 
Hakkâri 
Kars 
Malatya 
Mardin 
Muş 
Siirt 
Tunceli 
Şanlıurfa 
Van 

6 
4 
2 
4 
8 
4 
4 
6 
4 
3 
4 
3 
7 
7 

17 
3 
3 
2 

48 
— 
9 
42 
8 
3 
4 
2 
14 
11 

23 
7 
5 
6 

56 
4 
13 
48 
12 
6 
8 
5 
21 
18 

1 477 
728 
245 
674 

3 276 
241 

1 132 
8 207 
2 050 

645 
4 510 

211 
1 427 
1 916 

TOPLAM 66 166 232 26 739 

— 183 — 



T.B.M.M. B : 70 30 . 1 . 1990 O : 1 

Ek : 3 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Bulunan Hastanelerin tilere Göre Dağılımı 

SSYB'na bağlı SSK'na bağlı Diğer 
tiler hastaneler hastaneler hastaneler Toplam 

Adıyaman 
Ağrı 
Bingöl 
Bitlis 
Diyarbakır 
Hakkâri 
Kars 
Malatya 
Mardin 
Muş 
Siirt 
Tunceli 
Şanlıurfa 
Van 

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

TOPLAM 54 6 5 65 
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Ek : 4 

Doğu ve Güeydoğu Anadolu Bölgesinde Faaliyette Bulunan Barajlar 

Barajın yeri Barajm adı Amacı Başlama-Bitiş tarihi 

Elazığ 
Malatya 
Diyarbakır 
Elazığ 
Malatya 
Elazığ 
Kars 
Diyarbakır 
Van 

Cip Barajı 
Sürgü 
Devegeçidi 
K. Kalecik 
Medik 
Keban 
Arpaçay 
Karakaya 
Zernek 

Sulama 
Sulama 
Sulama 
Sulama 
Sulama 
Enerji 
Sulama 
Enerji 
Sulama-Enerji 

1965-1965 
1963-1969 
1965-1972 
1969-1974 
1966-1975 
1965-1975 
1975-1983 
1976-1987 
1980-1988 

DSİ Genel Müdürlüğü 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde tnşa Halinde Olan Barajlar 

İli Barajın Adı Amacı 

Malatya 
Van 
Bingöl 
Mardin 
Diyarbakır 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Diyarbakır 
Malatya 
Elazığ 
Ağrı 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Malatya 
Van 

Çat 
Koçköprü 
Gayt 
Dumluca 
Göksu 
Atatürk 
Hacıhıdır 
Kralkızı 
Polat 
özlüce 
Patnos 
Batman 
Dicle 
Sultansuyu 
Sarımehmet 

Sulama 
Sulama-Enerji 
Sulama 
Sulama 
Sulama 
Sulama-Enerji 
Sulama 
Enerji 
Sulama 
Enerji 
Sulama 
Sulama-Enerji 
Sulama-Enerji 
Sulama 
Sulama 

DSİ Genel Müdürlüğü 
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KÖY H İ Z M E T L E R İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 
1990 YILI YATIRIMLARI 

KÖY YOLLARI İÇMESULARI 

Sıra Tesviye Stabilize Asfalt Onarım 

No İli Km. Öden. Km. Öden. Km. öden. Km. Öden. 

1 
o 

3 

4 
. 5 

6 

7 

Bingöl 

Bitlis 

Hakkâri 
Kars 
Mardin 
Mus 

Siirt 

103 

80 

80 
40 
130 

45 

100 

8 146 

6 416 • 

6 416 
3 408 
10 176 
3 834 

7 970 

49 

66 
30 
80 

100 
120 

114 

1 296 
1 784 

1 344 
2 590 
3 153 
4 382 

4 122 

10 180 100 4 800 
— — 105 5 040 
— — 30 1 440 
— — 153 7 344 
20 360 — -

20 360 142 6 816 

Köprü Toplam 

Ad. Öden. Ödenek Üni. Öden. 

415 
435 
410 
400 
232 
375 
695 

14 837 
13 675 

9 610 
13 742 
13 921 
8 591 

19 963 

18 
14 
14 
29 
46 
23 
30 

887 
622 
601 

2 457 
2 785 
1 029 
1615 

Toplam — 18 671 — 900 — 25 440 — 2 962 94 339 — 9 996 
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Ek : 5 

(Milyon TL.) 

KIRSAL ALAN PLANLAMASI SULAMA 

Sos. Ek. Tcs. Fiz.Yeri Iskan Kanalız Toplam Gölet Kücuksu Top. Muh. Toplam Genel 

Ad. öden . Aile O d e a AUe öden. Ad. öden. öden. Ha. öden. Ha. öden. Ha. öden. ödenek Toplam 

1 

1 
4 

5 

4 

_ 

40 

70 
250 

695 

560 

1 615 

— 

-
-
56 

130 

_ 

_ 

-
-

5 

11 

16 

598 

-
-
— 

— 
_ 

8 998 

-
-
— 

— 
8 998 

— 
2 

-
-
— 

— 
_ 

_ 
16 

-
-
— 

— 
16 

9 038 

16 

70 

250 
700 

571 

10 645 

— 
-
-
-
— 

200 

_ 

— 
— 
— 
-

127 
549 

676' 

105 

85 

45 
1041 

315 
30". 

_ 

1080 

488 

305 
800 

1096 
96 

3 865 

— 
-
-
-

100 

— 
— 

— 
-
-
-

451 

— 
451 

1 080 

488 

305 

800 

451 

1 223 
645 

4 992 

25 842 

14 801 
10 586 

17 249 

17 857 

10 843 

22 794 

119 972 
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1990 Yıh Yatınmlaruun Sektörel Dağılımı (1) 
(Program ödenekleri) 

Birinci Derecede 
öncelikli iller Tarım Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma . Turizm Konut Eği 

2 785 
577 
— 

2 375 
1 712 
1 605 

670 
5 952 
6 501 
3 767 

490 
2 670 
1 040 

418 

2 

Adıyaman 
Ağrı 
Bayburt 
Bingöl 
Bitlis 
Diyarbakır 
Gümüşhane 
Hakkâri 
Kars 
Mardin 
Muş 
Siirt 
Tunceli 
Van 

2 322 
1*55 

905 
9 155 

548 
83 564 

7 761 
305 

62 749 
12 550 
6 398 
6 645 

921 
24 665 

— 
150 
— 
— 
36 

1 670 
— 
— 

472 
1 000 

— 
14 655 

— 
10 450 

200 
— 
— 
— 

250 
3 507 
1 850 

10 
150 
50 
— 

7907 
— 
— 

2 210 
1 512 

— 
43 825 
8 705 

80 991 
6 390 
3 340 
4 325 
7 588 
2 350 

34 636 
13 779 
21 420 

41 
301 
— 

455 
700 
802 
— 

18 101 
600 

2 291 
1 

801 
1 

801 

Toplam 14 ü 220 143 28 433 13 924 231 071 24 895 1 570 30 562 1 



ikinci Derecede 
öncelikli iller Tarım Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma 

Amasya 
Artvin 
Çankırı 
Çorum 
Elazığ 
Erzincan 
Erzurum 
Kastamonu 
Malatya 
Kahramanmaraş 

i Sinop 
,_L Sivas 
«o Tokat 
| Şanlıurfa 

Yozgat 

9 179 
4 535 
7 758 

781 
12 574 
17 773 
28 736 

7 624 
51 369 
11 486 

1 110 
22 642 

7 031 
140 361 
38 202 

10 
50 
— 
— 

17 831 
. — 

— 
22 154 
4 208 

— 
— 

2 749 
— 
— 
— 

5000 
— 

9 710 
32 720 
8 676 

775 
850 
880 

2 411 
450 

2000 
4 310 

800 
500 

4 550 

4 945 
5 135 
6 878 
6200 

14 091 
5 856 

14 248 
8 433 

10 689 
34 380 
9 506 

98 740 
17 500 

799 399 
3 473 

1 
3200 

— 
— 

1 
1 501 
2289 
3206 

902 
8 212 

100 
43 898 

— 
.— 

2 

ToplamlSil 361161 47 002 73 632 1039 473 63 312 

Köy. Top. 29 U 581 304 75 435 87 556 1 270 544 88 207 

Sektör Dağılımı 20.3 2.6 3.1 44.4 3.1 

Kaynak : DPT 

(1) Dış kredi ve fonlar dahil edilmiştir. 
(1) Rakamlar Ocak ayı itibariyledir. (Geçici) 
(1) Birden fazla ili kapsayan yattrım miktarları dahil edilememiştir. 

Turizm Konut 

360 — 
— 1 610 
— 700 
— 268 
— 1 151 
— 350 
— 1 520 
291 700 

1 055 290 
— 1 160 
220 539 
— 1 286 

— 1 165 
— 600 

1 926 11 339 

3 496 41 901 

0.1 1.5 
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4. — içel Milletvekili M. Istemihan Talay'tn, Emniyet Teşkilatına lise mezunu olarak girip de 
bilahare üniversite bitiren polis memurlartna ilişkin sorusu ve içişleri Bakam Âbdiilkadir Aksu 'nunyazılı 
cevabı (7/1049) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın tçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
dilerim. Saygılarımla. 

îstemihan lalay 
tçel 

1. Emniyet Teşkilatına lise mezunu olarak katılıp da daha sonra kendi çabalarıyla üni
versiteyi bitiren polis memurlarımızın sayısı ne kadardır? 

2. Sonradan üniversiteyi bitiren polis memurlarımıza 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunda öngörülen hakların dışında başka olanaklar sağlanmakta mıdır? 

3. Bu görevlilerin komiser yardımcılığı sınavlarına alınmadıkları doğru mudur? 
4. Bu özelliklere sahip olan polis memurlarının değerlendirilmesi için komiser yardımcı

lığı sınavı açılması ve bunlara bu sınava katılma hakkı verilmesi düşünülmekte midir? 

T. C. 
tçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 26.1.1990 
Güvenlik Daire Başkanlığı 
Şube : Top. 01. (E) 037719 

Konu : tçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 15 Ocak 1990 gün ve Kan. Kar. Md. 

7/1049-4019/18543 sayılı yazısı. 
tçel Milletvekili M. tstemihan Talay tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

na sunulan ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinde öne sürü
len hususlarla ilgili olarak hazırlanan cevap aşağıya çıkarılmıştır. 

1. Emniyet Teşkilatına lise mezunu olarak katılıp daha sonra kendi çabaları ile üniversi
te bitiren 671 Polis Memuru bulunmaktadır. 

2. Sonradan üniversite bitiren polis memurlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun
da öngörülen haklar dışında başka imkânlar sağlamlamaktadır. 

3. Emniyet Teşkilatının amir kadrosu Polis Akademisi mezunları ile karşılanmakta, ih
tiyaç halinde yüksekokul mezunu polis memurları arasında yapılan imtihanda başarılı olanlar 
için Komiser Yardımcılığı kursu açılmaktadır. 

4. 1990 yılı eğitim plan ve programında Komiser Yardımcılığı imtihanı ve kursu planlan
mamıştır. 

Arz ederim. 

Abdülkadir Aksu 
tçişleri Bakanı 
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5. — izmir Milletvekili Neccar Turhan'ın, maaş çeklerini ıskonto ettiren emeklilerin karşılaştıkla
rı sorunlara ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ekrem Pakdemirli'nin yazdı cevabı (7/1052) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Maliye ve Gümrük Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına aracılığınızı rica ederim. Saygılarımla. 10.1.1990 

Neccar Türkcan 
İzmir 

1. 1990 yılı Ocak ayı emekli çeklerini iskonto ettiren emeklilerin çeklerinin 500 bin liraya 
kadar kısmı ödenmekte ve faizi de, 80 bin lira olarak bu paranın içinde tutulmaktadır. 

Yüzde 20 olan iskonto faizi de % 55 yükseltilmiştir. 
Bu konuyu biliyor musunuz? 
Bu uygulamayı doğru buluyor musunuz? 
2. emekli, çek iskontosunu yaptırırken kendisinden ayrıca kefil istenmekte ve tanımadı

ğı insanların kendisine kefil olması için ona-buna ricada bulunmaktadır. 

Bu işkence değil midir? Dünyanın neresinde insanlardan kendi parasından kefil isten
mektedir? 

3. Emeklilerin tüm çek tutarını iskonto ettirememesini, % 65 faiz ödenmesini, kendi çe
kine kefil aramasını doğru buluyor musunuz? 

Bu uygulamalarda emekliden yana düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz? 

T. C. 
Mâliye ve Gümrük Bakanlığı 

Bütçe ve Mali Kontrol 26.1.1990 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : 111813-390-1240 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T.B.M.M Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 15.1.1990 tarih ve 

7/1052-4022-18540 sayılı yazısı. 
tlgi yazı ekindeki soru önergesinde yer alan izmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın sorusu

na ilişkin cevabım aşağıda sunulmuştur. 
19 Ocak 1990 tarih ve 20407 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 15.1.1990 tarihli ve 90/27 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yapılan son düzenleme ile emekli, dul ve yetimlerin çek kır
dırma işlemi nedeniyle maruz kaldıkları kayıplar giderilmiş ve Devlet memurları gibi aylıkları
nı vadesinde ve kesintisiz almaları imkânı sağlanmıştır. Bu çerçevede, kararın yayımı tarihin
den önce çek kırdırmış bulunan hak sahiplerine kırdırdıkları miktar kadar bir tutar fazladan 
ödenecek ve 24 ay içerisinde 8 eşit taksit halinde T. C. Emekli Sandığınca daha sonra gönderi
lecek 3 aylıklarından mahsuben tahsil edilecektir. 
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Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim. 

Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli 
Maliye ve Gümrük Bakanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

70 İNCİ BİRLEŞİM 

30 . 1 . 1990 Salı 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

li — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 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) 

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

3. — 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) 

4. — 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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/67) 

5. — Bingöl Milletvekili llhami 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, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/68) 
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6. — Bingöl Milletvekili İlhamı Binici ve 22 arkadaşının, Bingöl İli Adaklı 
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) 

1, — 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 uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/70) 

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

9. — 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 amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/72) 

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

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

12. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 12 arkadaşının, Hükümetin 
tarım politikası ve tarım sektörünün sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, 
tçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/15) 

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

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

15. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve 67 arkadaşının, Mardin İli Silopi 
İlçesi Derebaşı Köyü yakınlarında 17.9.1989 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddia
ları açıklığa kavuşturmak ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/73) 
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16. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 17 arkadaşının, kamu iktisadî teşeb
büslerinin ülke ekonomisine katkısı, bunlardan bazılarının satılmasını zorunlu kılan ne
denler ve satılan ve satışa çıkarılan kamu iktisadî teşebbüslerinin değer takdirleri konu
sunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/18) 

17. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar ve 19 arkadaşının, Atatürk Orman Çift
liğinin kuruluş ve millete devrediliş amacı dışında kullanıldığı iddiasını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/74) 

18. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin ve 32 arkadaşının, Hakkâri İli Yon
calı Köyünde 18 Temmuz 1989 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddiaları ve ola
ğanüstü bal uygulanan illerdeki benzeri uygulamaları tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/76) 

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

20. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin ve 29 arkadaşının, Kırklareli İli Lü
leburgaz İlçesindeki iki adet Devlet Üretme Çiftliğinin Libyalılara satılacağı iddiaları
nı tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/78) 

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

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

23. — Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 11 arkadaşının, Ermeni Soykırımı ile 
ilgili iddialar ve Azerbaycan'da sahnelenen olaylar konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir Genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/19) 

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

25. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal ve 24 arkadaşının, pancar üreticilerinin 
sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/20) 
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6 

SÖZLÜ SORULAR 

1. — istanbul Milletvekili Mehmet Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis 
gayesine ve kira bedellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/20) 

2. — 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) 

3. — 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) 

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

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

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

7. — 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) 

8; — 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) 

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

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

11. .— Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Aydınhkevler Körler ilkokulunun 
yönetici kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/107) (1) 

12. —Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Türk-iş Yapı Kooperatif ince An
kara 100 üncü Yıl Sitesinde yaptırılan konut inşaatları için Sosyal Sigortalar Kuru
munca müteahhit firmaya yapılan ödemeye ilişkin Çalışma ,Te Sosyal Güvenlik Ba-
kamndan sözlü soru önergesi (6/86) 
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13. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, Adana Eğitim Araçları 

Merkezi Başkanının keyfî uygulamalar yaptığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/121) (1) 

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

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

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

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

18. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Tokat Hindeki öğrencilerden çe« 
şitli nedenlerle para toplandığı ve bu ildeki okulların ısıtılması amacıyla tahsis edilen 
paraların başka amaçlar için kullanıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/141) (1) 

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

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

21. — 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) 

22. — 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) 

23. — 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) 

24. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Zonguldak İli Karabük İlçesinin 
ne zaman il yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/111) 

25. — 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) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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26. — 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 Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/114) 

27. — 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) 

28. — Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'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) 

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

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

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

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

33. — Antalya Milletvekili İbrahim Demir'in, İstanbul Kalamış İlkokulunda 
okuyan kapıcı çocuklarına farklı muamele yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/122) 

34. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'm, 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) 

35. — 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) 

36. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'm, Bergama İlçesindeki ilk ve 
orta dereceli okulların öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/232) (1) 

37. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, aylık bir derginin 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) 

38. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, televizyonun yeni yayın 
dönemindeki programlarda TBMM çalışmalarına yer verilmediği iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/123) 
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39. — 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) 

40. — Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı'nın, Başbakanlık için satın alınan 
uçaklar nedeniyle yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/235) (1) 

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

42. — 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) 

43. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Ankara İli Gölbaşı İlçesi eski 
Belediye Başkanı ile İmar Müdürü haklarındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/125) 

44. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Talebelerine 
Yardım Derneği öğrenci Pansiyonunun kazan dairesinin onarımı için gerekli malzeme 
ve İşçiliğin karşılıksız olarak T.K.l. Orta Anadolu Linyit tşletmesince karşılandığı 
iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/126) 

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

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

47. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarigül'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) 

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

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

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

51. — 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) 

52. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, tütün ve yabancı sigara ithalatına 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/252) (1) 
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53. — 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) 

54. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, Seka tzmit Fabrikasının kaldı
rılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/131) 

55. — 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) 

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

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

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

59. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'tn, 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) 

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

61. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, İzmir Büyükşehiir 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) 

62. — İçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, pamuk üreticilerinin sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/261) (1) 

63. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 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) 

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

65. — 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) 
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66. — Adana Milletvekili M. Halit Dağlı'nın, Gazi Eğitim Fakültesi Arap Dili 
Eğitimi Anabilim Dalından mezun olanlara öğretmenlik hakkı verilmediği iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/300) (1) 

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

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

69. — Kars Milletvekili Mahmut Alınanın, olağanüstü hal uygulaması nedeniyle 
yapılan harcamalara ilişkin. Başbakandan sözlü soru önergesi (6/302) (1) 

70. — 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) 

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

72. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Cizre - Midyat karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/150)" 

73. —. 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 Köyisleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/151) 

74. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Misisl Kozan'a bağlayan eski 
Kozan yolunun, Misıs hududu Göztepe mevkiindeki yolun bakımına ve asfaltlanma
sına ilişkin Tarım Orman ve Köyisleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/153) 

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

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

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

78. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana İli Yüreğir İlçesi Yunusoğlu 
Köyünde sağlık ocağı yaptırılmamasının nedenine ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/157) 

79. — 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) 

80. — 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) 
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81. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüöğlu'nun, televizyonun birinci kanal 
yayınlarının Zonguldak 11 Merkezinde izlenemediği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/160) 

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

83. — 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) 

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

85. — İsparta Milletvekilli 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) 

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

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

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

89. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Trabzon - Maçka İlçesinde 
meydana gelen heyelandan zarar gören vatandaşlar için yaptırılacak konutlara ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/168) 

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

91. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Karayolları 12 nci Bölge Müdür
lüğünce 1988 yılında gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/170) 

92. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya ili Merkez İlçesi Kâ-
zrmpaşa Nahiyesindeki Gökçeören bataklığına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/172) 

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

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

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

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

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

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

100. —Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Vezirköprü ilçesi Aşağı Narh Köyü 
Ortaokulunun öğretmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/182) 

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

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

103. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük - Yenice karayolu 
yapım çalışmalarının durdurulma nedenine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1851* 

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

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

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

107. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, zeytinyağı tabun 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) 
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108. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Kiraz - Alaşehir yolunun asfalt kap
laması için 1989 yılı bütçesine ödenek konulup konulmadığına ilişkin Bayındırlık ve 
iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/191) 

109. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Beydağ - Nazilli karayoluna ilişkin 
Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/192) • 

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

111. — 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 yapılmayacağınla ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/306) (1) 

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

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

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

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

116. — İçel Milletvekili M. tstemihan Talay'uı, «Tarsus'un, şimdilik il yapıl-
masının düşünülemediğine» dair 31.10.1988 tarihli beyanına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/318) (1) 

117. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli ili Gebze ilçesinin 
öğretmen ihtiyacına ilişkin Mülî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/199) 

118. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze ilçesi adliye binasına 
ve bu İlçede ağır ceza mahkemesi kurulmasına ilişikin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/200) 

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

120. — 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) 

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

bağlı Evren, Sanyahşi ve Ağaçören kasabalarının ne zaman ilçe yapılacaklarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/319) (1) 

123. — 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) 

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

125. — 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) 

126. — 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) 

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

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

* 
129. — İsparta Milletvekili Erteikin 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) 

130. — 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) 

131. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı Fonunun gelirlerine ve harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/214) 

132. — 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 (6/323) (1) 

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

134. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Atabey İlçesi Kapıcak Köyünün 
başka bir mahalle taşınmasına dair projenin 1988 yılında gerçekleştirilememesinin 
nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakınından sözlü soru önergesi (6/215) 
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135. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde Merkez İlçesine bağlı Karga-
sekmez Akarsuyu üzerinde yapılması planlanan Uluağaç Barajına ilişkin Bayındırlık 
ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/217) 

136. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde İli Ulukışla İlçesinde yapıl
ması düşünülen İmrahor Göletine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/218) 

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

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

139. — 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) 

İ40. — 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) 

141. — 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) 

142. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, tstanbul'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) 

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

144. — Bursa Milletvekili Abdulkadir Cenkçiler'İn, koruma sahası olarak ilan edi
len Fethiye ve Marmaris'te yapımlarına daha önce izin verilen tesislerin inşasının dur
durulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/228) 

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

146. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri tli 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 som önergesi (6/333) (1) 

147. _ 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) 
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148. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili - Üludere İlçesi Şen-
oba Köyü Tabur Komutanının bazı uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/335) (1) 

149. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili 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) 

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

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

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

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

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

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

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

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

158. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, bir dernek ve bir şir
ket tarafından istanbul Özel İdare Müdürlüğüne otomobil hibe edildiği iddiasına iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/255) 

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

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

161. — İzmir 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) 

162. — 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) 
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163. —Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'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) 

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

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

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

167. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, televizyon yayınlarım 
izleyemeyen Kahramanmaraş İline bağlı ilçe ve köylere ve Kahramanmaraş'da Sümer-
bank ikinci satış mağazasının ne zaman açılacağına üişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/274) 

168. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
Şehü Stadyumunun ne zaman çimlendirileceğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/275) 

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

170. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Al tiner'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) 

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

172. — 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) 

173. — 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) 

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

175. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İli Lice İlçesi Jan
darma Komutanının baskısı ile bazı vatandaşlara koruculuk için başvuru formu im
zalattırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/347) (1) 
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176. — 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) 

177. — 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) 

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

179. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, Marmara Denizinds 
trol ve algarina ile balık avcılığı yapıldığı iddliasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/280) 

180. — 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) 

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

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

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

184. —Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, AIDS'li hastaların sayısına v^ 
bu konuda ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakacından 
sözlü soru önergesi (6/284) 

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

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

187. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'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) 

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

189. — 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) 

(70 inci Birleşim) 
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190. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, Senirkent Ovası sulama proje* 
sine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/290) 

191. — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün'ün, İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana 
büyükşehir belediyelerinin yurt dışından borç alıp almadıklarına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/357) (1) 

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

193. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun îli 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) 

194. — 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) 

195. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Şemdinli İlçesi Kay
makamı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3Ü8) (1) 

196. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Nisan 
ayından bugüne kadar tmar Uygulama Fonundan aldığı kredilerin miktarına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/359) (1) 

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

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

199. — Bingöl Milletvekili 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) 

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

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

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

203. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Karadeniz Bakır tşletmeleri Samsun 
İzabe Tesislerindeki rehabilitasyon çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/310) 
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204. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'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 Başbakanda!. 
sözlü soru önergesi (6/370) (1) 

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

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

207. — Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'ınr heyelan bölgesi ilan edilen Manisa 
ili Selendi ilçesi Rahmanlar Köyü Hacılar _Mahallesindeki vatandaşların yeni yerleşim 
alanına nakledilmeleri için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/312) 

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

209. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, profesyonel futbol kulüplerinin 
maç hâsılatlarından elde ettikleri gelirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü sonı önergesi (6/372) (1) 

210. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, Altınkaya Barajı sahasında kalan 
Samsun İli Vezirköprü ilçesindeki arazilerin kamulaştırma bedellerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/315) 

211. — 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) 

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

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

214. — 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) 

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

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

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

219. — 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) 

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

221. — 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) 

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

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

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

225. — 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) 

226. — 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) 

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

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

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

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

231. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, organize sanayi bölgeleri kurmak 
amacıyla Samsun iline bağlı Asaraağaç, Kutlukent ve Çırakman köylerinde 1985 -1986 
yıllarında kamulaştırılan arazilerin bedellerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/404) (1) 
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232. — İstanbul Milletvekili Hüsnü Okçuoğlu'nun, 1978-1988 yıllarında toplanan 
gelir vergilerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/395) (1) 

233. — 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) 

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

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

236. — 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) 

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

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

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

240. — 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) 

241. — 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) 

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

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

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

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

246. — izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'ün, Türkiye Emlak Bankasının amb
leminin bir Amerikan firmasına çizdirildiği iddiasına ve amblem değişikliği nedeniyle 
yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403) (1) 
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247. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Bezm-i Alem Üniversitesinde söz
leşmeli olarak çalışmak isteyen sağlık personeline imzalattırılan hizmet akdine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/408) (1) 

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

249. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, İstanbul Valiliğince bazı sanatçı
ların konserlerinin yasaklandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/410) (1) 

250. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli İli Hozat İlçesi 
Emniyet Amirliğinde görevli bir komiser ile bir polis memuru haklarındaki iddiaya 
ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/411) (1) 

251. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 1985 - 1988 yılları arasında hayali 
ihracat yaparak haksız vergi iadesi alan firmalara ne gibi müeyyideler uygulandığına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/412) (1) 

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

253. — 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) 

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

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

256. — 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) 

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

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

259. — 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) 
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260. — 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) 

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

262. —Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzu-um İli Şenkaya Lçesine 
bağlı Yoğurtçular ve Nişantaşı köyleri arasındaki mera davası ile İlgili mahkeme 
karannın infazı sırasında meydana gelen olayın sorumlularınla ilişkin İçişler Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/426) (1) 

263. — Burdur Milletvekili Fethi- Çelikbaş'ın tarım arazilerinin sulanmasında 
elektrikten yarar lamla bilmesi için elektrik şebekelerinin tevsii hususunda çalışma ya
pılıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/427) (1) 

264. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzinean İli Merkez İlçesi Aşağı 
ve Yukarı Molla Gürani mahallelerinin Merkez Belediyesi sınırları içine alınmama
sının nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) (1) 

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

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

267. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta Tapu Sicil Müd™irKiğü 
ile ilgili olarak Valilikçe yapılan tahkikata ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/431) (1) 

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

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

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

271. — 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) 



- 24 -

272. — Manisa Milletvekili Ümit Canuyıar'ın, Manisa İM Selendi İlçesine bağlı 
bazı köylerin içme suyu sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/355) 

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

274. —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) 

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

276. — 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) 

277. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Tunceli, Erzincan ve Malatya 
illerine bağlı bazı köylerde yeni yaptırılan camilere atanan imamlara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/452) (1) 

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

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

280. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesine bağlı 
bazı köylerin yol s,orununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/363) 

281. — 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) 

282. — 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) 

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

284. — 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) 
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285. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, düşünce suçlusu olarak gözaltına 
alınan sanıklara farklı muamele yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/446) (1) 

286. — 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) 

287. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Konya İli Çumra İlçesi kapatılan 
ülkü ocakları başkanının bugüne kadar yakalanamamasının nedenine ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/450) (1) 

288. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Türkiye Petrolleri Anonim Ortakılığınca 
üretilen ve Rusya'dan ithal edilen doğal gaz miktarlarına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/367) 

289. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, 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) 

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

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

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

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

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

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

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

297. — 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) 
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298. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Ödemiş'te üniversite veya yüksekokul 
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/425) 

299. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, 3por tesisi yapma ve antrenör 
bulundurma zorunluluğunu yerine getirmeyen müesseselere karşı ne gibi önlemler 
alınacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/437) 

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

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

302. — 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) 

303j — 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) 

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

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

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

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

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

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

310. — 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) 

311. — 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) 
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312. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 1 Mayıs gösterileri nedeniyle 
gözaltına alınanların sayısına ve bu olaylarda suçlu görülen kamu görevlilerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/482) (1) 

313. — 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) 

314. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, ilköğretim müfettişlerine ve mü
fettişlik için atama emri bekleyen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/484) (1) 

315. — İstanbul Milletvekili Aytekin Kotil'in, belediyelere bütçeden 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) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



— 28 — 

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

327. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Asil Nadir Şirketler Grubunun 
gümrüksüz ithalat yaptığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/513) (1) 

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

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

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

331. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keslkinln, Van ve Hakkâri - Yüksekova 
belediyelerinin olağanüstü hal tazminatı ödeneklerinin kesildiği iddiasına ilişkin İçişleri 
Balkanından sözlü soru önergesi (6/514) (1) 

332. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, günlük bir gazetenin 
31.5.1989 tarihli nüshasında yer aıian «ozanla İsviçre'de görüştüm» başlıklı habere iliş
kin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/515) (1) 

333. — Balıkesir Milletvekilli î. önder Kırlı'nın, Muhammed Shakarchi ile İsviç
re'de yapıldığı iddia edilen toplantıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/516) <1) 

334. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'ıin, bazı kişi ve firmalar tarafından 
M.T.A.'ya ait Nevşehir'deki Ponza Taşı Madeninden kaçak olarak üretim ve satış yâ  
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/517) (1) 

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

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

337. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, ikinci ve üçüncü ligdeki futbol ta
kımlarının desteklenmesi için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Devlet Bakanından 
sözllü soru önergesi (6/519) (1) 

338. — Niğde Milletvekili Mahmut öztürk*ün, Niğde İlindeki toprak sulama 
kooperatiflerinin borçfların'a ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/520) (1) 
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339 — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, fişleme ve buna bağlı pasaport ver
meme uygulamasının ne zaman sona ereceğine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/521) (1) 

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

341. — İçel Milletvekili M. îstemihan Talay'ın, Habur Sınır Kapısının Irak bölü
münde oluştuğu iddia edilen araç kuyruğunun önlenmesi için ne gibi tedbirler alına
cağına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) (1) 

342. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, olağanüstü hal uygulaması kapsa
mına giren iller nüfusunda kayıtlı olanların, bu bölgelerde çalışamayacakları konusunda 
bir genelge bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/537) (1) 

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

344. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Eruh llçjesi Ormaniçi Kö
yünden iki vatandaşın kaybolduğu iddiasına ve yörede bulunan bir cesede ilişkin iç
işleri Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/538) (1) 

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

346. — tzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Karabük ve iskenderun Demir - Çelik iş
letmelerindeki greve ilişkin Başbakandan iözlü soru önergesi (6/539) (1) 

347. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, emekli, dul ve yetim aylıklarının aylık 
olarak ödenmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/540) (1) 

348. — Diyarbakır; Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt bölgesinde bir kısım güvenlik 
görevlilerinin bazı yurttaşlara zorunlu kuryelik yaptırdığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/541) (1) 

349. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt ili Eruh İlçesi Fındık Bucağı 
Jandarma Tabur Komutanlığınca gözaltına alınan bir vatandaşa kuryelik yaptırıldığı 
ve bu vatandaşın 3,6.1989 tarihinde öldürüldüğü iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/542) (1) 

350. — Eslklişehir Milletvekili Zeki Ünal'ın* amatör spor kulüplerine de yardım ya
pılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/543) (1) 

351. — izmir Milletvekili K, Kemal Anadol'un, Karabük ve iskenderun Demir - Çe
lik fabrikalarındaki greve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/544) (1) 

352. — İstanbul Milletvekili Hali Orhan Ergüder'in, Sakarya - Hendek ilçesi 
Eski Bıçkı Köyünden bir vatandaşın bayat kuduz aşısı nedeniyle öldüğü iddiasına iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü Soru önergesi (6/477) 
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353. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Ereğli Demir - Çelik Fabrikasının ya
bancı şirketlere satılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü «oru önergesi (6/546) (1) 

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

355. — Kars Milletvekili Mahmut^ Almak'in, İstanbul Atatürk Havalimanı Güm
rük Müdürlüğünde ortaya çıkarıldığı iddia edilen hayali ihracat olayına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/547) (1) 

356. — İçel Milletvekili Etem Cankurtaran'ın, Demir - Çelik İşletmelerindeki gre
vin neden olduğu zarara ve grev süresince gerçekleştirilen demir - çelik ithalatına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/548) (1) 

357. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Şırnak tlçesindeki bazı yay
la ve meralarda atış eğitimi yapılacağına dair Kaymakamlık duyurusuna ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/549) ı(l) 

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

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

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

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

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

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

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

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

366. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Cudi Dağı çevresindeki 
köylerin güvenlik güçlerince zorla boşaltıldığı iddiasına ilişkin Baş'bakandan sözlü soru 
önergesi (6/559) (1) 
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367. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, «Kazı Kazan» adlı şans oyununa 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/560) (1) 

368. — Edirne Milletvekili Erdall Kalkan'ın, Millî Piyango İdaresince gerçekleştiri
len «Kazı Kazan» adlı şans oyununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/561) (1) 

369. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 11.8.1989 tarihimde Diyarbakır İli 
Aşağı Beyan Köyü yakınlarında meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/562) (1) 

370. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars İlinde jandarma tarafından gö
zaltına alınan bir vatandaşa işkence yapıldığı iddiasına ve olayın sorumlusu hakkında 
soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/575) (1) 

371. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Me'lyat Çay Fabrikasının depolarında 
bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/563) (1) 

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

373. — Tunceli Miltetveikili Kamer Genc'im, Çalışanların Tasarrufa Teşvi'k Edil
mesi ve bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun uyarınca yapılan kesintilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/564) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

381. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, ilk ve ortaöğretim kurumlarında bir ders
liğe düşen öğrenci sayısına ve öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/578) (1) | 
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mi. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, DYP üst yöneticilerinden bazılarının 

kaçakçılarla ilişkisi bulunduğuna dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/579) (1) 

383. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Başbakanlık ve bakanlıklarda ça
lıştırılan danışmanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/580) (1) 

384. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Orman Kanununa göre «muha
faza ormanı» olarak ayrılan ormanlara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/581) (1) 

385. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Koope
ratif ince gerçekleştirilen ayçiçeği alımlarına ve 1989 yılında ne kadar ham ayçiçeği 
yağı ithal edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/582) (1) 

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

387. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Trakya Birlik tarafından satın alı
nan ayçiçeği ürünü için üreticilere ne zaman ödeme yapılacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/584) (1) . 

388. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli İli Nazimiye İlçesi 
Bostanlı Köyü sakinlerine 11 Jandarma Alay Komutanı tarafından hakaret edildiği id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/586) (1) 

389. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, T.R.T. tarafından kurum dışında
ki firmalara yaptırılan programlar için yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/587) (1) 

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

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

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

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

394. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, 31.8.1989 tarihinde İzmir'de meydana 
gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) (1) 

395. —İstanbul Milletvekili Hüsnü Okçuoğlu'nun, Orman Kanunundaki değişik
likten sonra yapılan orman alanı tahsislerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/594) (1) 
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396. —Tokat Milletvekili Kâzım Özev'in, Tokat - Turhal Spor sahasının ne za
man çimlendirileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/595) (1) 

397. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, KtT ürünlerinin zam yapılma
dan piyasaya çıkarılmadığı ve çürümeye terkedildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/496) 

398. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, emeklilere yakacak kredisi veri
lip verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/497) 

399. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlü'nuh, Rize bölgesindeki çay üreti
cilerine ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/498) 

400. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Sabuncular Çay Fabrika
sının bahçesindeki radyasyonlu çaylardan sızan artıkların şehir içme suyuna karıştığı 
iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/499) 

401. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, akrabalarını ziyaret için 
Sarp Sınır Kapısından geçen vatandaşlardan toplu konut fonu alınmamasının düşü
nülüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/500) 

402. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Bayburt - Aşkale kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

403. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftü'oğlu'nun, Sabuncular Çay Fabri
kasının bahçesindeki radyasyonlu çaylar için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/502) 

404. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftütoğlu'nun, Gümüşhane'de kurulan 
klinger öğütme tesisinin çimento fabrikasına dönüştürülmesinin düşünülüp düşünül
mediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/503) 

405. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Bayburt Hinde et kombi
nası açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişileri Bakanından sözılü soru 
önergesi (6/504) 

406. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, öğretmensizlik nedeniyle ka
pandığı iddia edilen Bayburt İli Maden Kasabası Ortaokulunun bu öğretim yılında öğre
time açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/505) 

407. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Fakir ve Muhtaç öğrencilere Yar
dım Derneği tarafından Trabzon'da yaptırılacak olan öğrenci yurdunun temel atma tö
reninde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/597) (1) 

408. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge
sindeki bazı aşiretlerin silahlandırılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/598) (1) 

409. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Doğu Anadolu'da meyda
na geldiği iddia edilen şüpheli ölüm olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/599) (1) 

(70 inci Birleşim) 
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410. — Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı'nın, Millî Savunma eski Bakanı Er
can Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığındaki görevleri sırasında yolsuzluk yaptığı iddiasıy
la hakkında Memurin Muhakematı Yasasına göre açılan soruşturmanın sonucuna iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/600) (1) 

411. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Bursa Turizm Müdürü ile ilgili bazı 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/601) (1) 

412. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bazı bankalarca yürürlüğe konulacak 
memur emeklilerine çek kırdırma yasağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/602) (1) 

413. —Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, kendir ürünü taban fiyatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/611) (1) 

414. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Cumhurbaşkanı'nın Bursa gezisi nede
niyle hazırlanan protokolde siyasî parti temsilcileri arasında ayrıcalık yapıldığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/612) (1) 

415. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Kırklareli - Lüleburgaz hudut
ları dahilindeki Sarımsaklı ve Türkgeldi çiftliklerinin bir Libya şirketine kiralanaca
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/613) (1) 

'416, — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 12.9.1980 - 30.9.1989 tarih
leri arasında meydana gelen anarşi ve terör nitelikli olaylara ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru Önergesi (6/614) (1) 

417. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, demiryolları ve denizyolları ile 
seyahat yapacak emeklilerden ücret alınmamasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/511) 

41'8. — İzmir MiMetvekli Veli Aksoy'un, Yortanlı ve Çaltıkoru barajlarının ne 
zaman ihale edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/615) (1) 

419. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, Ankara Özel Arı Lisesindeki bazı öğ
renciler için iki resmî aracın servis yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/620) (1) 

420. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, Malatya Milletvekili Yusuf Bozkurt 
özal'ın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına ait bir villada ikamet ettiği iddiasına 
ve villanın tefriş masrafı ile aylık giderine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/621) (1) 

421. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, yüksekokullarda okuyan öğren
cilerin kredilerinin artırılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/522) 

422. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in, Diyarbakır - Batman karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/523) 
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423. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, tçel, Silifke, Erdemli köyleri içme su
yu (Aksıfat) projesinin 1989 yılı ödeneğine ve bu projenin temel atma töreni için ya
pılan harcamaya ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/622) (1) 

424. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, İzmir - Beydağ - Palamutcuk köy yo
luna ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) 

425. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ödemiş ilçesindeki lise ve ortaokul için 
yeni binalar yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/525) -

426. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Gölcük Gölünün ne zaman temizlenece
ğine ve ödemiş - Efe toplu konut inşaatları için kredi verilmemesinin nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/526) 

427. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ödemiş ilçesi çevre yolunun ne zaman 
yapılacağına ve Beydağ - Nazilli karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/527) 

428. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, tarihî eser kaçakçılığının önlen
mesi ve bu eserlerin korunması için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Kültür Baka
nından sözlü soru önergesi (6/528) 

429. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Van İli Gürpınar ilçesine yakın bir 
mezrada meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/625) (1) 

430. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Kırıkkale ili 1 inci Bölge Müdürlüğü 
Bahşili yol sıkıştırma ekibinden bir işçinin zehirlenmesi olayına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/626) (1) 

4311. — Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın, Kırklareli İli Lüleburgaz İlçe
sindeki Türkgeldi ve Sarmısaklı çiftliklerinin Libya'lılara satılacağı veya kiralanacağı 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/628) (1) 

432. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Van İli Gürpınar İlçesi Yukarı-
beşparmak Mezrasında 2.10.1989 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ve olay
la ilgili olarak yapılan açıklamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/629) (1) 

433. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kamu Ortaklığı ve Akaryakıt Tü
ketim fonlarında 1989 yılında toplanan para miktarına ve bu fonlardan hangi projeler 
için ne miktar ödeme yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/634) (1) 

434. — izmir Milletvekili Birgen Keleş'in, 3083 numaralı Kanun uyarınca eski 
sahiplerine iade edilen ve topraksız veya az topraklı çiftçi ailelerine dağttılması plan
lanan arazilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/630) (1) 
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435. — Samsun Milletvekili Ali Eserin, 16 ncı Avrupa Konseyi Eğitim Bakan
ları Konferansında KKTC'nin temsil edilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/529) 

436. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Başak Şirketler Grubunca hayalî 
ihracat yapıldığı iddiaları üzerine Gümrük Başmüfettişi tarafından toplanan belgeler
le ilgili olarak ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/530) 

437. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, îzmir - Buca Cezaevine hüküm
lü ve tutuklularca telefon sokulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/531) 

438. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, güvenlik gerekçesiyle eğitime açı
lamayan okul sayısına ve Diyarbakır İli Kulp İlçesi Üçkuyu Köyündeki vatandaşların 
konut dokunulmazlıklarının ihlal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/631) (1) 

439. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Buca Cezaevindeki bir hayalî ihracat 
sanığına ayrıcalılk tanındığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/532) 

440. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı
nın yurt dışındaki şubelerine ve Vakfın teftişine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/632) (1) 

441. — Balıkesir Milletvekili 1. önder Kırlı'nın, Ankara Milletvekili ve Millî Sa
vunma eski Bakanı Ercan Vuraihan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Soruş
turma Kurulu talebinin Türkiye Büyük Millet Meclisine sevfcedilmediği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/635) (1) 

442. — BaliKesir Milletvekili 1. Önder Kırlı'nın, Bandırma Körfezinde faaliyet 
gösteren BAGFAŞ işletmelerine ait fabrikaların bacalarından çıkan gazların çevre kir
lenmesine neden olduğu ve bu işletmelerin ruhsatsız çalıştırıldığı iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/636) (1) 

443. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Bulgaristan'dan gelen soydaşlarımız
dan 800 kişinin sınavsız olarak öğretmenliğe alınacağı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/637) (1) 

444. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt Hine bağlı bazı köylerdeki 
vatandaşların toplu olarak göçe zorlandıkları iddiasına ve yerleşim bölgeleri sayısını 
azaltmak konusunda alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/638) (1) 

445. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, Asım Ekren'in 1985 -1989 yıl
larında aldığı kredilere ve ödediği vergilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/653) (1) 
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446. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Gaziosmanpaşa - Sultançiftli£i 

yolu üzerindeki Mescid-i Selam Vakfında Atatürk ve laiklik ilkelerine aykırı faaliyet
lerde bulunulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/639) (1) 

447. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Güneydoğu Anadolu'da güvenliği 
sağlama yetkisiyle ilgili olarak yapılan açıklamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/654) (1) 

448. — içel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Akdeniz Gübre Sanayii A.Ş.'deki greve 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/655) (1) 

449. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, elektrik ithali için Irak'la anlaşma 
yapılmasının nedenine ve kurulu güç tahsisinden dolayı son iki yılda yapılan ödemeye 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) (1) 

450. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, ülkemizin, Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri Birliğinden almak zorunda olduğu doğal gazı kullanamamasından dolayı 
herhangi bir cezaî durumla karşılaşıp karşılaşmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/641) (1) 

45\. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Türk Hükümetince Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetleri Birliğine açılan krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/642) (1) 

452. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, elektrik ithali için Sovyetlı-r Bir
liği ile anlaşma yapılmasının nedenine ve elektrik ithal edilmediği halde tahsis edilen 
kurulu güç karşılığında yapılan ödemelere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/643) (1) 

453. — îçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, 1983 yılından bugüne kadar örtülü 
ödenekten yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/656) (1) 

454. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Siirt, Mardin ve Hakkâri illerin
de valilerce düzenlendiği iddia edilen huzur toplantılarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/657) (1) 

455. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, İzmir - Yenifoça Gençelli mevkiinde 
ithal kömüre dayalı bir termik santral yaptırılacağı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/658) (1) 

456. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumundaki tayinlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/659) (1) 

457. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, 1983 yılından bu yana özel okullara 
bütçeden veya bütçe dışı kaynaklardan yardım yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/660) (1) 

458. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, yap - işlet - devret modeliyle ya
bancı sermayeye termik santral ihale edilmesinin ulusal çıkarlarımızla bağdaşmadığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/661) (1) 
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AS% — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Horzum olayıyla ilgili iddialar 
hakkında bir araştırma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/668) (1) 

460. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, ülkemizin, Denizlerin Gemiler
den Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesine ne zaman taraf olacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/662) (1) 

4(31, — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Marmara Denizinin kirlenmesini 
önlemek için ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/663) (1) 

462. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Türkiye Kömür işletmeleri Kuru
munun dış borçlarına ve Kurumca 1987 - 1989 yıllarında üretilen ve tüketime arz 
edilen kömür miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/664) (1) 

463. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Soma ve Tunçbilek yıkama ve 
kriplaj tesislerine ve özel sektöre devredilen kömür ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/665) (1) 

464. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Kemal Horzum'un kredi ilişkileri 
esnasında görevde bulunan Türkiye Emlak Kredi Bankası Yönetim Kurulu üyelerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/666) (1) 

465. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, BAĞ - KUR emeklilerine verilen 
sosyal yardım parasına ve Kurumun mal varlığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) (1) 

466. — İçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, BAĞ-KUR iştirakçilerinin emek
li aylıklarına ve üniversite hastanelerinden yararlanarnamalarının nedenine ilişkin Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/669) (1) 

467. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Atatürk Barajı için Hilvan -
Güluşağı'nda gerçekleştirilen kamulaştırmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/603) 

468. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Giresun İli Harşit Vadisi yo
luna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/604) 

469. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum İlindeki sağlık ocakların
da personel açığı bulunup bulunmadığına ve İspir - Çamlıkaya Sağlık Ocağı Tabibine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/605) 

470. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, kuraklık nedeniyle Erzurum İline 
bağlı köylerde yapılan hasar tespiti çalışmalarına ve kuraklıktan zarar gören üretici
lere ne gibi imkânlar tanındığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/606) 

471. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 1989 - 1990 sezonu için Erzurum 
tüne tahsis edilen kömür miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/607) 

472. — Erzurum Mİletveikili İsmail Köse'nıin, Erzurum ve Kars illerindeıki bazı 
fabrika ve tesislerin kimlere, hangi şartlarla satıldığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/676) (1) 
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473. — Bingöl Milletvekili İlhami Binici'nin, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumunda yapılan tayinlere ve bazı işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/670) (1) 

474. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Giresun - Tirebolu - Torul kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/608) 

475. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde İli Ulukışla ve Çamardı ilçe
lerine bağlı bazı köylerin içme ve sulama suyu ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/671) (1) 

476. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, siyasî parti üyesi olan bir vatandaşa 
Kars Emniyet Müdürlüğünce pasaport verilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/609) 

477. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, 7.11.1989 tarihinde İstanbul'da 
öldürülen bir gazetecinin katilinin bugüne kadar yakalanamamasının nedenine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 

478. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli İli Hozat İlçesinde görevli 
bir binbaşı hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/672) (1) 

479. — Kars 'Milletvekili Mahmut Almak'ın, kalkınmada öncelikli olan Doğu il
lerinde kömür fiyatlarında indirim yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/677) (1) 

480. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğhı'nun, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürlüğünce yapılan sınavlara ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/679) (1) 

481. — Adana Milletvekili Cüneyt Oanver'in, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınla
rında ve bu Kurum müfettişlerince tercüme edilen eserlerde kadınların aşağılandığı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/680) ı(l) 

482. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum İline bağlı Çat, Pasinler 
ve Şenkaya ilçelerindeki orta dereceli okulların öğretmen sorununa ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/633) 

483. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, Kars İli Çıldır İlçesinde 29.11.1989 ta
rihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/646) 

484. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesinde 1988 - 1989 öğretim yılında tek dersten başarısız olan öğrencilere ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/647) 

485. —Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Büyük Ankara Otelinde çalışan iş
çilerden emekliliklerine az kalanların işten çıkarıldıkları iddiasına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/648) 

486. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum İli Karayolları 12 nci 
Bölge Müdürlüğünün yol yapımı için gerçekleştirdiği kamulaştırma ve ihalelerden kay
naklanan borçlarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

487. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, haklarında müfettiş raporu ve mah
kûmiyet kararı bulunduğu iddia edilen iki daire başkanına ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/650) 
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488. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Mardin İli Ömerli İlçesi Çimenli Kö
yünde 16.12.1989 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/651) 

489. — Antalya Milletvekili Hasan Naımıal'ın, Antalya İlli Alanya Uçesıi Orman İş
letme Müdürlüğünce Keşefli Köyü Denizgüneyi mevkiindeki kumsalda üç adet bina 
yaptırıldığı iddiasına ilişiklin Başbakandan sözlü soru önergesi '(6/674) 

490. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, T.R.T. mensupları misafirhanesinin 
yapımıyla ilgili ihaleye ilişkin Başbakandan sözlü soru önegesi (6/675) 

1 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki Veren Hükümlerinde Değişik

lik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki 
Veren Hükümlerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
ve Anayasa ve Adalet komisyonları raporları (1/446, 1/480) (S, Sayısı : 243 ve 243'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 31.5.1989; 24,12.1989) 

2. — Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna Bir 
Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/608) 
(S. Sayısı : 283) (Dağıtma tarihi : 9.11.1989) 

3« — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 arkadaşının Sigara, Tütün ve 
Tütün Mamullerinin Zararlı Alışkanlıklarından Koruma Kanunu Teklifi, Adana Mil
letvekili Cüneyt Canvör'im 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Sigaranın 
Zaraılarının önlenmesi İçin 6 Mayıs 1930 Gün ve 1593 Sayılı Genel Sağlık Yasasına 
(Umumî Hıfzıssıhha Kanununa) Kimi Maddeler Eklenmesine İlişkin Yasa Önerisi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/189, 2/190, 2/193) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 
28.11.1989) 

4. — 657 Sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/640) (S. 
Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi : 29.11.1989) 

5. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 57 Arkadaşının, 2820 Sayılı 
Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (2/119) (S. Sayısı: 290) (Dağıtma tarihi : 4.12.1989) 

16. — 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/631) (S. Sayısı : 294) 
(Dağıtma tarihi : 18.12.1989) 

7. — Kıyı Kanunu Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (1/641) (S. Sayısı: 301) (Dağıtma tarihi: 20,12.1989) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 


