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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 
IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Adana Milletvekili Selahattin Kılıç'ın, ASELSAN'ın kapatılması ve 
burada görevli işçilerin durumlarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı tmren Aykut'un cevabı 

2. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, televizyon yayınlarının uydu 
aracılığıyla izlenmesi amacıyla kurulan çanak antenlerin kamuoyunda meyda
na getirdiği tartışmalara ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Kemal 
Akkaya'nın cevabı 

3. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Yeşilada Feribotunda ilaçlama çalış
maları sırasında üç kişilik ekibin gaz zehirlenmesinden vefatına ilişkin gündem 
dışı konuşması 
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B) ÇEŞİTLİ İŞLER 337 
1. — (10/64) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonunun başkanlık di

vanını oluşturmak üzere hangi saatte ve yerde toplanacaklarına ilişkin Başkan
lık duyurusu 337 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 338 
1. — Fransa'ya gidecek olan Kültür Bakam Namık Kemal Zeybek'in dönü

şüne kadar Kültür Bakanlığına, Devlet Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1148) 338 

2. — İran'a gidecek olan Başbakan Yıldırım Akbulut'un dönüşüne kadar 
Başbakanlığa, Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler'in vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1149) 338 

3. — Federal Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Yazar'in dö
nüşüne kadar Devlet Bakanlığına Devlet Bakanı Kemal Akkaya'nın vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1150) 338 

4. — tran'a gidecek olan Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in dönüşüne kadar 
Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1151) 338 

5. — Tayland'a gidecek olan Sağlık Bakanı Halil Şıvgın'ın dönüşüne kadar 
Sağlık Bakanlığına, Devlet Bakanı ibrahim özdemir'in vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1152) 339 

6. — ingiltere'ye gidecek olan Millî Savunma Bakanı ismail Safa Giray'ın 
dönüşüne kadar Millî Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Ercüment Konuk-
man'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/1153) 339 

7. — Belçika'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Ali Bozer'in dönüşüne ka
dar Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Güneş Taner'in vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1154) 339 

8. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, (6/413) sıra sayılı sözlü sorusunu 
geri aldığına ilişkin önergesi (4/136) 362 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLtS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI 340 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 340 
1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin ve 34 arkadaşının, kalkınmada 

öncelikli yörelerin sorunlarını gidermek amacıyla alınacak tedbirleri ve bu ko
nuda uygulanacak politikayı tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/67) 340:362 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 363 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 363 
1. — Antalya Milletvekili Hasan NamaPın, Antalya tli Beldibi mevkiinde 

vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine yaptırılan binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 363 

2. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, birinci Ozal Hükümetinde görev alan 
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/60) 363 

3. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, din görevlilerinin eğitim prog
ramlarının geliştirilmesi ve ödeneklerinin artırılması için ne gibi tedbirler düşü
nüldüğüne ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru Önergesi (6/6S) 363 

4. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol li
ginde uygulanan puan sistemine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/68) 363 

5. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'm, çifte pasaportlu olduğu iddia 
edilen kamu görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) (1) 363 

6. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'in, Adana Eğitim Araçları 
Merkezi Başkanının keyfî uygulamalar yaptığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/121) 364 

7. — 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) 364 

8. — 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) 364 

9. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Karadeniz Bakır İşletmeleri Ge
nel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan bir atamaya ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/108) 364 

10. — Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı'nın, yurt dışına gönderilecek öğ
retmenlerle ilgili mülakat sınavının ertelenme nedenine ve sınav komisyonunun 
kimlerden oluştuğuna ilişkin Başbakandan sözlü önergesi (6/142) 364 

11. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Eflani - Safranbolu yolu
nun tamir edilmemesini tenkit eden bir vatandaşın Karayolları 15 inci Bölge Şefliği 
Görevlilerince dövüldüğü iddiasına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/110) 364 

— 317 — 



T.B.M.M. B : 82 27 . 2 . 1990 O : 1 

Sayfa 

12. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, spor sahalarında meydana 
gelebilecek sportmenliğe aykırı davranışları önlemek amacıyla ne gibi tedbirler 
alındığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/202) 364 

13. — 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 öner
gesi (6/115) 365 

14. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Seul Olimpiyatlarına katı
lan yöneticilerin görevlerine ve bunlar için Devletçe yapılan harcamaya ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/203) 365 

15. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası Yö
netim Kurulu üyelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/205) 365 

16. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, Bergama İlçesindeki ilk 
ve orta dereceli okulların öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 365 

17. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, aylık bir derginin yayın yö
netmeni ve Ankara temsilcisi ile diğer çalışanlarının takip edildikleri ve gözetim 
altında tutuldukları iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/233) 365 

18. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Horzum Şirketler Grubuna 
20.11.1985 tarihli protokolden önce ve sonra ne kadar vergi iadesi ve kaynak kul
lanımı destekleme primi ödendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/234) 366 

19. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, ilk ve orta dereceli okul
lardaki öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/245) 366 

20. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Ankara İli Gölbaşı ilçesi eski 
Belediye Başkam ile imar Müdürü haklarındaki iddialara ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/125) - 366 

21. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Talebe
lerine Yardım Derneği öğrenci Pansiyonunun kazan dairesinin onarımı için ge
rekli malzeme ve işçiliğin karşılıksız olarak T.K.t. Orta Anadolu Linyit tşletme-
since karşılandığı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/126) 366 

22. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Sümerbank'ta "Turgut Özal" 
markalı kumaş dokunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/127) 366 

23. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, maç biletlerinin bir hafta 
önceden satışa çıkarılmasının karaborsaya neden olduğu iddiasına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/248) 367 
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24. — izmir Milletvekili K. Kemal AnadoPun, Yumurtalık, Tekirdağ ve Ali
ağa'da termik santrallar kurulacağı iddiasına ve Aliağa'daki sanayi tesislerinin 
yaptığı olumsuz etkilere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/128) 367 

25. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Ege Bölgesindeki pamuk üre
ticilerine ürün bedellerinin ne zaman ve nasıl ödeneceğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/249) 367 

26. — Adana Milletvekili Cüneyt Canvcr'in ülkemizdeki ortak «avunma 
tesislerinde radyosyon sızıntısı bulunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/250) 367 

27. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, tütün ve yabancı sigara ithala
tına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/252) 367 

28. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Kuveyt Türk Evkaf Fi-
nans Kurumu A.Ş.'nin ortaklarına ve şirket anasözleşmesinde yer alan bazı hü
kümlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/257) 367 

29. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum îline bağlı bazı köylerin 
elektrik sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/258) 368 

30. — 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 Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/260) 368 

31. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, ücretlilere ve Gelir Vergi
si 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) 368 

32. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, hayalî ihracatla ilgili ola
rak mahkemelere intikal eden veya Devlet Planlama Teşkilatında soruşturması 
devam eden dosyalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/138) 368 

33. — tçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, pamuk üreticilerinin sorun
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/261) 368 

34. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 1988 yılı bütçesinin belediye
lere yapılacak yardım ve ödemeler tertibinden hangi belediyelere ne miktar yar
dım yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/262) 3 69 

35. — Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'nun, 1988 kampanyasında ÇU-
KOBÎRLİK'çe gerçekleştirilen kütlü pamuk alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür'ün cevabı (6/263) 369 

36. — Balıkesir Milletvekili t. Önder Kırlı'nın, eğitim önlisans programına 
katılarak Açıköğretim Fakültesini bitiren emekli öğretmenlerin intibaklarının ye
niden düzenlenip düzenlenmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/264) 370 
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37. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, ülkemizdeki et tüketimi
ne ve canlı koyun sayısında görülen düşüşün nedenine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/139) 371 

38. — Kars Milletvekili Mahmut Almak'in, olağanüstü hal uygulaması ne
deniyle yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/302) 371 

39. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Mardin Köy Hizmetleri 
Müdürlüğünün mevsimlik işçi ihtiyacına ve 1988 yılındaki mevsimlik işçi istih
damına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/149) 371 

40. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Cizre - Midyat karayolu
na ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/150) 371 

41. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Köy Hizmetleri Üçüncü Bölge 
ve Adana Müdürlüklerinde 1988 yılında geçici statüde kaç işçinin ne kadar süre 
ile çalıştırıldığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından süzlü soru öner
gesi (6/151) 371 

42. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Misis'i Kozan'a bağlayan eski 
Kozan yolunun, Misis hududu Göztepe mevkiindeki yolun bakımına ve asfalt
lanmasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/153) 371 

43. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana tlinin sağlık sorunları
na ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/154) 372 

44. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana Organize Sanayi Böl
gesinin yapım çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/155) 372 

45. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana tli Yüreğir tlçesi kâzım 
Karabekir Mahallesinde sağlık ocağı yaptırılıp yaptırılmayacağına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/156) 372 

46. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana tli Yüreğir tlçesi Yunu-
soğlu Köyünde sağlık ocağı yaptırılmamasının nedenine ilişkin Sağlık ve Sosyal 
yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/157) 372 

47. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Ceyhan Nehrinin Akdeniz'e 
döküldüğü bölgenin herhangi bir firmaya kiralanıp kiralanmadığına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/158) 372 

48. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Silifke ilçesinde 1981 yılından 
sonra tapu paftalarında yapıldığı iddia edilen değişikliklere ve imar planı dü
zenleme çalışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/159) 373 

49. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, televizyonun birinci 
kanal yayınlarının Zonguldak ti Merkezinde izlenemediği iddiasına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/160) • 373 

50. — Samsun Milletvekili trfan Demiralp'ın, ilköğretim müfettişlerine ve 
müfettişlik için atama bekleyen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/161) 373 
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51. — Samsun Milletvekili trfan Demiralp'in, Sosyal Sigorta Kurumu emek
lilerinin de yurt dışı tedavi imkânlarından yararlandırılmaları için çalışma yapı
lıp yapılmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/162) 373 

52. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, İsparta Antalya Dereboğazı 
yolu için 1989 yılı bütçesinde ayrılan tahsisata ilişkin Bayındırlık ve tskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/163) 373 

53. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, ondan fazla işçi çalıştıran 
işyerlerinden Konut Edindirme Fonu için toplanan para miktarına ve fondan 
yararlananlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/164) 374 

54. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, çay üreticilerinin ala
caklarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/165) 374 

55. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun fındık ürünü taban fi
yatına ve fındık üreticilerinin alacaklarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/166) 374 

56. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, ÇAY - KUR'un elinde 
bulunan radyosyonlu çaylara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/167) 374 

57. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Trabzon - Maçka İlçe
sinde meydana gelen heyelandan zarar gören vatandaşlar için yaptırılacak ko
nutlara ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/168) 374 

58. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, İspir - Kundura, Tortum - Şa
yak, Dumlu - Yapağı Tiftik, Pasinler - Tütün ve Ilıca - Süt fabrikalarının son 
durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/169) 374 

59. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Karayolları 12 nci Bölge Mü
dürlüğünce 1988 yılında gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve tskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) 374 

60. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya İli Merkez İlçesi Kâ-
zımpaşa Nahiyesindeki Gökçeören Bataklığına ilişkin Bayındırlık ve tskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/172) 374 

61. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya İli Adapazarı İlçe
sindeki Çark suyunun ıslahına ve Aşağı Sakarya Projesine ait çalışmaların ne 
zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/173) 374 

62. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli İlinde yapımları de-, 
vam eden Gölcük Devlet Hastanesine ve sağlık ocaklarına ait inşaatların ne za
man tamamlanacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/174) 375 

63. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesinde sigorta hasta
nesi açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sözlü soru önergesi (6/175) 375 
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64. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze Kapalı Spor Salonu in

şaatının ne zaman ihale edileceğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/177) 375 

65. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesi Şekerpınar Kö
yünün ne zaman içme suyuna kavuşturulacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Hüsamettin örüç'ün cevabı (6/180) 375:377 

66. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Vezirköprü tlçe Hastanesi ile bu 
ilçeye bağlı köylerdeki sağlık ocaklarının personel ve araç - gereç sorunlarına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/181) 377 

67. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, yabancı dil derslerinin ortaöğretim 
kurumlarında mecburî ders olmaktan çıkartmasının öğretmenler ve öğrenciler 
üzerindeki etkisine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sorusu ve 
Devlet Bakanı Hüsamettin örüç'ün cevabı (6/183) 377 

68. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük - Safranbolu ka
rayoluna ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/184) 378 

69. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük - Yenice karayolu 
yapım çalışmalarının durdurulma nedenine ilişkin Bayındırlık ve tskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/185) 378 

70. — Zunguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük tlçesi Kapullu Kö
yünde yaptırılacak afet evlerine ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/186) 378 

71. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın dış ülkelere gidecek va
tandaşlara uygulanan vize işlemlerinin kolaylaştırılması için çalışma yapılıp ya
pılmadığına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 378 

72. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Türk Kadınını Tanıtma ve Güç
lendirme Vakfının şubelerine, 1987 yılı kârına ve 1986 yılından bu yana vakfa 
yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/305) 378 

73. — tzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, zeytinyağı taban fiyatının ne za
man açıklanacağına ve kestane ürününe taban fiyat verilmesi için çalışma yapı
lıp yapılmadığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/190) 378 

74. — tzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Kiraz - Alaşehir yolunun asfalt kap
laması için 1989 yılı bütçesine ödenek konulup konulmadığına ilişkin Bayındır
lık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/191) 379 

75. — tzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Beydağ - Nazilli karayoluna ilişkin 
Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/192) 379 

76. — tzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Tahtalı Barajı projesinde değişik
lik yapılıp yapılmadığına ve Barajın ne zaman bitirileceğine ilişkin Bayındırlık 
ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/193) 379 

77. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Amasya ili Merkez İl
çesine bağlı Dere Mahallesinde tabiî afete maruz kalmaları muhtemel olan va
tandaşlar için afet konutları yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve ts
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/306) 379 
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78. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, inek ithalatına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/317) 379 

79. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, yıllık enjektör tüketimine 
ve kaçak olarak ülkemize sokulduğu iddia edilen enjektörlere ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/196) 380 

80. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, Afyon Çimento Fabrika
sının çevre kirliliğine neden olduğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/197) 380 

81. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, SEKA'daki grevin nedenine ve 
sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/198) 380 

82. — tçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, "Tarsus'un, şimdilik il ya
pılmasının düşünülemediğine" dair 31.10.1988 tarihli beyanına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/318) 380 

83. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli tli Gebze İlçesinin öğ
retmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/199) 380 

• 84. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesi adliye binasına 
ve ba İlçede ağır ceza mahkemesi kurulmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/200) 380 

85. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze - Çayırova'da kurulu 
Çağdaş Boya Sanayinin işletme ruhsatı bulunup bulunmadığına ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/201) 380 

86. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, şeker pancarına zam yapı
lıp yapılmayacağına ve pancar üreticilerine ürün bedellerinin ne zaman ödene
ceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/206) 381 

87. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, günlük bir gazetenin 3.11.1988 
tarihli nüshasinda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına atfen verilen habere 
konu teşkil eden olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/207) 381 

88. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Ankara tli Şereflikoçhisar il
çesine bağlı Evren, Sarıyahşi ve Ağaçören kasabalarının ne zaman ilçe yapıla
caklarına ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/319) 381 

B) YAZİLİ SORULAR VE CEVAPLARI 381 
1. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, Demiryolları, Limanlar ve Hava 

Meydanları tnşaatı Genel Müdürlüğünce 1989 yılı Mart ayında açılan ihaleye 
ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer'in yazılı cevabı (7/1018) 381 

2. —- Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Ankara Emniyet Müdürlüğü 
Siyasî Şube yetkililerince 26.12.1989 tarihinde sorguya alman iki vatandaştan bi
rine işkence yapıldığı ve avukatları ile görüşmelerinin engellendiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun yazılı ce
vabı (7/1028) 382:384 
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3. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, 3417 ve 3320 numaralı ka
nunlar uyarınca memur ve işçilerden yapılan kesintiye ilişkin Başbakandan so
rusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ekrem Pakdemirli'nin yazılı cevabı (7/1056) 384 

4. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, bazı teknik öğretmenler ile genel 
idare hizmetleri sınıfında görev yapan memurların ekonomik sorunlarına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı ve Millî Eğitim Bakanı 
Vekili Hüsamettin örüç'ün yazılı cevabı (7/1068) 385:387 

5. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, televizyon yayınlarını izleyeme
dikleri iddia edilen Niğde tli Çamardı tlçesine bağlı köyler için bölgeye yansıtıcı 
konulup konulmayacağına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer'in 
yazılı cevabı (7/1076) 387 

6. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, hafif nakliye uçağı projesiyle il
gili olarak yapılan ihaleye ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı tsmail Safa 
Giray'ın yazılı cevabı (7/1086)388:392 

7. — Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, 1983 yılından bugüne ka
dar göreve atanan imam hatip lisesi mezunlarına ilişkin sorusu ve Adalet Baka
nı Mahmut Oltan Sungurlu'nun yazılı cevabı (7/1104) 393 

8. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, Türkiye Gübre Fabrika
ları Anonim Şirketince Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birli
ğine tahsis edilen gübrenin Birlik kooperatiflerine taşınması için yapılan ihaleye 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Taşar'ın yazılı cevabı (7/1136) 393:394 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

Birinci Oturum 
Dışişleri Bakanı A. Mesut Yılmaz'in istifasıyla boşalan Dışişleri Bakanlığına, Devlet Ba

kanı Başbakan Yardımcısı Ali Bozer'in atandığına; 
tran'a gidecek olan Devlet Bakanı Güneş Taner'in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, 

Devlet Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın, 
İtalya ve Tunus'a gidecek olan Turizm Bakanı tlhan Aküzüm'Un dönüşüne kadar Turizm 

Bakanlığına, Devlet Bakanı tsmet özarslan'ın; 
Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Ge

nel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Anavatan Partisi, Sosyaldemokrat Halkçı Parti ve Doğru Yol Partisi Grupları adına Grup 
BaşkanvekiUeri Ankara Milletvekili Onural Şeref Bozkurt, İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi 
Güneş, Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve S arkadaşının, terörle ilgili olarak Hüküme
tin çalışmaları ve alınan tedbirler konusundaki önergelerinin Genel Kurulun 15.2.1990 tarihli 
78 inci Birleşiminde kabulü üzerine açılması kararlaştırılan genel görüşmenin (8/22) kapalı otu
rumda yapılması için içtüzüğün 71 inci maddesine göre verilmiş bir önergenin bulunduğu açık
landı ve saat 15.14'te açık oturuma son verildi. 

İkinci ve Üçüncü Oturum 
(Kapalıdır) 

Dördüncü Oturum 
27 Şubat 1990 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 23.31'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhalim Araş 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Ordu Balıkesir 

Erluğrvl Ozdemir Ali Sami Akkaş 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
23 . 2 . 1990 Cuma 

Tasarı 
1. — Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanunda Değişiklik Ya

pılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/688) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
23.2.1990) 

Teklif 
1. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen ve 16 Arkadaşının, 29.8.1977 Tarihli ve 2108 Sayı

lı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi (2/285) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tari
hi : 21.2.1990) 
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Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1980 yılından bu yana geçim sıkıntısı ve işsiz

likten kaynaklanan sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1135) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 21.2.1990) 

2. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, Türkiye Gübre Fabrikaları Anonim Şir
ketince Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine tahsis edilen gübrenin Bir
lik kooperatiflerine taşınması için yapılan ihaleye ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/1136) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.2.1990) 

3. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri tli Şemdinli tlçesi Derecik sulama 
suyu projesine ve Şemdinli - Rubaruk yoluna ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/1137) (Başkanlığa geliş tarihi r 21.2.1990) 

4. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, 347 ve 368 sayılı kanun hükmünde karar
nameler uyarınca kamu iktisadî teşebbüslerine atanan genel müdürlere ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/1138) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.2.1990) 

5. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, "Bütçe Gelirleri Yıllığı", 'Aylık Bütçe 
Bülteni" ve "Kamu Hesapları Bülteni" adlı yayınlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/1139) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.2.1990) 

6. — Samsun Milletvekili trfan Demiralp'in, asıl köy imamlarının vekillikte geçen hizmet 
sürelerinin terfilerine sayılması için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/1140) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.2.1990) 

7. — Samsun Milletvekili trfan Demiralp'in, çarşı ve mahalle bekçilerine de emeklilikle
rinde beylik silah verilip verilmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1141) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 21.2.1990) 

8. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, 1989 yılında Aydın Cezaevine nakledilen 
siyasî mahkûm ve tutukluların yeniden Eskişehir Cezaevine nakledileceği iddiasına ilişkin Adalet 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1142) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.2.1990) 

9. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Siirt tli Eruh tlçesi Körüklükaya Köyünde bir 
vatandaşın ve Eruh Ayıntepedeki çatışmada bir erin öldürülmeleriyle ilgili iddialara ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/1143) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.2.1990) 

10. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Şanlıurfa tündeki ilk ve orta dereceli okullarda 
görevli ikiyüze yakın öğretmenin umreye gittiği iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazı
lı soru önergesi (7/1144) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.2.1990) 

11. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, ASELSAN'da çalışan işçilerin, sendikalaşmak 
istedikleri için, işten uzaklaştırıldıkları iddiasına ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan elek
tronik aletlerin temini amacıyla açılan ihaleye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1145) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 23.2.1990) 

12. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, kamu iktisadî teşebbüslerinin sayısına ve bunla
rın yönetim kurulu üyelerinin uzmanlık alanlarına göre dağılımına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/1146) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.2.1990) 

13. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, infaz koruma memurlarının ekonomik ve sos
yal sorunlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1147) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 23.2.1990) 

14. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, maden ocaklarında meydana gelen iş kazaları
na ve Merzifon - Yeniçeltek İşletme Müdürlüğüne yapılan atamaya ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1148) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.2.1990) 
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26 . 2 . 1990 Pazartesi 

Kanun Hükmünde Kararname 
1. — Devlet istatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 219 Sayılı 

Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci Maddesinin (d) Fıkrasında Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Hükmünde Kararname (1/689) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 23.2.1990) 

Yazdı Soru Önergeleri 
1. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Mardin tli Midyat İlçesi Eğlence Köyü grubu 

içme suyu hattına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1149) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 23.2.1990) 

2. — Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'nun, Kırşehir tündeki amatör spor kulüpleri
ne yardım yapılmasının nedenine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1 İSO) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 23.2.1990) 

3. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, 1990 yılı bütçesinin ne zaman açılacağına iliş
kin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi (7/1 İSİ) (Başkanlığa geliş tarihi : 
23.2.1990) 

4. — Ankara Milletvekili Yaşar Yılmaz'ın, Kırşehir Belediye Başkanlığı seçimi nedeniyle 
yapılan vaatlere ve yöredeki vatandaşlara para dağıtıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/1152) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.2.1990) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili E. Yıldın m Ava 

KÂTİP ÜYELER : Mümin Kahraman (Çanakkale), İsmail Üğdül (Edirne) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 82 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
Sayın üyelerin, salonda bulunduklarını, yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum 
(Hatay milletvekili Kâmran Karaman'a kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır. 
Görüşmelere başlamadan önce, 22.2.1990 tarihli 81 inci Birleşimde yapılan kapalı oturu

ma ait tutanak özetinin, İçtüzüğün 72 nci maddesine göre okunabilmesi için, kapalı oturuma 
geçmemiz gerekmektedir. Bu sebeple, Genel Kurul salonunda bulunabilecek sayın üyelerle, ye
minli stenograflar ve yeminli görevliler dışındakilerin salonu boşaltmalarım rica ediyorum. 

Tutanak özeti okunduktan sonra, açık oturuma geçilecek ve devam edilecektir. 
Sayın idare amirlerinin bu konuda yardımcı olmalarını ve salon boşaltıldıktan sonra Baş

kanlığa haber vermelerini rica ediyorum. 

Kapanma Saati : 15.15 

İKİNCİ OTURUM 
(Kapalıdır) 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 15.22 

BAŞKAN : Başkanvekili E. Yıldırım Ava 

KÂTİP ÜYELER : Mümin Kahraman (Çanakkale), İsmail Üğdiil (Edirne) 

BAŞKAN — 82 nci Birleşimin kapalı olan tkinci Oturumundan sonraki Üçüncü Oturu
munu açıyorum; görüşmelere başlıyoruz. 

Gündeme geçmeden önce, üç muhterem üyenin gündem dışı söz istemi vardır, evvela on
ları yerine getireceğim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Adana Milletvekili Sefahattin Kılıç 'm, ASELSAN'm kapatılması ve burada görevli işçilerin 
durumlarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı imren Aykut'un cevabı. 

BAŞKAN — ASELSAN'ın kapatılması ve burada görevli işçilerin durumlarıyla ilgili ola
rak Adana Milletvekili Sayın Selahattin Kılıç gündem dışı söz istemişlerdir, kendilerine söz ve
riyorum; buyurunuz efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

SELAHATTİN KILIÇ (Adana) — Değerli milletvekilleri, ASELSAN'da vuku bulan olay
ları Yüce Heyetinizin ıttılaına arz etmek ve Hükümetten acilen tedbirler almasını dilemek mak
sadıyla gündem dışı söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygılarımla selam
lıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, ASELSAN, 1 000 kadarı üniversite mezunu, 1 600 kadarı lise ve 
teknik okullar mezunu olan, 2 600 kişinin çalıştığı teknik ve teknolojik seviyesi son derece yüksek 
bir müessesemizdir. Gelin görün ki, 20 Şubat akşamı, akşam vardiyasından sonra, bu 2 600 
kişinin eline el kadar bir kâğıt tutuşturulmuş ve 21 Şubat tarihinden itibaren, ikinci bir duyu
ruya kadar fabrikalarının kapatıldığı tebliğ edilmiştir. 2 600 kişiye, akşam vardiyasında "Fab
rikanızı kapattık. Filvaki, bu kapatma, ikinci bir duyuruya kadardır" denmek suretiyle kapa
tılmıştır. Geçici bir kapatma olduğu belirtilmiş; ama, nihayet kapatılmıştır. 

ASELSAN'ın tarihi hakkında çok kısa bir izahat vermek istiyorum. 1974'te, Kıbrıs Barış 
Harekâtından sonra, silahlı kuvvetlerimizin elektronik alet ihtiyacının sağlanmasındaki güç
lük sebebiyle millî bir müessesenin kurulmasına karar verilmiş ve 1975'ten itibaren bu müesse
senin temelleri atılmıştır. Müessese, 1980 başlarında da hemen çalışmaya başlamıştır. On yıldır 
da -20 Şubat 1990 akşamına kadar- belirtilen statü içerisinde çalışmaktaydı. 

Bu on yıldır çalışan müessese -ki, elektronik sanayii, sanayileşmenin ok müessesesidir, en 
yüksek müessesesidir- iftihar ettiğimiz bir müessese olarak görev yapıyordu. Yabancı konuk
lar, devlet misafirleri, devlet büyükleri ASELSAN'ı birçok kereler methetmişlerdir. 

Peki, ne oldu da, bu müessese, birdenbire, "reorganizasyon" gibi bir kelimenin arkasına 
sığınılarak kapatıldı? Bu müessese, silahlı kuvvetlere, piyasaya, dış ülkelere (Asya ve Avrupa 
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ülkelerine) aşağı yukarı yirmi tür alet yapıyordu ve hatta NATO anlaşmaları gereği Fransa'ya, 
Almanya'ya ve Amerika Birleşik Devletlerine bile alet ihraç ediyordu. Kapatma sebebi, kelime 
kelime aynen, "reorganizasyon çalışmalaradır. 

Değerli arkadaşlarım, reorganizasyon çalışmaları, bu işin uzmanlarının ve yetkililerinin 
bir odaya girip "Bu reorganizasyonu nasıl yapalım?" diyerek yaptıkları çalışmalardan ibaret
tir. Fabrikada bir fizikî değişiklik yok ki, fabrikayı kapatıyorsunuz... işçilerin çalışmasına en
gel olan bir durum yok ki, reorganizasyon çalışmaları sebebiyle fabrikayı kapatıyorsunuz... 
tşte, hile burada başlıyor. Eğer "reorganizasyon" kelimesinin anlamını yazanlar biliyorlarsa, 
reorganizasyon çalışmaları bir kapatma sebebi değildir. 

Nitekim, Sayın Genel Müdür, 20 Şubat akşamı vaki olan bu olaydan dört gün sonra, 24 
Şubat akşamı ajanslara bir beyanat veriyor : "Reorganizasyon çalışmaları tamamlanmıştır -
bakınız şimdi- ve 27 Şubattan -yani bugünden- itibaren de gruplar halinde işçiler geri 
alınacaklardır'' diyor, tşte, gruplar halinde alınması keyfiyeti bugün başlamıştır. Bize verilen 
bilgilere göre, işçiler çalışmaya gitmiyorlar; çünkü, gruplar halinde eski işçilerin tamamını al
mayacakları açıktır ve bunu da ifade etmişlerdir; yüzde 20 ilâ 30'a varan bir tensikat yapıla
caktır. Tensikatı bahane etmek için reorganizasyon çalışmaları öne sürülmüştür. 20 Şubat gü
nü, fabrika, 2 S47 kişiyle çalıştı. 20 Şubatla 27 şubat arasında fabrika küçülmedi ki, 27 Şubata 
gelinceye kadar üniteler başka yere nakledilmedi ki, gruplar halinde alıyorsunuz... O halde, 
eğer iyi niyetliyseniz, geçen hafta kapatarak göreve çağırmadığınız işçilerin tamamını bugün 
sabah işe almanız lazım; ama, ortada iyi niyet yok. 

Bir gündem dışı konuşmanın şümulü içerisinde, satırbaşlarıyla bunu da ifade etmek isti
yorum. Asıl sebep çok açıktır; reorganizasyon çalışmaları, yüzde 20'den, yüzde 30'a varan bir 
işçi tasfiyesinin bahanesidir. Daha doğrusu bu tasfiyeyi, bu bahaneye sığınarak yapacaklardır. 
Bu, gayet açıktır. 

Eğer, yıllardır aynı statü içerisinde çalışan bir fabrikanın pazar daralması sebebiyle işçile
rini çıkarmak mecburiyetinde kalmıyorsa, o zaman, böyle teknolojik seviyesi yüksek bir mües
sesede takip ettiğiniz ekonomik politika yanlıştır ve bunu takip edenler, bu işin sorumlusudurlar. 

Satırbaşıyla ifade ediyorum; gerçekten de bu millî müessesemizde yapılabilecek olan alet
lerin yapımı, uyduruk, elektronikle, haberleşmeyle hiç ilgisi olmayan bir yerli şirketle İngiliz 
Markoni Şirketine verilmiş ve ASELSAN'ın işi derece derece kısılmaya başlanmıştır; bu ger
çektir. Bunu burada izah edemem; çünkü 5 dakika sürem var. 

Ayrıca, bugün bu fabrikada 2 547 işçi çalışıyor. Fabrikanın bütün raporlarında; NATO'ya 
verilen raporlarında, Millî Savunma Bakanlığına verilen raporlarında ve beynelmilel müesse
selere müracaat için verilen raporlarında, fabrikanın işçi kapasitesi 2 730 kişi olarak belirlen
miştir. O halde, fabrikanın işçi kapasitesi 2 730 kişi ise -resmîsiyle, özeliyle, her yönüyle- ve 
on yıldır bu iş böyle devam ediyorsa -belki on yıldır 2 730 kişiyle devam etmiyor, ama bizim 
tahkikatımıza göre beş yıldır da 2 730 kişiyle devam ediyor- ve de şu anda 2 547 kişi çalışıyor
sa, niye bu 2 547 kişi fabrika yönetimine çok geliyor? Onun da cevabı var : Çünkü, piyasa 
darlığı, takip edilen ekonomik politikanın sonucudur. 

Bitmedi, bir sebep daha var : işçiler örgütlenmişler, Otomobil tş Sendikasına üye olmuş
lar. Ondan bize ne, ondan iktidara ne... Açık açık söylüyorum, Otomobil tş Sendikasının bi
zimle de bir ilgisi yok, bize yakın bir sendika da değildir; ama mademki bu ülkede örgütlenme 
özgürlüğü, sendika özgürlüğü var, bırakınız istedikleri sendikada örgütlensinler. 
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Bitmedi, yabancılara saülma, daha doğrusu -onun adı şimdi "Halka açılmak" oldu- hal
ka açılmada kolaylık olsun diye bu yapılıyor. Bunu ciddiyetle söylüyorum, bu söylediğim son 
derece mevsuktur, aksini söylemem de zaten mümkün değildir. Yetkilileri tarafından, "daha 
az işçi olursa, halka açılma, daha doğrusu yabancılara satılma suretiyle daha cazip bir malı 
piyasaya arz etmek mümkün olacak" denmiştir. O halde, bir taraftan piyasa daralması -
sorumlusu iktidardır- bir taraftan örgütlenmeyi beğenmemesi, özgürlüklerin kısılması -sorumlusu 
iktidardır- ve nihayet halka açılma gibi gerekçeyle yabancılara satılmak için cazip bir mal mey
dana getirme fikrinin sorumlusu da iktidardır. 

Değerli milletvekilleri, iktidar bilmelidir ki, ne ASELSAN işçisine ve ne de yüzde 97'si 
Silahlı Kuvvetlere ait olan bu güzel ve modern tesise dilediği işlemi yapamayacaktır. 

Bakınız ne oldu : tşçiler, kimsenin burnunu kanatmadan, cam kırmadan, hatta, şiddetli, 
gönül kırıcı bir tartışmaya girmeden, bir haftadır, on gündür haklarını arıyorlar. Biz, bu statü
lerini muhafaza ettikleri sürece, yani kanunların içinde kaldıkları sürece, kimsenin burnunu 
kanatmadıkları sürece, cam kırmadıkları sürece işçilerin yanındayız. Ne vakte kadar yanında
yız?.. 2 547 kişinin 20 Şubat 1990 tarihinde çalıştığı gibi, 27 Şubat, 28 Şubat, 1 Mart -her neyse-
tarihinde son işçinin dahi fabrikaya tekrar alınmasının sağlanmasında, işçilerin kanunlara uy
gun her türlü hareketlerinin yanındayız. 

Değerli arkadaşlarım, işçilerin, kimsenin burnunu kanatmamaları, Gösteri ve Yürüyüş Ka
nununa uymaları, partilere müracaat etmeleri, şu eylemi, bu eylemi kanunlar içinde yapmala
rı, inanınız ki -geçmiş tecrübelerime dayanarak da ifade, ediyorum- iktidar için bir nimettir. 
Geliniz, bu fırsatı kaçırmayınız, işçilerin hakkını veriniz. Meselenin de çözümü gerçekten çok 
basittir, tşçiler, haklarını kanunlar içerisinde aradıkları müddetçe biz onların yanındayız. Sa
dece işçiler için değil, kanunlar içinde haklarını arayan herkesin yanındayız. Esasen -hiç kusu
ra bakmayın, iktidara mensup arkadaşlarıma özellikle hitap ediyorum- bugün Türkiye'de en 
büyük haksızlık, halk desteğinden yoksun olan bir iktidarın varlığıdır. O itibarla, başta de
mokratik haklar olmak üzere, hakkını arayan milletimizin Parlamentoda da yanındayız, mey
danlarda da yanındayız, sokaklarda da yanındayız. (DYP sıralarından alkışlar) Tekrar ediyo
rum,'İktidar, bu fırsatı kaçırmamalıdır. Gerçekten, meselenin çözümü vardır; mesele dejenere 
olmadan, mesele bulaşık hale gelmeden bunu halletmenizi diliyor, Yüce Heyetinizi saygılarım
la selamlıyorum. (DYPsıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kılıç. 
Hükümet adına cevap vermek üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın imren Ay

kut; buyurun. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (istanbul) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; bazı bilgilerin Sayın Kılıç'a eksik ve yanlış intikal ettiğini anlamış 
bulunuyoruz. 

Burada durum şudur : ASELSAN'da, gerçekten 2 600 işçi çalışmaktadır. Birkaç ay önce 
burada bir sendikalaşma hareketi başlamıştır; sendikalaşma hareketinin başlamasıyla beraber 
de bazı endişeler ortaya çıkmıştır. Bir kere, her şeyden evvel, sendikalaşmaya gayret eden sen
dikanın kendisi, "Acaba ne olacak?" gibi bazı endişelere kapılmış, onun endişelerinin intikal 
ettiği bazı işçiler de aynı endişeyi göstermişler ve aşağı yukarı iki ikibuçuk aydan beri de sürek
li benimle temas halindedirler. Üç dört işçi grubu ayrı ayrı beni ziyaret etmiş, anlatmışlardır; 
sendikanın kendi yöneticileri gelip anlatmışlardır. Ben, meseleyi iki üç aydan beri onlarla bera
ber bütün açıklığıyla yaşamaktayım. Olayda şu ana kadar en ufak bir yasa dışı hareket ve iş
lem yoktur; çünkü, son ikibuçuk ay içinde buraya iki defa müfettiş göndermişizdir, işçiler tat
min olsunlar, endişe etmesinler diye. 
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Bu teftişlerde, işyerinde işçilere karşı yapılan kanunsuz bir işleme rastlanmamıştır. Son 
birkaç gün, reorganizasyon gerekçesi ile işyerinin kapatılması da, işçilerin bütün hakları veril
mek suretiyle yapılmıştır. Yani, işçiler birkaç gün çalışmadıkları halde, ücretleri, izin hakları, 
kıdem hakları, her türlü yasal hakları mahfuz tutulmak suretiyle işyeri kapatılmıştır ve bu da 
müfettişlerimizce tespit edilmiştir. Bizim için asıl endişe konusu olan husus şu idi; yani ben 
de o endişeye kapıldım "acaba sendikalaşmayı önleme gayreti mi var?" dedim. Çünkü, işçiler
den bana intikal eden endişe bu idi. Ancak, dün, işveren, yetkililerini de çağırdım, sabah işçi 
yetkilileriyle, yine sendika yetkilileriyle ve işçilerle, öğleden sonra işveren yetkilileriyle ayrı ayrı 
görüştüm, işverenlerden sendikalaşma hareketini önlememelerini istedim ve kendilerinden bu 
konuda da vaat aldım. Ayrıca, zaten Bakanlık olarak yaptığımız tespitler sonunda, yetkiyi, 
orada örgütlenmekte olan sendikaya vermiş bulunuyoruz; yetkiyi burada Otomobil-tş 'e ver
miş durumdayız. Ancak, işyeri, yasal yollara başvurarak itiraz hakkını kullandı, şimdi bu iti
raz süreci yaşanmaktadır. Martın 21'inde mahkeme vardır, eğer mahkeme tekrar Otomobil-tş'in 
yetkili olduğuna karar verirse, Otomobil-tş toplu pazarlığa oturacaktır; ama karar vermez ise, 
o zaman toplusözleşme alma yetkisi ortadan kalkmış olacaktır. 

Bu arada, işçilerin yine endişe ettikleri ve Sayın Kılıç'ın da ifade ettiği, "Acaba bir tensi
kat olayı var mı?" diye sordum, "O konuda bir reorganizasyon yapıyoruz, net bir şey 
söylemeyeceğiz" dediler. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar [!]) 

ÖMER ÇtFTÇt (Ankara) — Bugün, "Yüzde 30'unu çıkarıyoruz" diyorlar. Tensikat da 
değil, tensikata da uymuyorlar. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (Devamla) — O zaman 
bizim yapacağımız şey şudur : Tensikatın yasada belirlenmiş şartları yardır; yasaya uygun ha
reket ettiği sürece, ne sendikayı, ne işyerini biz, herhangi bir işleme tabi tutamayız; hükümette 
siz de olsanız, tutamazsınız. Eğer hukuk düzeni varsa, biz buna uymak zorundayız. 

M. CEVDET SELVt (Eskişehir) — İşçileri de, sendikayı da tahrik ediyorsunuz. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (Devamla) — Hiç kim
senin yasalara aykırı hereket etme ve yasalara aykırı işlem yapma yetkisi yoktur, herkes kanun
lara uymakla mükelleftir. Eğer bu işyerinde de -iki gün önce tekrar müfettiş gönderdik, ikinci 
teftiş sonuçları da geldi- yasaya aykırı bir işlemleri olursa işyerinin; geçen sene çıkardığımız 
yasalarda cezaların hangi boyutlara çıktığını da biliyorsunuz. Sadece 34 ilde, son bir sene için
de yazılmış ceza miktarı da 7 milyar liradır arkadaşlar. Denetimleri müsamahasız yürütüyo
ruz; bunu da bu vesileyle antrparantez söylemiş olayım. Bu işyerine karşı da Bakanlık olarak 
en ufak bir müsamahamızın olmayacağını ve yetkiyi nasıl Otomobil - tş'e vermişsek ve de ta
kip ediyor isek, şayet yasa dışı bir işçi çıkarma, bir tensikat olduğu takdirde, aynı şekilde, yasa
ları uygulayacağımızı buradan ifade etmek isterim. Çünkü, esas olan, işçinin iş güvencesidir, 
işgüvenliğidir. Bu konuda sizin kadar hassas olduğumuzu, siz de bilmektesiniz. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Oradakiler sizin gibi söylemiyorlar Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (Devamla) — Bu dü

şüncelerle bu açıklamayı yapmış oluyorum ve hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
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2. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'tn, televizyon yayınlarının uydu aracılığıyla izlenmesi 
amacıyla kurulan çanak antenlerin kamuoyunda meydana getirdiği tartışmalara ilişkin gündem dışı ko
nuşması ve Devlet Bakanı Kemal Akkaya'nın cevabı 

BAŞKAN — Uydu yayınların izlenmesi amacıyla kurulan çanak antenlerin kamuoyunda 
meydana getirdiği tartışmalarla ilgili olarak, Kocaeli Milletvekili Sayın Ömer Türkçakal; buyurun. 

ÖMER TÜRKÇAKAL (Kocaeli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; son günlerde uy
du yayınlarını izlemek amacıyla kurulan ve "çanak anten" tabir edilen aletlerin kamuoyumuzda 
bir tartışmaya neden olduğu ve bu tartışmaların giderek iki kurum arasında da geliştiğini göz
lüyoruz. Bu konuyla ilgili gündem dışı söz almış bulunmaktayım; Yüce Meclisi saygılarımla 
selamlıyorum. 

Dünya insanının hızlı bir değişim sürecinden geçtiğini, 2000 yılına yeni bir kimlikle gire
bilmenin coşkusunu yaşıyoruz günümüzde. Teknolojideki baş döndürücü gelişmeler, iletişim 
alanında ulusal sınırların ötesine taşan insan düşüncesi, zekâsı, kolektif bir birikimin, kolektif 
ürünü olarak 2000 yılının yeni insan kimliğini oluşturmaya çalışıyor. 

İletişim sınır tanımaz öncülüğünü televizyon yayınlarında somut olarak gözlüyoruz. Türk 
insanı, 3 TRT kanalının dışında sınır tanımaz 23 seçeneğe daha sahip bugün. Fransa'dan Al
manya'ya, İran'dan İsrail'e, Amerika'dan Hollanda'ya, Lüksemburg'tan İtalya'ya, İspanya'ya 
kadar tam 23 yayını, Türkiye'den, bir çanak antenle izlemek mümkün. 

İnsanın elinde 23 seçenek olduğunda, hangi yönteme başvurulursa vurulsun, bu seçenek
leri kullanmasını önlemenin olanağını bulmak elbet kolay değil. Son günlerde uydu yayınların 
izlenmesine olanak sağlamak amacıyla İzmit Belediyesinin öncülük ettiği girişim, bunun en 
tipik bir örneği olsa gerek. 

İnsan düşüncesinin sürekli değişkenliği, yeni arayışları, yeni özlemleri ve yeni öncelikleri 
Türk toplumunun gündemine taşıyor. Daha çok bilgilenme, daha çok dünya ile iç içe olma, 
insanlığın ortak kültüründen pay alma ya da katkıda bulunma; iyiye, güzele ortak olma, gü
zellikleri yaratma, halkımızın öncelikli sorunlarını oluşturuyor günümüzde. 

Karar verme durumunda olan bizler, siyasal iktidarlar, yerel yönetimler, insanlarımızın bu 
özlemlerine sırt çeviremeyiz elbet. İşte, İzmit Belediye Başkanı Sayın Sirmen, böylesi bir süreç
te, üzerine düşeni yaparak çağdaş olabilmenin önkoşullarından birini yerine getirme uğraşı ve
rirken, Türkiye'nin, Türk insanının çağ atladığını iddia edenlerin çağdışı direnciyle karşılaş
mıştır, hem de halka rağmen oluşan bir dirençle. Anavatan Partisinin Kocaeli İl Başkanlığı bu 
yayınların durdurulması için Ulaştırma Bakanlığına başvuruda bulunmuş, başvuruyu incele
mek üzere toplanan Radyo-Televizyon Yüksek Kurulu, bu tür yayınların 2954 sayılı Yasada ön
görülen yayın tekeline aykırılığına karar vermiştir. Buna benzer bir kararın daha önce de, yine 
PTT'nin kablolu yayın yapması üzerine alındığı, PTT'nin, bu karara rağmen faaliyetlerini dur
durmadığı, Radyo-Televizyon Yüksek Kurulunun cumhuriyet savcılığına yaptığı başvuruya cum
huriyet savcılığınca takipsizlik kararı verildiği bilinmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bu tür yayınlarla ilgili bir başka gelişme ise, Rumeli 
Holding sahipleri Cem ve Kemâl Uzan'ın Federal Almanya'dan Türkiye'ye yönelik yayın yapa
cak olan uydu kanalı kiraladıkları ve Magic Box adıyla uydu yayınına mayıs ayında başlaya
caklarının basında yer almasıdır. 
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Magic Box'un kurucularından Cem Uzan, "EUTELSATtan iki uydu yayın hattı kirala
dıklarını, her bir hatta dört kanal, toplam sekiz kanalda uydu yayını gerçekleştirebileceklerini 
ve projenin trilyona varan harcama gerektirdiğini" ifade ederek, Amerika'nın CNN, ABC ve 
NBC gibi ünlü televizyon şirketleriyle de anlaşma yapıldığını ifade ediyor. MBI Filmcilik ve 
Reklamcılık A.Ş. adıyla kurulan bu şirkete Ahmet Özal ile TRT eski Genel Müdürü Tunca 
Toskay'ın da ortak olduğunu ve Almanya'daki çalışmaları ise Tunca Toskay'ın yönettiğini ba
sından okuyoruz. 

Yine, bugünkü gazetelerde, spor yayınlarının TRT'den nakledilmemesi konusunda Ah
met özal'ın girişimde bulunduğunu ve Magic Box'a avantaj sağlamak amacına yönelik çalış
malarda bulunduğunu görüyoruz. Yine, Cumhurbaşkanı Sayın özal'ın son Amerika seyaha
tinde gazetecilerle sohbet ederken "Bakarsınız biri çıkar, yurt dışından Türkçe yayın yapar" 
dediğini de biliyoruz. Henüz bilemediğimiz, Ahmet özal ile Cumhurbaşkanı Sayın özal'ın bu 
şirketle ilişkilerinin ne olduğudur. Bu, bir başka konu. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konuya ilişkin anayasal ve yasal düzenlemelere baktı
ğımızda, Anayasamızın 133 üncü maddesi, radyo ve televizyon istasyonlarının devlet eliyle1 ku
rulacağı, idarelerinin tarafsız bir kamu tüzelkişiliği halinde düzenleneceğini amirdir. 2954 sa
yılı Yasanın 4 üncü maddesi, yayın tekelini devlete vermiştir. Bu tekel de TRT tarafından kulla
nılmaktadır. 3517 sayılı Yasa ise, radyo ve televizyon verici istasyonlarının program linklerinin 
planlanması, projelendirilmesi, kurulması ve yenilenmesi görev ve yetkisini PTT'ye vermiştir. 
2813 sayılı Telsiz Kanunu da, telsiz haberleşmeleriyle ilgili hükümleri içermektedir. 359 sayılı 
Yasada da, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun görev ve sorumluluklarının düzenlendiğini 
biliyoruz. 

İletişim alanında çok hızlı ve baş döndürücü gelişmelere her gün yenilerinin eklendiğini 
görmekteyiz. Görüntülü telefondan data hatlarına, bilgi bankalarından fiberoptik kablolarına 
dek birçok teknolojik gelişme, yeni hukuksal düzenlemeler olmaksızın işlerlik kazandığında, 
bugün yaşanan karmaşanın daha da fazlasının yaşanması olasıdır. Bugüne değin teknolojinin 
hiçbir alanı, insanlığın yaşamını iletişim teknolojisi kadar etkilemiş değildir, tletişim alanında
ki tüm gelişmeleri dikkatlice izlemek ve bunları yasakçı olmayan bir anlayışla yeniden düzenle
mek gerektiği kanaatimizi burada ifade etmek istiyoruz. Türkiye'nin, iletişimin bütün alanları 
için yeni yasal ve anayasal düzenlemelere, bu sorunları ciddî biçimde tartışmaya, dünyanın ya
şadığı deneyimlerden yararlanmaya ciddî biçimde ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaç günümüzde çok 
önem taşımaktadır. 

Bizler; karar verme durumunda olanlar; yani Hükümet, Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
daha büyük kargaşalar Türkiye'nin gündemine gelmeden konuyu ivedi biçimde çözmenin yol
larını aramalıyız. 

Saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Türkçakal. 
Hükümet adına cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Akkaya; buyurun. (ANAP sıra

larından alkışlar) 

DEVLET BAKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) — Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; Kocaeli Milletvekili Sayın Türkçakal'ın, uydu antenlerle ilgili gündem dışı konuşmasına ce
vap vermek üzere huzurlarınızdayım. Hepinizi saygı ile selamlıyorum. 
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Son günlerde, izlediğimiz kadarıyla, iletişim teknolojisi büyük bir hızla ilerlemektedir. Ya
salar, bu hızlı ve modern gelişmeyi takip edememektedir. Ancak, buna uygun yasalar yürürlü
ğe konuluncaya kadar, kanunun üstünlüğü, hukukun üstünlüğü, geçerliliğini sürdürecektir; bu
gün ülkemizde yapılan da budur. Uydu yayınlarının, binaların üzerine çanak antenler konul
ması suretiyle izlenmesi, yasalar açısından bugün mümkün görünmektedir. Ancak, uydu ya
yınlarının çanak antenler vasıtasıyla alınarak, küçük de olsa, vericiler kanalıyla tekrar yayın 
haline sokulması, yasalarımıza göre, uygun değildir. Bugün, ülkemizde 3517 ve 2954 sayılı Ka
nunlar ile Telsiz İşleri Genel Müdürlüğü Yasası vardır. 3517 sayılı Kanun gereğince, radyo, tele
vizyon, tesis ve vericisi kurma hakkı PTT'ye verilmiş durumdadır. Tabiatıyla, PTT'den gerekli 
izin alınmadan, PTT'nin tekelinde olan bu verici kurma, tesis kurma hakkını hiçbir kişi ve 
kurum kullanamaz; çünkü, yasaya aykırıdır. 

Diğer yandan, elektromanyetik dalgalarla yayın yapma tekeli TRT'ye verilmiştir. 2954 sa
yılı Kanunla TRT açıkça bu tip yayınların muhtevasını tespit yetkisindedir. Elektromanyetik 
dalgalarla yayın yapma hakkı tekeli TRT'de olduğuna göre, TRT'nin bilgisi dışında bu tip ya
yınlara geçmek 2954 sayılı Yasaya uygun düşmemektedir. 

Diğer taraftan, Telsiz tşleri Genel Müdürlüğü, telsiz yayınlarının frekansını tespit etme 
yetkisini kendinde tutmaktadır. Burada, tzmit Belediyesi ile Yuvacık Belediyesi arasında, ken
di görüş ve düşünceleri istikametinde meydana gelen ihtilaf üzerinde durmak istemiyorum; çünkü 
bu, bizim konumuz dışındadır. Ancak, şunu belirtmek isterim : tzmit Belediyesinin, Telsiz tş
leri Genel Müdürlüğünden izin istihsal etmeden bu tip bir yayına geçmesi uygun değildir. Böy
le bir yayın için, tzmit Belediyesi, Telsiz tşleri Genel Müdürlüğü ile temasa geçmemiştir, tzmit 
Belediyesinin, aynı zamanda PTT'den, küçük de olsa, bir verici kurma izni alması gerekirdi. 
Bunu yapmadığı için de yasaya uygun hareket etmemiştir. PTT, bu açıdan da, cumhuriyet sav
cılığına suç duyurusunda bulunmuştur. Yoksa, Anavatan Partisi tzmit Teşkilatı veya onların 
önerileriyle gündeme getirilen bir konu bahis mevzuu değildir. Burada, doğrudan doğruya, il
gili kuruluşlar, kendi yasalarının kendilerine verdiği yetkileri kullanmak suretiyle gerekli teşeb
büslerde bulunmuşlardır; konu bundan ibarettir. 

Diğer taraftan, "Uydu aracılığıyla Almanya'dan Türkçe yayın yapma şeklinde kurulması 
mutasavvar bir özel televizyon şirketinin ortakları vesairesi..." konusu, bizim konumuzun dı
şındadır. Burada "Kimler ortaktır, nasıl bir yayın yapacaktır?" şeklinde basında çıkan doğru 
veya yanlış haberleri bu kürsüye getirmenin yanlışlığını müteaddit defalar vurguladık; yine vur
gulamak istiyorum. 

Keyfiyet bundan ibarettir. 
Saygıyla arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkaya. 

3. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Yeşüada Feribotunda ilaçlama çalışmaları sırasında üç 
kişilik ekibin gaz zehirlenmesinden vefatına ilişkin gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Yeşilada Feribotunda gaz zehirlenmesi sonucu vefat eden üç kişilik ekip ile 
ilgili olarak, Samsun Milletvekili Sayın Ali Eser gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Eser. 
ALİ ESER (Samsun) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; gündem dışı sö

züme başlamadan, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlarım. 

— 335 — 



T.B.M.M. B : 82 27 . 2 . 1990 0 : 3 

Belki, çoğunuzun gözünden kaçmıştır, zira, bu olaya basınımız da -bana göre- yeterince 
yer vermedi; çok dar bir çerçevede gündeme getirdi. Ancak, yaşadığımız üzücü olay, cidden, 
insana verilen kıymeti ve insan hayatının değerini göstermesi bakımından son derece ilgi çekici 
idi, üzücü idi, esef verici idi ve olayın bir daha tekrarlanmaması için bazı tahlillerin de yapıl
masını gerektiriyor idi. 

Sözlerimin başında, bu müessif kaza nedeniyle hayatlarını yitirenlere (ikisi, İbrahim Cey
lan ve Halit Fuat Dede, yıllar yılı bu işleri yürüten uzman kişiler; birisi de ehliyetsiz ve çok 
bilinçsiz olarak bu işe sevk edildiği iddia edilen Hadi Sayın) Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine 
de sabırlar diliyorum. 

Olay, Türkiye Denizcilik İşletmelerine ait Denizyolları Müdürlüğünün Yeşilada Feribotunda 
geçti. Mutat veçhile, olay, gemilerin belli süre tamir vesaire gibi nedenlerle doklarda ve liman
larda kalmasından sonra, sağlık örgütlerinin ve Dünya Sağlık Teşkilatının da mecburî tuttuğu 
bazı ilaçlama ameliyelerine gerek duyulmasından çıkmıştır. 

Bugüne kadar ülkemizdeki bu konu "fimügasyon" veya teknik tabiriyle "deratizasyon" 
denen haşare ve fare itlafını amaçlayan bir mücadeledir. Ancak, maalesef, ilgili müdürlüğün, 
genel müdürlük seviyesindeki muhtelif ikazlarına rağmen, 1960'h yıllardan beri tatbik edil
mekte olan, bu, tehlikeli ve riski çok büyük olan usul, bir türlü, diğer modern ülkelerin uygu
ladıkları, modern, riski az ve insan hayatını tehdit etmeyen bir usule çevrilememiştir. 

Burada, yeri gelmişken, sürekli şekilde, çağ atladığını iddia eden Anavatan İktidarının, 
bu konuda da ne kadar ilgisiz, ne kadar kopuk, ne kadar takipsiz bir konumda olduğunu vur
gulamadan geçemeyeceğim. 

Sayın milletvekilleri, işin çok enteresan olan bölümü de şudur : Bu ameliyede kullanılan 
gaz, bir nevi konserve kutusuna doldurulmuş, talaşa emdirilmiş vaziyette muhafaza ediliyor. 
İleride, belki bulamayız kaygısıyla, aşağı yukarı 3 tona yakın miktar alınmış ve bu miktar, uz
manlarının ifadesine göre, herhangi bir şekilde bir kazaya duçar olduğu takdirde, yani bir tabiî 
afet veyahut herhangi bir vurma, çarpma vesaire sonucu depoda hâsıl olabilecek herhangi bir 
patlamada, yarıçapı 1,5 kilometre olan bir sahada tek bir canlı varlık bırakmayacak kadar teh
likeli bir miktar. Yani, insan, hayvan -affedersiniz- böcek, kuş, kurt, hiçbir şey bırakmayacak 
kadar tehlikeli bir madde. İşte, bu maddenin, gemilerin ve tren vagonlarının kapalı yerlerinin 
sağlık teşkilatınca ilaçlanması istenen yerlerin haşere mücadelesinde kullanılması; yetkililerce, 
defalarca üst kademe idarecilerine intikal ettirilmesine rağmen, maalesef hiçbir reaksiyon gös
terilmemiş ve neticede 1988 yılı şubat ayında, genel müdürün altındaki bölüm kendi inisiyatifi
ni kullanmış, Dünya Sağlık Teşkilatının Türkiye bölümüne müracaat eden bu bölüm, bazı ya
zılar yazmış; ancak, bunlara da maalesef bir cevap gelmemiş, netice de o şekilde kapanıp gitmiş. 

İşin bir diğer yönü; bu mücadeleyi yapan ekip için, maalesef yine çok laubali bir şekilde 
-yine Anavatan Hükümetlerinin her mevzuda yaptığı gibi- işin kolay tarafına gidilip, mücadele 
işinin ihale edilmesi yöntemleri denenmiş. İhale!.. İnsan hayatı üzerine ihale!.. Emekli olmuş 
birkaç tane uzman veyahut uzman yanında çalışmış kişiye, parça başına, "işte, siz, şu gemiyi 
alın, size şu kadar para; gidin işi yapın" denmiş, işe, ne bakan var, ne eden var, ne kontrol 
eden var ve basından öğrendiğim ve şahsen yaptığım inceleme neticesinde edindiğim kanaate 
göre, kullanılan koruyucu malzemelerin bu işe kifayet etmediğine eminim; madde bir. Miadla-
rı ve Ölçüleri vesairelerinin geçmiş olduğuna kaniim; iki. 

— 336 — 



T.B.M.M. B : 82 27 . 2 . 1990 O : 3 

Meseleye, gerçi savcılık el koymuştur; ama, danıştığım kişiler ve gemilerde buna benzer 
işleri yapan kimya uzmanlarıyla yaptığım görüşmelerde, yerli üretim maskelere güven olama
yacağı gibi çok ciddî iddialar vardır. Bunların hiçbir şekilde kaale alınmadan, hiçbir yetkili 
tarafından şüphe dahi edilmeden kullanmaya şevki, hatadır. İşlemin özelliği itibariyle, gemide, 
hiçbir makinenin veyahut cereyan üreten hiçbir ünitenin çalışmaması lazım; yani, "death ship" 
dediğimiz, ölü gemi hali olması lazım. Gaz o kadar tehlikeli ki, ampuldeki ufacık bir spak 
dahi patlamaya neden olabilir. Bu bakımdan, gemide canlı bir durum, bir ışık olmaması gere
kir. Özellikle bu tip ameliyelerin gündüz gözüyle yapılması gerektiği halde, bu işlem, 20 Şubat 
günü saat 19.30'dan sonra yapılmaya başlamıştır ve maalesef, gemi, biraz küçük ve yaşam ma
halleri, ambarları, garaj kısımları herkesin girip çıkamayacağı kadar zor bir gemi olmasına 
rağmen, ilaçlama öncesi bir pratik yaptırılıp, bir prova yaptırılıp, gemiye nasıl girilir, nasıl çı
kılır yöntemleri de denenmemiştir. Bunu da, vazife şehidi diyeceğimiz bu üç arkadaşımızın bu
lundukları yerlerde gemide yapılmış bazı tahribattan; camları, lombozları kırma teşebbüsleri 
gibi hallerden anlıyoruz. Kaldı ki, bunlar da çok basit önlemlerle ifna edilebilirdi. Mesela, bir 
haberleşme cihazı ellerine verilebilirdi; uzmanların iddia ettiği gibi, bu tip tehlikeli işlere mu
hakkak ve muhakkak, oksijen tüpleri, oksijen takımıyla girilmesi gibi iddialar ve tavsiyeler 
vardır, bunlar tatbik edilebilirdi; bunun gibi daha bir sürü ön tedbir alınabilirdi. 

Diyeceğimiz şudur ki, inşallah bundan sonra başka bir üzücü hadise olmaz. Ancak, mev
cut gaz uygulaması süratle terk edilmelidir. Bugün dünyada uygulanan yeni teknolojilerin ica
bı ne ise, onları süratle gündeme getirmeliyiz. Halen bu gazların -teknik evsafı ne derece uy
gun olduğunu bilemediğim- Tuzla'Aydınlıkköy'de İstanbul Belediyesine ait bir depoda bulun
duğu iddiası vardır; aşağı yukarı bu, 1,5 tondan fazla bir miktardadır. 

Yine, idarenin şu şekildeki bir mazeretini dinlemekten tüylerim gerçekten diken diken ol
du. "Elimizdeki gazı, muhafaza edememek korkusuyla, süratle kullanmak mecburiyetinde
yiz. Bu tatbikatı istemememize rağmen, tehlikeli olduğunu müteaddit defalar genel müdürlüğe 
şifahen aktarmamıza rağmen..." Gazı bitirme nedeni, bir mazeret gösterilerek, bu gaz kulla
nılmaya devam edilmiştir. Cidden, insanın tüylerini diken diken edecek kadar, insanı dehşete 
düşürecek kadar basit bir mazeret. 

Dolayısıyla, bu deponun, çok ivedi bir şekilde tetkiki, yetkililerin gerekli önlemi alması 
ve bu gaz eğer kullanılmayacaksa -ki, tavsiyemiz odur- ifna yollarının hep beraber aranması 
ve bu şekilde başka üzücü hadiselere meydan verilmemesi dileğimizdir. 

Bu vesileyle tekrar, bütün camiaya, geçmiş olsun diyor, başsağlığı diliyor, hepinizi saygıy
la selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eser. 
Gündeme geçiyoruz. 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER 
L — (10/64) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonunun başkanlık divanını oluşturmak üzere 

hangi saatte ve yerde toplanacaklarına ilişkin Başkanlık duyurusu. 

BAŞKAN — Sayın Milletvekilleri, 10/64 esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonuna 
seçilmiş bulunan sayın milletvekillerinin, 28 Şubat 1990 Çarşamba günü saat 13.30'da ikinci 
kattaki Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonunda toplanarak, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip 
seçimini yapmalarını rica ediyorum. 
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Gündemimizin "Sunuşlar" kısmında, Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır; okutup bilgi
lerinize sunacağım : 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Fransa'ya gidecek olan Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek'in dönüsüne kadar Kültür Ba

kanlığına, Devlet Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/1148) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 27 Şubat 1990 tarihinde Fransa'ya gidecek olan Kültür 

Bakanı Namık Kemal Zeybek'in dönüşüne kadar; Kültür Bakanlığına, Devlet Bakanı H. Hüs
nü Doğan'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgile
rinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — iran'a gidecek olan Başbakan Yıldırım Akbulut'un dönüşüne kadar Başbakanlığa, Devlet 
Bakanı Mehmet Keçeciler'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1149) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 27 Şubat 1990 tarihinde tran'a gidecek olan Başbakan Yıl

dırım Akbulut'un dönüşüne kadar; Başbakanlığa, Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler'in vekillik 
etmesinin Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
3. — Federal Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Yazar'in dönüşüne kadar Devlet 

Bakanlığına, Devlet Bakanı Kemal Akkaya 'nın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/1150) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 27 Şubat - 6 Mart 1990 tarihleri arasında Federal Alman

ya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Yazar'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Dev
let Bakanı Kemal Akkaya'nın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN —Bilgilerinize sunulmuştur. 
4. — iran'a gidecek olan Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Dev

let Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkere
si (3/1151) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye - tran 8 inci Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısına katılmak üzere, 

26 Şubat 1990 tarihinde İran'a gidecek olan Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in dönüşüne kadar; 
Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in vekillik etmesinin, Başbakanın tekli
fi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
5. — Tayland a gidecek olan Sağlık Bakam Halil Ştugtn'ın dönüşüne kadar Sağlık Bakanlığına, 

Devlet Bakam İbrahim Ozdemir'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/1152) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
"Dünya Çocuklarını Yaşatma" konulu 4 üncü Üst Düzey Toplantısına katılmak üzere 

28 Şubat - 6 Mart 1990 tarihleri arasında Tayland'a gidecek olan Sağlık Bakanı Halil Şıvgın'ın 
dönüşüne kadar; Sağlık Bakanlığına, Devlet Bakanı İbrahim ozdemir'in vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
6. — ingiltere'ye gidecek olan Millî Savunma Bakanı ismail Safa Giray'm dönüşüne kadar, Millî 

Savunma Bakanlığına, Devlet Bakam Ercüment Konukman'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne iliş
kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1153) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 4 Mart 1990 tarihinde İngiltere'ye gidecek olan Millî Sa

vunma Bakanı 1. Safa Giray'ın dönüşüne kadar; Millî Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı 
Ercüment Konukman'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş oldu
ğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

7. — Belçika'ya gidecek olan Dışişleri Bakam AliBozer'in dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, 
Devlet Bakanı Güneş Taner'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1154) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye-Avrupa Topluluğu İlişkileri konusunda görüşmelerde bulunmak üzere 5-8 Mart 

1990 tarihleri arasında Belçika'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Ali Bozer'in dönüşüne kadar; 
Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Güneş Taner'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Muhterem milletvekilleri, gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına 

Dair öngörüşmeler" kısmına geçiyoruz. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin ve 34 arkadaşının, kalkınmada öncelikli yörelerin so

runlarım gidermek amacıyla alınacak tedbirleri ve bu konuda uygulanacak politikayı tespit etmek amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/67) 

BAŞKAN — Birinci sıradaki, Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin ve 34 arkadaşının, kal
kınmada 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 önergesinin öngörüşmelerine baş
lıyoruz. , 

Hükümet?.. Burada. 
Önergeyi tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bölgelerimiz arasındaki gelişmişlik farkları ülkemizin gündeminde bulunan en önemli so

runlardan biridir. 
1961 yılından sonra "Bölge kalkınması", "Doğu kalkınması", daha sonra da "Kalkın

mada öncelikli yöreler" tanımlamasıyla ülke sorunları arasında güncelliğini korumaya devam 
eden bu sorun, ülkenin bütünüyle kalkınması açısından da önem taşımaktadır. 

Ülkemizde sosyoekonomik açıdan en geri kalan bölgeler, Doğu Anadolu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgeleri bulunmakta. Bu bölgelerimizin tüm illeri "Kalkınmada öncelikli yöreler" 
kapsamına alınmıştır. 

1961 yılından bu yana işbaşına gelmiş tüm hükümetlerin programlarında bölgeler arasın
daki gelişmişlik ve dengesiz farklılıklarının ortadan kaldırılması öngörülmüş olmasına karşın, 
bu alanda önemli gelişmelerin sağlanamadığı bir gerçektir. Bölgeler arasındaki gelişmişlik far
kı, her geçen gün daha da büyüyor, sorun daha da ağırlaşıyor. 

İstanbul Sanayi Odasının hazırladığı "Türkiye Gayri Safî Yurt İçi Hâsılasının İller İtiba
riyle Dağılımı" başlığını taşıyan araştırmadaki veriler de bölgelerimiz arasındaki gelişmişlik 
farkının her gün biraz daha büyüdüğünü gösteriyor. Bu araştırmadaki bilgilere göre, Marmara 
Bölgesinde bulunan Kocaeli İlimizde, fert başına düşen GSYİH (Gayri Safî Yurt İçi Hâsıla) 
2 463 640 TL. iken, bu miktar Doğu Anadolu bölgemizde bulunan Hakkâri'de 134 126 TL.'dir. 
Aradaki fark 18 katı civarındadır. 

Yurt içi gelirden aldıkları paya göre yapılan sıralamanın sonunda bulunan 16 ilimizden 
Gümüşhane İli dışındaki illerin hepsi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizdeki illerdir. 
Sıralamanın en altında yer alan Hakkâri'nin durumu, her yıl binlerce insanın açlıktan öldüğü 
Afrika'daki Zaire'ye benzetilmiştir. 
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Bölgedeki gelir düzeyinin ve gelir artış hızının düşüklüğü, işsizlik v.b. nedenler, bölge hal
kının batı bölgelerimize göç etmesine neden olmuştur. Bölgenin potansiyel gücü özellikle genç 
nüfus iş arama, geçimini sağlama kaygısıyla batı bölgelerimize kaymaktadır, işsizlik akıl al
maz boyutlara ulaşmıştır. Doğu ve Güneydoğu âdeta boşalmaktadır. 

işsizlik sorusuna çözüm getirebilecek, üretime yönelik yatırımlar yok denecek kadar az
dır. Yapılan yatırımların çoğu güvenlik amacıyla yapılmaktadır. 

Bölgenin mevcut ve potansiyel kaynaklarının harekete geçirilmesi için somut adımlar atıl-
mamış t ı r . 

Bölgenin geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılık alanında kayda değer çalışma yapılma
mış, üretici kendi kaderiyle başbaşa bırakılmıştır. 

Kalkınmada öncelikli yöreler arasına alınan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki 
illerimizin çoğunda hâlâ olağanüstü hal uygulaması devam etmektedir, tnsan hakları ihaleleri, 
işkence ve bunun gibi haksız uygulamalar olağan hale getirilmiştir. 

Yatırımcı firma ve kişilerin doğu ve güneydoğu bölgelerimize yönelmelerini sağlamak için 
getirilen teşvik tedbirlerinin beklenen sonucu veremediği açıktır. 

Buna göre; kalkınmada öncelikli yörelerin kalkınma ve gelişmesini sağlamak için ne ya
pılması gerektiği, yörelerin özellikleri ve kaynakları gözden geçirilerek araştırılmalıdır. 

Bölgesel bir sanayileşme ve şehirleşme planı uygulanmalıdır. Bu yolla bir yandan işsizlik 
öte yandan göç sorununa da çözüm bulunabilecektir. 

Geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğu gözetilerek, bu alanda gelişmeyi sağlaya
cak projelere ağırlık verilmelidir. 

Devlet, feodal yapılaşmanın ürünü olan ağalık, şeyhlik, gibi kurumların yanında değil, 
onlara karşı halkı koruyacak, halkın güvenliğini sağlayacak bir uygulamanın içine girmelidir. 

Kooperatifçiliğe özendirme için çalışmalar yapılmalı, gelişme sağlanıncaya kadar devlet 
çiftliklerini, kredi, alım-satım kurumları ile köylüye, aracısız, hizmet götürülmelidir. Siyasal 
alanda da önemli gelişmeler sağlayacak olan toprak reformu yapılmalıdır. 

özetlersek; Doğu insanını sömürü mekanizmasından kurtaracak; onu işe, toprağa, onur
lu yaşama koşullarına kavuşturan, insan hak ve özgürlüklerinden ülkenin diğer bölgelerindeki 
insanlarımız gibi ve onlara koşut olarak yararlanmalarını sağlayacak bir politika uygulamak 
zorunlu hale gelmiştir. 

Kalkınmada öncelikli yörelerimizde, özellikle doğu ve güneydoğuda kalkınmayı, gelişme
yi ve refahı yaygınlaştırmayı sağlayacak politikaların saptanması bakımından Yüce Meclisin 
yapacağı araştırmanın çok önemli katkılar sağlayacağı inancındayız. Bu nedenle; Anayasanın 
98 ve Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince kalkınmada öncelikli 
yöreler ile ilgili olarak Meclis araştırması açılması için gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederiz. 

Cumhur Keskin 
(Hakkâri) 

ve Arkadaşları 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, İçtüzüğümüze göre, Meclis araştırması açılıp açılma
ması hususunda, sırasıyla, Hükümete, siyasî parti gruplarına ve birinci imza sahibi veya onun 
göstereceği bir milletvekiline söz verilecektir. 
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Konuşma süreleri, Hükümet ve gruplar adına 20'şer dakika, önerge sahibi için 10 dakikadır. 
hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Işın Çelebi, buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI IŞIN ÇELEBİ (tzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaş
larım; özellikle bu denli önemli bir konuda, bize, araştırma önergesi niteliğinde bir müzakere 
şansı verdiği için, başta Sayın Cumhur Keskin ve arkadaşlarına teşekkür etmek istiyorum. 

Bugün, kalkınmada öncelikli yörelere ilişkin sorunları enine boyuna tartışmakta ve so
runlara, geleceği dönük olarak nasıl bir çözüm getirilebileceğini müzakere etmekte bbüyük ya
rar görüyoruz. Bu anlamda, kalkınmada öncelikli yörelerde, bu önergede de söz edildiği gibi, 
"1961 yılından sonra, kalkınmada öncelikli yöreler tanımlamasıyla, ülke sorunları arasında gün
celliğini korumaya devam eden bu sorun" diye başlayarak, konunun ahlatımı ve sorular ve araş
tırma önergesine baz teşkil edecek düşünceler belirtilmektedir. 

Görüldüğü gibi, bu konu, ekonomik ve sosyal sorunların yapısal bir görünüm arz ettiğini 
bize göstermektedir. 

Buradaki görüşmelerin, Türkiye'de bugün kalkınmada öncelikli yörelerdeki sorunların ya
pısal bir problem olduğuna ve Türkiye'nin genel kalkınma ve gelişme stratejisi içinde 1990'larda 
nasıl yeni bir perspektifle soruna yaklaşılması gerektiğine de ışık tutacağına inanmaktayım. 
özellikle bu konuda, son bir iki haftadır yaptığım çalışmalarda ilginç bir durum; burada yapı
lan yatırımların -herhalde burada gündeme getirilecektir- proje bazında çok ciddî biçimde iş
letme sorunlarıyla karşılaştığını, pazarlama, finansman ve yönetim konularında ciddî darbo
ğazları olduğunu görmekteyiz. "Vani, yapılan yatırımların kapasite kullanım oranları yüzde 10-20 
düzeyinde olup, son derece ciddî işletme problemleriyle -hem özelde, hem kamuda- karşı kar
şıya bulunmaktadırlar. 

özellikle bunu anlatmamın temel nedeni, sanayileşme ve gelişme stratejisi açısından kal
kınmada öncelikli yörelerde nasıl bir stratejinin izlenmesi gerekliliğini ve geçmişi değerlendi
rirken de, bu gözlükle soruna bakılması gerektiğine inanmaktayım. 

Yapılan yatırımlar, görmekteyiz ki, büyük ölçüde binalar, kurulan tesisler, yüzde 10-20 
kapasiteyle çalışan son derece verimsiz işletmeler niteliğindedir. Bu yapı, bize sanayileşmenin 
ve gelişmenin ancak belli odak noktaları etrafında gelişmeyle mümkün olabileceğini de göster
mektedir. Nitekim, bu yapılan çalışmalarda -biraz sonra tek tek proje bazında analizini verece
ğim bu işletmelerin- sadece yatırım yapmış olmanın, fabrikaları kurmanın veya orada makine
leri monte etmenin, o yatırımı bitirmenin yeterli olmadığını da görmekteyiz. 

Türkiye'de kalkınmada öncelikli yörelerin tüm altyapı problemlerini çözmeden burada be
lirtilen sorunlara çözüm getirilebilmenin kısa dönemde mümkün olduğunu ve kolay olduğunu 
düşünemiyorum. 

Süt Endüstrisi Kurumuna bağlı birçok süt üreten tesislere baktığımızda görüyoruz ki, ka
pasiteleri yüzde 5-10 düzeyindedir. Burada rakamları tek tek verebilirim. Çok ilginç; maksi
mum kapasite kullanım oranı yüzde 10 düzeyindedir, yüzde 2-3 kapasite kullanım oranına sa
hip olan tesisler de vardır. Kalkınmada öncelikli yöre kapsamına giren illerin yarısından fazla 
bir bölümünde Süt Endüstrisi Kurumuna bağlı süt işleme ve ona bağlı entegre tesisler kurul
muş; ama, ilginç olan nokta şudur; Bu tesislerin kapasite kullanım oranları maksimum yüzde 
10 düzeyindedir, O yörenin kalkınması ve gelişmesi için yaptığımız yatırımları, o yatırımı 
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yapmak kadar işletme sorumluluğunu da ve oradaki girişimci insanların o tesisleri işletmesini 
de temin edecek yan tedbirleri getirmek durumundayız. Görüyoruz ki, bu meselede geçmişten 
gelen ciddî bir eksiklik var. 

Devletin yatırım yapması önemli. Bu yatırımları yapmak da büyük katkı getirecektir; ama, 
kaynakların gelişigüzel tahsis edilmesi, bir ülkenin kalkınması ve sanayileşmesi için yeterli de
ğildir ve o kaynaklar gelişigüzel tahsis edildiği zaman veya program dahilinde kullanılmadığı 
zaman ortaya ilginç durumlar çıkmaktadır, örneğin, kalkınmada öncelikli yörelerin büyük bö
lümünde Et Balık Kurumuna bağlı kombinalar vardır; ama, kapasite kullanım oranları yüzde 
10' u geçmemektedir. Buraya tesis kurmak kadar, bu tesisleri işletecek altyapıyı da olşuturmak 
çok önem taşımaktadır, yani, geleceğe dönük yapılacak çalışmalarımıza da ışık tutması anla
mında bu noktanın altını çizmek istiyorum. 

Bu örneği Malatya'da da verebiliriz. Vagon fabrikası kurulması kararı verilmiştir, büyük 
para harcanmıştır; ama, Türkiye'de vagon fabrikalarında, vagon işletmelerinde büyük atıl ka
pasite vardır; tesis boş durmaktadır. Burası bir sorundur. Yine, Malatya'da mesela altyapısı 
bulunan, Türkiye'nin en modern teknolojisiyle kurulmuş "Yedi San" adıyla bir iplik tesisi vardır. 
Bu fabrika da yine yüzde 10 kapasite ile çalışmaktadır. Pazar problemi, yönetim problemi, bu 
işletmelerin temel meselesi halindedir. 

Bir başka örnek vermek istiyorum; bu örnekleri çoğaltacağım : Şırnak'ta gübre tesisi ku
rulması kararı verilmiştir; eleştiri vardır. Şırnak'ta, tesisleri adım adım dolaştığım için söyleye
yim, kömürden amonyak elde ederek gübre tesisi kurma dünyada terk edilmiş bir teknolojidir. 
Şırnak'ta buna dönük, kömür tesisine dayalı bir gübre tesisi kurulması kararı verilmiştir. Bu
nun, bu yatırımların doğu ve güneydoğunun kalkınmasına en ufak katkısı yoktur. Yani, bizim 
ciddî bir bölge planlamasına ihtiyacımız olduğu şu önergede de çok net olarak gözükmektedir. 

Bizim burada, özellikle Türkiye'de bugün mevcut sorunları tartışırken, yeniliklere açık olarak 
ve meseleleri son derece bir teknokrat gözüyle tartışmaya, öneri getirmeye özen gösteriyorum 
ve bu anlamda şunu söylemek istiyorum : Kalkınmada öncelikli yörelere, Türkiye'de bu yapı
sal problem içinde bugün kamu sabit sermaye yatırımlarının yüzde 30'u tahsis edilmiştir; ka
mu sabit sermaye yatırımlarının yüzde 30'u doğu ve güneydoğuda veya kalkınmada öncelikli 
yörelerde kullanılmaktadır. Oldukça önemli bir rakamdır. 

tiler Bankası yatırımlarının, 1984'te yüzde 18'i kalkınmada öncelikli yörelere tahsis edil
mişken -ki, bu 1980'de daha düşüktür, yüzde 10'Iar düzeyindedir- 1989'da bu rakam yüzde 
30'lar düzeyine çıkmıştır; yani, tiler Bankası yatırımlarının içme suyu, kanalizasyon ve yapı 
işletmelerinin yaklaşık yüzde 30'u kalkınmada öncelikli yörelerde değerlendirilmektedir. Çok 
inandığım ve hepimizin de inandığı GAP Entegre Bölge Kalkınma Projesi, bir bölge planla
ması mantığı ile de çok önemli ölçüde, ülke nüfusunun yüzde 10'unu kapsayan GAP bölgesin
de, çok ciddî bir gelişmenin de -inancıma göre- başlangıcıdır. 

Değerli arkadaşlarım, bunlar yeterli olmamaktadır; yani, doğu ve güneydoğu bölgelerinin 
kalkınması ve bölgelerarası dengeyi sağlamak için yaptığımız çabalarda bunlar da yeterli ol
mamaktadır. Şöyle bir varsayım yapayım : Tüm kamunun sabit sermaye yatırımlarını buraya 
tahsis etsek, bütün fabrikaları burada kursak sonuç alabilir miyiz? Benim inancım ve benim 
bilgilerime göre, mümkün değil. Sanayileşmenin stratejisine uygun, belli odak merkezleri etra
fında bu sanayileşmeyi bir program çerçevesinde yönlendirmediğimiz sürece, bir entegrasyon 
içinde yönlendiremediğimiz sürece mümkün değildir. 
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örneğin, Gaziantep'in gelişmesi ve Gaziantep etrafındaki güneydoğunun gelişmesi, Sivas 
ve Sivas'ın etrafındaki gelişme; birtakım odak noktalarının etrafında bir sanayileşme olgusu
nun olabileceğinin altını çizmek isterim. 

Bu anlamda, biz Hükümet olarak da doğu ve güneydoğu meselesine, ciddî bir yaklaşımla 
yatırımlara büyük öncelik verdiğimizi belirtmek istiyorum, örneğin, tarım sektöründe bugün 
yaklaşık 2 trilyonluk bir proje paketi uygulanmaktadır, enerji sektöründe yaklaşık 8,5 trilyon
luk bir proje paketi yürürlüktedir ve bunun, yaklaşık 7 trilyonu harcanmıştır ve realize edil
miştir. Ulaştırmada, hizmetler sektöründe bu rakamları çoğaltmak mümkün. 

Toplam olarak bugün doğu ve güneydoğuda kalkınmada öncelikli yörelerde yaklaşık 11,3 
trilyonluk proje paketi yürütülmekte olup, bunun 8,5 trilyonu realize edilmiştir. Gerçekleşme 
oranı yüzde 70'in üzerindedir ve 1990 sonunda 11 adet proje -yaklaşık 3,5 trilyonluk proje-
bitirilecektir. Ancak, şunu belirtmek isterim; biraz önce de söylediğim gibi, mevcut yatırımlar 
kadar önemli olan, darboğazda olan işletmelerin işletme problemi ile karşı karşıya olan tesisle
rin çalıştırılması ve verimli çalıştırılması, o yörenin ve ülkenin gelişmesi açısından büyük önem 
arz etmektedir. Bunun için, ilk defa 1990 yılı teşvik sisteminde, işletme kredisi sistemine büyük 
ağırlık verilmiştir. Bu anlamda Kalkınma Bankası bünyesinde, bir "yeniden yapılanma" bölü
mü oluşturulmuştur. Çünkü, bu işletmelerin, işletme kredisine, pazarlama tekniklerine, yöne
tim tekniklerine, destek ve yardıma ihtiyaçları vardır ve bunu, ülke ekonomisinin kalkınması 
açısından yapmak zorundayız. Çünkü, bugün sadece Et ve Balık Kurumunun kurduğu et kom
binalarının boş durmasının ötesinde, Van'daki Van-Et, Erzincan'daki et tesisi kombinası, Er
zurum'daki Oral-Et gibi böyle birçok et entegre tesisini sayabilirim; kapasite kullanım oranları 
yüzde 20-25 düzeyindedir. Bunları, bizim geliştirmemiz ve bu yörenin kalkınmasında büyük 
bir aktivite kazandırması çok önemlidir. 

Değerli arkadaşlarım, bugün teşvik almış 278 proje 1984 - 1989 arasında bitirilmiştir. Ya
ni, geçmiş dört beş yılda 278 proje bitirilmiş ve 12 bin kişiye istihdam olanağı sağlanmıştır. 
Şu anda teşvik alan 2 245 proje yürütülmektedir ve 100 bin kişiye istihdam olanağı sağlayacak 
niteliktedir; ama bunlar, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun ve kalkınmada öncelikli yörelerin 
problemini çözmeye yeterli değildir. Biz, 1990 yılında yeni getirdiğimiz yatırım teşvik sistemin
de, yatırım indirimleri normal yörelerde yüzde 30 iken, kalkınmada öncelikli yörelerde yatırım 
inidirimini yüzde 100'e kadar çıkardık. Kaynak kullanım destekleme fonundan ödemeler nor
mal yörelerde yüzde 15-25 arasında değişirken bu yöreler için bu rakamı biz yüzde 60'ların 
üzerine çıkardık ve öz kaynak oranlarını yüzde 40'ların altına indirdik; ama, girişimcinin, o 
yöredeki küçük ve orta ölçekli sanayicinin, esnaf ve sanatkârın yeni işletmelere yönelebilmesi
ni temin edebilmemiz açısından, onları, bilgi açısından donatmamız, işletme teknikleri açısın
dan bilgilendirmemiz, mevcut tesisleri kârlı hale, işletilir hale getirmemiz gerekir. Oraya yeni 
yatırım yapacak insanlar, mevcut tesisleri kâr eder halde, işler halde görmeli ki, yeni yatırım 
yapma hevesini, isteğini duysunlar. Yani, kalkınmada öncelikli yörelerde bu işlerin olabilmesi
nin temelinde de, pazarın ve finansman imkânlarının ve finansman ağının kurulması gerekirdi. 

Bu anlamda biz, doğu ve güneydoğuda ciddî bir altyapı eksikliğinin aşılması gerektiği üze
rinde durduk ve 1990'dan sonra ciddî bir bölge planlaması ihtiyacı gündemdedir; ama, 1990'a 
kadar, 1984 sonrasında da altyapı eksikliğini giderecek önemli işler yapılmıştır, örneğin, köy 
elektrifikasyonunda, 1984 yıjında yüzde 54'Iük bir oran varken; yani, o yöredeki köylerin yüz
de 54'ünde elektrik varken, bugün yüzde 98'inde elektrik vardır; hatta yüzde 99'unda vardır. 
Köylerin yüzde 24'ü haberleşme imkânına sahipken, bugün yüzde 99'u haberleşme imkânına 
sahiptir. 
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Bu ne demektir? Ben burada, geçmişte söylendiği gibi, "şu kadar telefon vardı, bu kadar 
telefon getirdik" demek için söylemiyorum. Bu, bu yörenin pazara açılmasıdır; pazar ilişkile
rinin genişlemesi, uluslararası piyasaya açılma şansının gelmesi demektir. Biz, bu anlamda, pazara 
açılan bu yörenin, 1990'larda, GAP Projesinde aldığımız kararla, 1989 sonunda bir entegre 
kalkınma projesi olarak, bölge planlaması mantığı ile birlikte, yeni imkânlar getireceğine ina
nıyoruz ve biz, bu yöredeki kırsal altyapıda da önemli işler yaptığımızı görüyoruz. 1984'te 100 
bin kilometrelik köy yolu, 130 bin kilometreyi geçmiş. Toplam köylerin yüzde 46'sında köy iç
me suyu varken, bugün yaklaşık yüzde 55'ten fazlasında köy içme suyu var. 

Bu rakamları uzatmak istemiyorum; ama, son söz olarak şunu söylemek isterim; bugün, 
ülke alanının yüzde 44'üne sahip olan kalkınmada öncelikli yörelerde ülke nüfusunun yüzde 
27'si yaşamaktadır. Bu yöredeki insanların yüzde 38'i kentlerde, yüzde 62'si kırsal alanda ya
şamaktadır. Bu yörede, bizim bölgenin, kalkınmada öncelikli yörelerin gelişmesi, ülke kalkın
masının daha hız kazanması, ivme kazanması demektir. Bu anlamda, bu bölgeye daha sistemli 
ve bölge planlaması mantığı içinde projelerini dikkate alan; ama, sadece "Ne yaparsam yapa
yım; bir yatırım yapayım" mantığıyla değil; Sımak'taki gübre tesisi gibi, oradaki kömürün 
gazlaştırılarak... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, süreniz dolmuştur, lütfen tamamlayınız. 
DEVLET BAKANI IŞIN ÇELEBİ (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Sadece yatırım yapma mantığıyla değil; o yatırımları da verimli işletmeyi baştan düşüne

rek yapacak, sistemli, ciddî bir yaklaşımla soruna yaklaşılmasının gerektiği inancındayım. Geçmiş 
dört beş yılda bu konuda önemli eksiklik olan haberleşme altyapı gibi sorunların giderildiğini 
ve pazara açılan yeni bir yaklaşımın, yeni bir sanayileşme çabasının, bu mantık içinde buraya 
bir ivme kazandıracağını söylemek istiyorum. 

Burada projeleri tek tek saymak istemiyorum; ama, arzu edilirse, tek tek bilgi vermeye 
hazırım. Bu konuda, 1984-1989 yılları arasında, Hükümetimiz bu alanda önemli çalışmalar 
yapmıştır, önemli başarılar elde etmiştir ve bu, önümüzdeki dönemdeki önemli gelişmenin de 
altyapısı ve başlangıcıdır. 

1960'lardan, hatta 1950'ler öncesinden, beri gelen yapısal problem olan, kalkınmada ön
celikli yörelerin sorunlarına ilişkin ciddî çalışmalar yapıldığı nedeniyle, bir araştırmaya gerek 
olmadığını belirtir, hepinize saygılar, sevgiler sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gruplar adına ilk konuşmayı, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Cumhur 

Keskin yapacak. 
Buyurun Sayın Keskin. 

SHP GRUBU ADINA CUMHUR KESKİN (Hakkâri) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri, kalkınmada öncelikli yöreler tanımlaması içine alınan bölgelerde, özellikle de doğuda, 
gelişmeyi, kalkınmayı ve refahı sağlayarak, yaygınlaştırmaya yönelik politikaların araştırılması 
ve saptanması amacıyla verilen önergeyle ilgili olarak Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun 
görüşlerini sunmak üzere söz aldım. Düşüncelerimi açıklamadan önce, Yüce Meclisi saygıyla 
selamlıyorum. 
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Bölgelerarası gelişmişlik farkları sorunu 1961 Anayasasının kabulünden sonra ülkede en 
çok tartışılan konulardan biri olmuştur. 1961 Anayasasının sağladığı demokratik hak ve öz
gürlükler, aydınların düşünürlerin, gençliğin, kısaca tüm halkın tamamının ülke sorunları üze
rinde kafa yorması, çözüm araması sonucunu doğurmuştur. Ülkenin batısı ve doğusu arasın
daki gelişmişlik farkları da değişik boyutlarıyla ele alınmış ve tartışılmıştır. Bunun sonucu ola
rak hazırlanan kalkınma planlarında, gelişmişlik farklarının ortadan kaldırılması, top yekûn 
kalkınma için özel önlemlerin alınması gereği üzerinde durulmuştur. 

1982 Anayasasının 166 ncı maddesinde de, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı, özel
likle sanayinin ve tarımın yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu biçimde hızla gelişmesini sağla
manın devletin görevi olduğu vurgulanmıştır. 

Anayasadaki bu düzenlemenin sonucudur ki, çoğunluğu doğu ve güneydoğuda bulunan 
illerimizin bir bölümü kalkınmada öncelikli yöreler tanımlaması içine alınmış, birtakım ön
lemlere başvurulmuştur. 

Şunu hemen vurgulamalıyım ki, gerek 1961 Anayasası ve gerekse 1982 Anayasası hüküm
lerine göre alınan önlemler, ülkemizde, bölgelerarası gelişmişlik farklarını ortadan kaldırmaya 
yetmemiştir. Sorun, halen ülkenin gündemindedir. Nedir sorun; hangi boyutlardadır? 

Değerli arkadaşlarım, sorunun siyasal boyutları var, ekonomik boyutları var, sosyal bo
yutları var, kültürel boyutları var. Ülkenin doğusunun, Türkiye'nin öteki bölgelerine oranla, 
siyasal, toplumsal, ekonomik, kültürel bakımdan çok gerilerde olduğu yadsınamaz bir gerçek
tir. Öyle ki, bu gerçeği gizleme olanağı kalmamıştır. Çünkü, 1961 Anayasasının yürürlüğe gir
mesinden bu yana, göstermelik de olsa birtakım önlemlerin alınmış olması da bu gerçeği orta
ya koymaktadır. Yani, ülkeyi yönetenler, gizleme olanağı bulunmayan bu soruna çözüm aranı
yor izlenimini yaratmak için, "Bölgelerarası dengesizlik, kalkınmada öncelikli yöreler" gibi 
tanımlamalara konu, yüzeysel birtakım önlemler almak zorunda kalmışlardır; ama, bu önlem
ler, sorunu çözmekten çok, bölgedeki egemen güçlerin, feodalitenin çıkarlarını bir süre daha 
devam ettirmesine hizmet etmiştir. Soruna kalıcı çözüm olabilecek önlemler ise, her nedense 
bir türlü alınamamıştır. 

Doğunun, kalkınmada öncelikli yöreler arasında bulunan illerimizin kalkınamaması, ge-
lişememesi, ülkenin tamamını da olumsuz yönde etkilemektedir. Bunu gözden uzak tutmamak 
gerekir. Siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel sorunlardaki olumsuzluklar, ülkenin her ta
rafına yansımaktadır. 

Değerli milletvekilleri, egemen güçlerin, yerel gericiliğin, feodalitenin, siyasal iktidarlar 
üzerindeki etkisi sonucunda birinci derecede kalkınmada öncelikli yöreler arasında bulunan 
doğu illerimiz, devlet olanaklarından, kalkınmadan ve refahtan gereği gibi yararlanamamıştır. 
Bölge bu nedenle geri kalmış, geri bıraktırılmıştır. Bölgedeki geri kalmışlığın göstergeleri var
dır; bunlar kısaca, nüfus dağılımındaki özellikler ve kentleşme, sanayinin gelişememesi, eko
nomik yapının tarıma dayanması ve geriliği; işsizlik, eğitim, sağlık gibi temel hizmetlerden ya
rarlanma durumu; yol, su, telefon, elektrik gibi hizmetlerdeki özellikler, gelir dağılımındaki 
düşüklük ve adaletsizliktir. 

Kalkınmada öncelikli yöreler arasında bulunan illerimizde doğurganlık oranı çok yüksek 
olmasına karşın, bölge nüfusu hemen hemen sabit kalmaktadır. Nüfusun yüzde 64'ü hâlâ köy
lerde yaşamaktadır. Birinci, derecede öncelikli illerdeki nüfusun yüzde 36 sının kentlerde 
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yaşaması, kentleşmede geriliğin ifadesidir. Doğurganlık oranının yüksek olmasına karşın, böl
ge nüfusunun sabit kalması göç olayındandır. Bölgenin potansiyel gücü olan genç ve üretken 
nüfus bölgeyi terk etmektedir. 

Kalkınmada öncelikli yöreler arasına alınan illerimizde sanayi tesisleri oldukça azdır, özel
likle doğu illerimizde sanayi tesisi yok denecek kadar azdır. Buradaki sanayi tesisleri, Türkiye 
ortalamasıyla karşılaştırıldığında garip tablolar ortaya çıkmaktadır. Mevcut sanayi tesisleri de 
kapasitenin kat kat altında çalışmaktadır. Sanayi kesiminde çalışan insan sayısı son derece az
dır. Sanayi tesislerinin kapasitenin kat kat altında çalıştığını Sayın Bakan da biraz önce ifade 
ettiler. 

Bölgeye yapılan sanayi tesisleri, bölgenin kalkınması, bölge insanının yaşam düzeyinin yük
seltilmesi düşünülerek kurulmamış; ya ülke ekonomisi düşünülmüş ya da akılcı araştırmalar 
yapılmadan "iş olsun" diye kurulmuştur. O nedenle, amaca hizmet etmeden, kısa süre içinde 
devreden çıkmışlardır. 

Kalkınmada öncelikli yörelerde ekonomik yapı geniş ölçüde tarıma dayalıdır; geçim kay
nağı hayvancılık ve tahıl ekimidir. Çalışan nüfusun yüzde 70'ten çoğu tarım kesiminde çalış
makta veya çalışıyor görünmektedir. Tarıma makine son yıllarda girmiştir; ancak, ilkel yön
temlere tarım, egemen çalışma biçimidir. Makinenin girmesi, tarımda ürün artışını sağlamış; 
ancak, toprak ağaları ve büyük toprak sahiplerinin yaygınlığı, işsizliği körükleyen bir etken 
olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde toprak sahipliği yaygınlaşmamıştır; ama, toprak dağılı
mındaki adaletsizlik geri kalmış bölgelerde daha da büyüktür. 

Kalkınmada öncelikli yörelerde yaşayan ve geçim kaynağı çiftçilik olan insanlarımızın bü
yük çoğunluğu topraksızdır, özellikle doğuda, yarıcılık, ortakçılık yaygın biçimde devam et
mektedir. Yöredeki toprak ağaları, şeyhler, beyler geçmişte olduğu gibi, bugün de, siyasal ikti
darı yanlarına alarak bir toprak reformunun çıkarılmasına engel olmaktadırlar. Meralar, yay
laklar ve kışlaklar da ağaların, feodalitenin denetimindedir. Devlete ait olan bu taşınmazları 
kira karşılığı köylülere vermektedirler. Bu durum, hayvan üreticisinin ürününde maliyet artışı
na yol açmaktadır. 

Toprak düzenindeki bu geri yapı, köylünün işini, mesleğini terk etmesi sonucunu da do
ğurmuştur. 

Toprak düzenindeki bu çarpıklık, köylünün, çiftçinin, yoksul halkın siyasal, sosyal ve eko
nomik açıdan toprak ağasına, feodal beye bağımlı hale gelmesini de beraberinde getirmekte
dir; halk, ağaya ya da onun siyasal tercihlerine göre oy kullanmak zorunda kalmaktadır. 

Yeri gelmişken burada şu konuya da değinmekte yarar vardır : Türkiye'de egemen çevreler 
ve onların politik sözcüleri olan sağ iktidarlar, ülkenin en çok geri kalan bölgesi olan doğuya 
sanayiin, kapitalist üretim ilişkilerinin girmesini maksatlı olarak engellemişlerdir. Ülkemizde 
üretilen petrolün büyük bir bölümü Batman'dan çıkarılmasına karşın, işlendiği yer burası de
ğildir. Asfalt malzemesi buradan sağlanır; ama, hâlâ bazı ilçe merkezlerinin yolu ham yoldur. 
Keban'da elektrik enerjisi üretilmiştir; bölgedeki yerleşim birimleri en son aydınlananlardır. 

Bölgeye sanayi tesislerinin girmemesi, çağdışı feodal kalıntıların korunması için özel gay
ret sarf edilmesi, devletin, doğudan batıya, insanları göçe özendirdiği izlenimini de yarat
maktadır. 
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Çağdışı kurumların, toprak ağalığı, aşiretçilik ve şeyhlik gibi kurumların ayakta kalması, 
devlet otoritesinin bir bölümünün değişik biçimlerde bu bölgede yaşayan ağalara, egemen çev
relere devredildiği görüntüsünün verilmiş olması, devlet ve vatandaş yabancılaşmasına yol aç
maktadır. Vatandaş, devlete, hukuka ve yasalara uyacağına, ağaya ve aşiret buyruklarına bo
yun eğer hale gelmektedir. Bir aşiret ağasının, "Bölge Valisi Kozakçıoğlu, yetkilerini ve görevi
ni bana versin, terörün hakkından gelirim'' demesi ve bu açıklamanın haftalık bir dergide yer 
alması, bölgedeki toplumsal yapı hakkında çok çarpıcı bir biçimde bilgi vermektedir. 

Sayın milletvekilleri, kalkınmada öncelikli yörelerde işsizlik hızla artmaktadır. Devlet Plan
lama Teşkilatı tarafından hazırlanan bir rapordaki veriler, kayıtlı işsiz sayısında çok hızlı bir 
artışı ortaya koyuyor. 1986-1987 yılları arasındaki artış yüzde 10 civarındadır. Bu oran Türkiye 
ortalamasında yüzde 5'tir. kayıtsız işsiz sayısını düşünürsek -ki doğuda tş ve tşçi Bulma Kuru
muna başvuran işsiz sayısı çok azdır- korkunç rakamlarla karşılaşırız. Bölgede, bir müstah
dem kadrosuna binlerce kişi başvurmaktadır. 

İşsizlik, hızlı bir göç olayına da yol açmıştır. Kalkınmada öncelikli yörelerdeki insanların 
yüzde 25'i, doğdukları yerlerin dışına göç etmişlerdir. Göç eden nüfusun genç, dinamik ve üretken 
nüfus olması, bölgenin kalkınması ve gelişmesini olumsuz yönde etkilemektedir. Gelişmenin 
temel unsurlarından biri insandır, emektir. Genç, dinamik ve üretken nüfusun bölge dışına çık
ması, kalkınma ve gelişme umutlarını geniş ölçüde ortadan kaldırmaktadır. 

Olağanüstü hal uygulaması alanı içinde bulunan ve kalkınmada öncelikli yöreler kapsa
mındaki 11 ilimizde ise ilginç gelişmeler olmaktadır. Buralardaki insan hakları ihlalleri o bo
yutlara ulaşmıştır ki, sadece işsizler değil, iş sahibi olan yurttaşlar da bölgeyi terk ediyorlar. 
Hakkâri, Mardin, Siirt üçgeninde 300'ün üzerinde köy boşaltılmış durumdadır. Çukurca İlçe
sinin, Kandilli, Karasu ve Kınık köyleri güvenlik güçlerince zorla boşaltılmış, buralarda oturan 
halk Çınarlı ve Çayırlı köylerindeki vatandaşların yanlarına yerleştirilmiş, yıllarca emek ver
dikleri topraklarını, evlerini terk etmeye zorlanmışlardır. Bu yolla uğradıkları zarar milyarlar
ca liranın üzerindedir. 

Devlet Planlama Teşkilatının hazırladığı rapora göre, kalkınmada öncelikli yörelerdeki kamu 
yatırımlarının gerçekleşme oranlarında da önemli bir artış görülmüyor. 1986 yılından 1987 yı
lına artış oranı yüzde 7,2 olan kamu yatırımlarında Türkiye ortalaması yüzde 43,3'tür. Prog
ram ödeneklerinde de rakamlar umut verici değildir. 1987-1988 yılları arasında değişme, kal
kınmada birinci derecede öncelikli yörelerde yüzde 30 civarındayken, Türkiye'nin diğer 39 ilin
de yüzde 49,5'tir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, kamu yatırım gerçekleşmelerinin 1987-1988 yıllarına 
göre durumu ise şöyle : Birinci derecede kalkınmada öncelikli yörelerde 1987 yılına göre, 1988'de 
yüzde 13'lük bir düşüş görülüyor, öncelikli yöreler dışında kalan 39 ilde ise bu oran yüzde 
5'tir. Bölgeye yapılan kamu yatırımlarının büyük bir bölümünün güvenlik amacına yönelik ol
ması da dikkat çekicidir. Bölgedeki kamu yatırımlarının büyük bir bölümü karakol, bölük, 
tabur, polis lojmanı, cezaevi gibi tesislere harcanmaktadır. Bu uygulama ANAP İktidarları dö
neminde o kadar ileri boyutlara vardırılmıştır ki, olağanüstü hal uygulamasına gidilen illerin 
kalkınmada öncelikli yöreler arasında bulunduğunu söylediğimizde, vatandaş, "Kalkınmada 
değil, karakolda öncelikli yöre demek daha doğru olur" diyor. 
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Okuryazarlık ve okullaşma oranının belli bir düzeyde olması, gelişmişliğin göstergelerin-
dendir. Okuryazar oranı düşük ve okullaşma oranı ülke ortalamasının kat kat altında ise, ge
lişmişlikten söz etme olanağı olmaz. Bölgede okuryazar oranı ülke ortalamasının çok altında
dır. Olağanüstü hal uygulamasına gidilen illere bağlı 300 köyün okulu eğitim yapılamaz du
rumdadır. Kimi okullar yakılmış, kimi karakol haline getirilmiştir, örnek vermek gerekirse, 
Hakkâri tli Çukurca tlçesi ve köylerindeki 30 okulun 20'sinde eğitim ve öğretim yapılama
maktadır. 

Sağlık hizmetlerinden yararlanma ölçüleri de gelişmişliğin göstergesi kabul edilmektedir. 
Kalkınmada öncelikli yörelerde -ki, burada birinci derecedeki illeri kastediyorum-10 000 kişi
ye 2 doktor düşmekteyken, ülke ortalamasında 10 000 kişiye 7 doktor düşmektedir. Yatak sayı
sında da durum farklı değildir. 

Yol, su, elektrik ve telefon hizmetlerinde de bölgeler arasında büyük farklılıklar vardır. 
Ben 1987 yılında milletvekili seçildim. O dönemden bu yana, ANAP hükümetlerinin sözcüle
ri, ülkede elektriksiz köy kalmadığını iddia ederler. Bu, Meclis tutanaklarına da geçer; ama 
benim seçim çevremde, elektrik gitmeyen çok sayıda köy vardır, örnek olmak üzere; Çukurca 
tlçesi Uzundere Köyü'ne -ki, belediye örgütü bulunan büyükçe bir köydür- hâlâ elektrik git
memiştir. Yüksekova tkiyaka Köyü -ki, bir katliam olayı yaşandı- elektrik verilmeyen ve 1 OOO'in 
üzerinde nüfusu bulunan bir köydür. Çanaklı Köyü, karanlıkta bulunan bir başka büyük köy. 

Kalkınmada öncelikli yörelerle ilgili Devlet Bakanlığının, adlarımıza yolladığı, 30.6.1989 
tarih ve 2525 sayılı yazıya ekli Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının bir yazısı var. Burada, 
kalkınmada öncelikli yörelerde elektriksiz yüzlerce köy bulunduğunu görüyoruz. Sayın tçişleri 
Bakanı ise, 6.2.1990 tarihinde, bu kürsüden, Türkiye'de elektriksiz köy kalmadığını iddia et
mektedir. 1987'de, Hükümet Programı okunduğunda Başbakan da aynı iddiayı ileri sürmüştü. 
Bütün bunlar, bölgeyle ilgili sağlıklı bilgilere sahip olunmadığını ortaya koymaktadır. 

Değerli milletvekilleri, kalkınmada öncelikli yörelerdeki geri kalmışlık, ülkenin tamamını 
olumsuz yönde etkilemektedir, ülke demokrasisini olumsuz yönde etkilemektedir. Devletin, si
yasal iktidarların yanlış ve hatalı uygulamaları sonucu, geri kalan bu yörelerden göç etmek 
zorunda kalan insanlar, gittikleri yerlere sorunlarını da birlikte götürüyorlar; iş istiyorlar, im
kân istiyorlar, geçimlerinin sağlanmasını istiyorlar, eğitim, sağlık sorunlarına çözüm bulun
masını istiyorlar, konut istiyorlar; göçle! sorunlar bitmiyor. 

Olağanüstü hal uygulaması nedeniyle bölgede temel hak ve özgürlüklerin geniş biçimde 
kısıtlandığı 11 ilimizden, günde yüzlerce mektup ve telgraf alıyoruz. Bunların hemen hemen 
tümünde insan hakları ihlalleri, baskılar, işkence olayları, haksızlıklar dile getirilmektedir. Haksız 
gözaltına alınıp işkenceye maruz kalanlardan tutun, zorla, kamulaştırma parası ödenmeden, 
arazisinden, evinden kovulan insanlara; zorla taş taşıtılanlardan tutun, sebze hallerine sığınan
lara kadar bölgeden feryatlar yükseliyor. Olağanüstü hal uygulamaları, olağan yönetim biçi
mine dönüşmüştür bölgede. 

Bölgede özellikle olağanüstü hal uygulamasına gidilen illerde, dağ taş güvenlik güçleriyle 
doldurulmuştur; bir o kadar da köy korucusu vardır; anarşi ve terör ise hâlâ durdurulmamış
tır... Bu mücadele biçimini, halk, sopa ile sivrisinek kovalamaya benzetmektedir. 

Olağanüstü hal uygulamasına gidilen illerde, köy korucularına verilen paraların, bölgede
ki kamu görevlilerine verilen olağanüstü hal tazminatıyla birlikte, bölgenin kalkınmasına har
canması, sorunu büyük ölçüde çözümlerdi inancındayız. 
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Yasaklar, aramalar, sürgünler, isim değiştirmeler, kıyafet zorlamaları, dayak, işkence, gözaltı, 
N Hakkâri, Mardin ve Siirt İllerindeki insanların günlük yaşamlarının bir parçası haline gelmiş

tir. Yayla yasağı, otlatma yasağı gibi uygulamalar, bölgedeki hayvancılığı geniş ölçüde felce 
uğratmıştır. 

Sayın milletvekilleri, kalkınmada öncelikli yörelerin sorunlarını, sıkıntılarını, 20 dakika
lık bir süre içinde dile getirmek mümkün değildir. Ben kısaca özetledim. 

Geri kalmış illerin yerleşme birimlerinin kalkınması, ülkenin tümden kalkınmasına katkı 
sağlayacaktır, özellikle olağanüstü hal uygulamasına gidilen yörelerde yaşayan halka kuşkuy
la bakma anlayışı terk edilmelidir. Bölgeye fabrika, yol, okul, içme suyu yatırımlarıyla gidil
melidir; sevgiyle, şefkatle gidilmelidir. Bölgede yaşayan halkımızın, devlet olanaklarından, im
kânlarından, diğer bölgedeki vatandaşlar gibi yararlanması sağlanmalıdır. Bölgenin boşaltıl
masına neden olan uygulamalar terk edilmelidir. Genç, dinamik, üretken nüfusun bölgeyi terk 
etmesine engel teşkil edecek önlemler alınmalıdır. 

Bilinmelidir ki, bölgenin kalkınması insan unsuruna da bağlıdır. Bölgenin mevcut ve po
tansiyel kaynakları harekete geçirilmeli, yerüstü ve yeraltı kaynaklarının yerinde, yani Doğu'da 
işlenmesi için mahallinde tesisler kurulmalıdır. Bu, işsizlik konusunda da rahatlama sağlayacaktır. 

Olağanüstü hal uygulamasına son verilmesi, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla iş
lerlik kazanması sağlanmalı, insan haklarına saygı gösterilmelidir. Bölgesel bir demokratikleş
me, bir sanayileşme, bir kentleşme planı uygulanmadan, bu soruna (doğu sorununa) çözüm 
bulma olanağı yoktur. 

Çoğunluğunu doğu bölgesindeki illerin oluşturduğu kalkınmada öncelikli yörelerde, insa
nı sömürü mekanizmasından kurtaracak, onurlu yaşam koşullarına kavuşturacak, ülkemizde
ki diğer insanlarımız gibi ve onlara koşut olarak insan haklarından yararlanmalarını sağlaya
cak politikaların saptanması ve yaşama geçirilmesi zorunludur. 

Bu bölgedeki sorunların çok büyük problemler, büyük sorunlar olduğunu, altyapı oluş
turulmadan sorunların çözülmesinin mümkün bulunmadığını, bölge planlamasına ihtiyaç bu
lunduğunu Sayın Bakan da ifade ettiler. Mademki bu mesele açık bir şekilde görülmektedir; 
o zaman bu konuda araştırma yapılması, sorunun geniş ölçüde berraklaşması sonucunu yara
tacaktır. 

Her şeyden önce, kalkınmada öncelikli yörelerin, siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan 
fotoğrafı çekilmeli, göstergeler gerçekçi ve bilimsel yaklaşımlarla saptanmalı ye buna göre çö
züm yolları aranmalıdır. Bu araştırma önergesi, bunun ilk adımlarından biri olabilir. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu olarak, bu nedenlerle önergenin gündeme alınması 
gerektiği inancındayız ve bunu diliyoruz. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Keskin. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Mahmut öztürk; buyurun. 

DYP GRUBU ADINA MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
sayın üyeleri; Hakkâri Milletvekili Sayın Cumhur Keskin ve arkadaşlarının vermiş olduğu, kal
kınmada öncelikli yörelerin sorunlarının tespiti ve bunlara çözüm getirilmesi isteğiyle ilgili Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi hakkında Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış bu
lunuyorum. Bu vesileyle Yüce Heyeti saygıyla selamlarım. 
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Sayın Başkan, adı üzerinde, "Kalkınmada"öncelikli yörelerin" diye başlıyor ki, bugün Tür
kiye'nin en önemli meselelerinden, sorunlarından biri burada tartışılırken, yani yöremizin en 
önemli sorunları burada tartışılırken; bu sorunlara çözüm getirmekle mükellef, yükümlü ikti
dar Partisinin üyelerinin şu anda çok az olmaları, bu konuya ne kadar ilgisiz olduklarını gös
teriyor ve bu konudaki üzüntülerimi de belirtmek istiyorum... 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Muhalefetle anlaşmış gibisin. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Bu bizim meselemiz değil, sizin meselenizdir, önce

likle sizin meselenizdir; çünkü, İktidarda olan sizsiniz. 
MUSTAFA HİKMET ÇELEBİ (Gaziantep) — O zaman, sen konuşma... 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) — İçeride, muhalefetten kaç kişi var? 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Başkan, sayın üyeler, SHP'li Sayın Cumhur 

Keskin'in vermiş olduğu önergeyi dikketle inceledim. Pek tabiî olarak, bu önergeye katıldığı
mız noktalar var, katılmadığımız noktalar da var. 

önce, bu önergedeki katıldığımız noktaları sırasıyla belirtmek istiyorum : 
1. Söz konusu bu yörelerde kamu tarafından istihdamı artıracak imalat sanayii yatırım

larının çok yavaş arttığı, 
2. özel sektörün, her türlü teşvik tedbirlerine rağmen, buralarda yatırımlara girmeyişi, 
3. Buralardan diğer illere hızlı bir şekilde sermaye ve nüfus hareketlerinin kaydığı veya 

göçü, 
4. Millî gelir dağılımından fert başına düşen gelir seviyesinin çok az olduğu, 
5. Bölgesel bir sanayileşme ve şehirleşme planlarının yeniden yapılmasının gerektiği 

hususu, 
6. Bölgenin temel geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılıkta bariz bir gerilemenin oldu

ğu hususlarını belirtebiliriz. 

Sayın Başkan, sayın üyeler, şimdi de, önergede, katılmadığımız hususları belirtmek istiyo
rum : 

1. Devletin, feodal yapılaşmanın ürünü olduğu iddia edilen şeyhlik ve ağalığın yanında 
yer aldığı hususudur. 

Muhterem arkadaşlarım, ister şeyh olsun, ister ağa olsun, hepsi bu memleketin vatandaşı
dır. Şeyhler ve ağaların yalnız sağ iktidarlarda yer aldığı iddiaları ve sağ partilerde bulunduğu 
iddiaları son derece yanlıştır. Bilebildiğim kadarıyla -şu anda SHP'li arkadaşlarım alınmasın-
SHP'nin içerisinde de toprak ağaları var. Şeyhlik ve ağalık iddiaları yanlıştır, doğru değildir, 
doğru bulmuyoruz; hepsi bu vatanın evladıdır. 

2. Doğu insanının bir sömürü mekanizması içerisinde olduğu iddiası. 
Bu iddiaya da katılmıyoruz; çünkü, hepsi bizim vatanımızın evladıdır. 
3. Göçlerin, sadece işsizliktenmiş gibi gösterilip, anarşinin etkisinden hiç bahsedilme

mesi hususuna da katılmıyoruz. 
4. Bölgede can ve mal güvenliği ile, toprak bütünlüğünü korumaya çalışan güvenlik güç

lerinin hedef alınması hususlarına da katılmıyoruz. 
Sayın Başkan, sayın üyeler; Misak-ı Millî ile belirlenmiş hudutlarımız içerisindeki her ka

rış toprak bizimdir. Hudutlarımız içinde yaşayan herkes, eşit haklara sahip Türkiye Cumhuri
yeti vatandaşlarıdır. 
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DYP olarak biz bunu böyle kabul ediyoruz ve böyle görüyoruz. ' 'Doğulu, batılı, güneyli, 
kuzeyli*' diye ayırımı asla ve asla kabul etmiyoruz. Hepsi bizim vatandaşlarımızdır. Nitekim, 
hiçbir cumhuriyet anayasası da böyle bir ayırıma yer vermemiştir. Böyle bir ayrıma yer verecek 
anayasayı da, düşünceyi de kabul etmiyoruz, karşısındayız, 

Sayın üyeler, hal böyleyken, anayasalarımızda da bu konuda bir ayrıma yer verilmemiş
ken, niçin, özellikle söz konusu Doğu ve Güneydoğu Bölgelerimizde bugün diğer bölgelerimi
ze göre ekonomik ve sosyal yönden bir farklılık göze çarpıyor? Bunun cevabını gerçekçil yön
den bulmak, çözüm yollarını da beraberinde getirecektir. 

Sayın üyeler, özellikle Doğu ve Güneydoğu Bölgelerimizin bugünkü sorunları birkaç yıl
da meydana gelmemiştir, birikmemiştir. Bu sorunlar, cumhuriyet öncesi devirlerde cumhuriyet 
idaresine devrolunmuş, cumhuriyet idaresi de yetersiz imkânlarıyla bunlara çözüm getirmeye 
çalışmıştır; fakat yapılan bazı yanlışlıklar nedeniyle, yeterince çözüm getirildiği söylenemez. 

Sayın üyeler, Doğu ve Güneydoğu Bölgelerimizin bizce dün en büyük problemleri şunlar
dı : 

1. Tecrübeli ve şevkatli idareci eksikliği, 
2. Altyapı eksikliği, 
3. Eğitim yetersizliği, 
4. Yetişmiş insan gücü eksikliği, 
5. Bölge potansiyelini harekete geçirecek yatırımlara gidilmeyişi, 
6. Adi eşkiyalık hareketleri, 
7. Ulaşım ve haberleşme yetersizliği, 
8. Yetersiz sermaye birikimi, 
9. Zor ve çetin tabiat şartları, 

10. Sürgün ve mahrumiyet yeri olarak görülmesi. 

Yukarda belirttiğimiz önemli sebeplerin pek çoğuna cumhuriyet hükümetleri, gelişen za
man içinde, çeşitli yaklaşımlarla çözüm getirme yollarına gitmişlerdir; hatta bu bölgelerimize 
daha iyi hizmet getirmek için, çeşitli bakanlıklar bünyesinde özel birimler oluşturulmuştur. 

Sayın üyeler, cumhuriyet hükümetlerinin çabaları sonucu, bugün, doğu ve güneydoğu böl
gelerimizde ulaşılmayan, haberleşilmeyen, hastanesi ve sağlık ocağı olmayan yer hemen hemen 
kalmamıştır. Bir örnek vermek istiyorum : Yüksekova - Hakkâri arası, eskiden yedi sekiz gün 
sürüyordu; sonra yedi sekiz saate düştü; şimdi ise, dikkatlice bir araba kullanma sonucu, 59 
dakika dahi sürmüyor. Demek ki, bu bölgelerimize yatırım gidiyor. Yine bugün, Şemdinli'den 
-otomatik telefonla- dünyayla hemen bağlantı kurulabiliyor. Bu durum, cumhuriyet devletinin 
ve hükümetlerinin bir başarısıdır. 

Yine, cumhuriyet tarihimizin en büyük projesi GAP ile İğdır Projesi, Batman Projesi ve 
diğer önemli projeler olan et-balık kombinaları, şeker fabrikaları ve sulama projeleri de ger
çekleştirilmiştir. 

Bugün okulsuz köy, yolsuz yer bırakılmamaya çalışılıyor ve diğer şehircilik hizmetlerine 
eğiliniyor. Bunlara bugün de devam edilmeye çalışılıyor. 

Ancak, söz konusu bölgelerimizdeki bütün bu gelişme çabalarına ve birçok soruna çö
züm getirilmesine rağmen, yeni sorunlar da ilave olmaktadır. Bugün, bu bölgelerimizin temel 
sorunlarını şu şekilde sıralayabiliriz : 
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1. Bu bölgelerimiz, her türlü memurun -askerin, hâkimin, savcının, öğretmenin, dokto
run; teknik elemanın- ilk atandığı yer oluyor. 

Muhterem arkadaşlar, doğudaki esas meseleleri sayarken, doğunun birinci probleminin, 
tecrübeli, devleti baba ve ağabey gösterecek şefkatli elemanların eksikliği olduğunu söylemiş
tik. Bugün bile hâlâ, doğu, tecrübesiz memurların ilk atandığı yer olarak görülüyor. 

2. Adî eşkıyalık hareketi kalkmış, bunun yerini, gerek iç mihraktı ve gerekse dış mihrak-
lı terör hareketleri almıştır. Son 15 yıldır bu bölgelerimizde terör olayları 7 günlük bebekten 
tutun, 70 yaşına kadar herkesi hedef almaktadır ve buna bir türlü çare bulunamamıştır, ikti
dar da bu konuda acizdir. 

3. Söz konusu bölgelerimiz, hâlâ, ANAP tktidarınca sürgün yeri olarak görülmektedir. 
Nitekim, Sayın Turgut özal, Başbakanlığı sırasında, kızdığı bir memur için "Sürün bunu 
doğuya" demekten geri kalmamıştır. 

4. Terör olayları ve işsizlikten dolayı, diğer illerimize, sermaye, yetişmiş insan gücü hare
ketleri ve göçler olmaktadır. 

5. Hızlı nüfus artışı, yetersiz sermaye yatırımları ve kaynakların harekete geçirilmeyişidir. 
Sayın Başkan, sayın üyeler, kalkınmada öncelikli iller gibi, doğu ve güneydoğu illeri de 

bizimdir. Orada yaşayan herkes bizim birinci sınıf vatandaşımızdır. ANAP yöneticileri bu böl
gelerimize, "Şu kadar yatırım yaptık, şu kadar telefon götürdük, şu kadar okul açtık, şu kadar 
yol yaptık, şu kadar teşvik belgesi verdik, şu teşvik terbirlerini getirdik" diye övünüyor. Bunla
rı, yeterli ve inandırıcı bulmuyoruz. 

Çünkü; 
1. Hâlâ bu bölgelerimizde yaşayan insanların can ve mal güvenliğinin inisiyatifi terörist

lerin elindedir. Hükümet bu konuda şaşkındır, icraatı lafta kalmaktadır. Şu anda bile cani ör
gütleri hudutlarımızın hemen kıyısında olup sınırlarımızın içine büyük saldırı için beklemek
tedirler. Bunun sonucu olarak da, okullar kapalı tutulmakta, kamu görevlileri kurşunlanmak
ta, devlet araç ve gereçleri yakılıp, tahrip edilmekte, vatandaşlarımız kaçırılmaktadır. Kısaca, 
bu bölgelerimizdeki devlet imajı yok olmuştur. Bu durum ortadan kaldırılmadıkça, bu bölge
lerimizde her konuda sağlıklı bir gelişme beklenemez; nitekim olmuyor da. Bence bu mesele 
mutlaka çözülmeden diğerlerine geçilemez. 

2. Yine, bugün bu bölgelerimizde kamu tesislerini askerî kuvvetler güç bela korurken, 
özel sektörün tesislerini kim koruyacak? tşte, bu sorunun cevabı olmadığı için, bırakın bu böl
gelerimize yeni sermaye ve insan gücü gelmesini; aksine, diğer bölgelerimize sermaye ve insan 
gücü harekeli olmaktadır. 

3. ANAP'ın çok övündüğü teşvik tedbirleri, istenilen sonucu vermemiştin Çünkü, 
ANAP'ın öngördüğü teşvik tedbirlerinde ve kamu kaynaklarını tahsis politikasında diğer nor
mal yörelerde kamunun imalat sanayine girmeyeceği ve ancak kalkınmada öncelikli yörelerde 
imalat sanayii yapılacağı belirtilmesine rağmen, devlet son 10 yıldır hiçbir imalat sanayii yatı
rımına girmemiştir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; biraz önce, Devlet Bakanı Sayın Işın Çelebi, bu iddialarımızı 
doğrularcasına, bırakın, yeni yatırımları yapmayı, çok kötüledikleri, 1980 öncesinde yapılan 
süt fabrikalarını, et kombinalarını, vagon fabrikalarını "rantabl değil" diye kapattığını bura
da söylüyor. Bence, bu, sevinilecek bir durum değil. 
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4. ANAP, Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında bu bölgelere devlet eliyle imalat sanayi
ine yatırım yapacağını belirtiyor, diğer taraftan da, KİT'leri satışa çıkartıyor... Şimdi, bir ta
raftan KİT'leri satacaksınız, diğer taraftan da "bu bölgelere KÎT'ler eliyle yatırım yapacağız" 
diyeceksiniz!.. Bu tablo inandırıcı değil. 

Sayın üyeler, burada hemen aklıma bir soru geliyor. Acaba, ANAP bu bölgelere yatırım 
yapacak yeni KÎT'ler mi kuracak, merak ediyoruz. Zira, devlet adına yatırımları KİT'ler ya
par da onun için... 

5. Dünyanın neresinde olursa olsun, kalkınmanın itici faktörü, yetişmiş insan gücüdür. 
Bugün, bu bölgelerimizde hâlâ, çeşitli sebeplerle birçok kadro vekâleten yürütülüyor. Pek çok 
kamu görevlisi için buralar, hâlâ ilk görev yeridir. Tecrübe eksikliği vardır. Bu sebeple de, gerek 
kamu yatırımlarında ve gerekse özel sektör yatırımlarında istenilen sonuç alınamamaktadır. 

6. Devlet, son on yıldır, bu bölgelere lojman yapımı dışında hiçbir ciddî imalat sanayii 
yatırımı gerçekleştirememiştir. Sayın Bakan teyit etti, doğruladı ki, olanlar da kapanmaktadır. 
Devletin son on yılda imalat sanayiine dönük bir tane yatırımı varsa, Sayın Bakan bunu bura
da "şunu yaptık" diye açıklamalıydı. 

7. Yine, KİT'lerin satışı gündemdeyken, hazıra konmak isteyen özel sektörün buralarda 
yeni yatırım yapmasının gerçekleşeceğine biz inanmıyoruz, sizin inanıp inanmadığınızı da me
rak ediyoruz. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; doğu ve güneydoğu illerimizin durumu ortadayken, ANAP'ın 
son on yıldır işe yaramayan çözüm yolları sonuç vermezken, bu bölgelerde daha çok gözyaşı 
döküleceği, daha çok fakirlik ve işsizlik olacağı, artık Kars gibi, diğer şehirlerimizin de satışa 
çıkacağı, güçlerin olacağı, ocakların söneceği, köylerin boşalacağı, sosyal huzursuzlukların ar
tacağı ve diğer olumsuz faktörlerin çoğalacağı, beklenen hadiseler olacaktır. 

DYP olarak kalkınmada öncelikli yörelerimizin makûs talihinin yenilmesi için; 

1. Yöre halkı -bu birinci konu çok önemlidir sayın üyeler- ve mahallî idarecilerin anarşik 
hareketlere karşı güvenlik güçleriyle birlikte mutlaka müşterek karşı tavır koymalarının zaru
retine inanıyoruz. Mahallî yöneticilerin güvenlik güçlerimizin en ufak hatasını büyütmeleri ya
nında, aynı yöneticilerin, yedi günlük bebeği öldüren canileri lanetlemelerini de bekliyoruz. 

2. Çarpık ekonomik politikalarıyla, Zonguldak gibi gelişmiş bir yöremizi dahi kalkın
mada öncelikli yöreler seviyesine düşüren ANAP İktidarının, bu yöremizde vereceği kalkınma 
hizmetinin gerçekleşeceğine hiçbir şekilde inanmıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, kalkınma, yani ekonominin büyümesi sonucu kalkınma, kalkın
mada Öncelikli yöre sayısının artmasına değil, bilakis azalmasına bağlıdır. Nitekim, bugün, 
Sayın Işın Çelebi'nin önünde, tahmin ediyorum ki, en azından on onbeş vilayetin kalkınmada 
öncelikli yöreler kapsamına alınması yolunda dilekçe mevcuttur. Yakında ben de Aksaray'ın 
kalkınmada öncelikli yöreler kapsamına alınması için dilekçe vereceğim. 

Bu durum da şunu gösteriyor ki, bu çarpık ekonomi idaresi sonucu bugün 29 olan kalkın
mada öncelikli iller sayısı, yakında 49'a, hatta 59'a çıkacaktır. 

3. Kalkınmada öncelikli yörelere uygulanan teşvik politikaları sonuç vermemiştir. Bu il
ler için, özel pilot kalkınma planları gerekmektedir; çünkü, teşvik politikaları sonucu bu illere 
ne devlet ve ne de özel sektör ciddî bir yatırım getirmemiştir. Eğer varsa, burada söylesin. 
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4. Bütün Türkiye'de olduğu gibi, bu bölgelerimizde de, satın alma gücü çok düşmüştür. 
Bu bölgelerimizin satın alma gücünü etkileyecek proje ve tedbirlere acilen ihtiyaç vardır. 

5. GAP ile bu yörelerimizi kalkındıracak diğer projeler birbirine karıştırılmamalıdır. 
Buraya hangi ANAP sözcüsü çıkarsa çıksın GAP'ı diline doluyor, "İşte, GAP yapılıyor, 

GAP gerçekleşiyor, doğu kalkınacak, kalkındı..." iddialarını söylüyor. 

Muhterem arkadaşlar, kalkınmada öncelikli yöreler, sadece dört beş vilayetten ibaret de
ğildin Nitekim bu, GAP, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır gibi illerimizi, kısmen de Siirt'i etkile
yecektir. Halbuki, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 17-18 tane ilimiz vardır. Üç ilimizi etkile
yecek olan bir projeyi, diğer projelerle karıştırmamak lazımdır. Bu iller için mutlaka özel pilot 
projeler yapılması lazımdır. GAP ile diğer özel pilot projeleri karıştırmamalıdır. 

6. Bugün buranın en önemli sorunlarının altında, altyapı eksikliğinden çok, söz konusu 
bu altyapı yatırımlarından vatandaşın yeterince faydalanmaması unsuru yatmaktadır. Devlet, 
buralarda hâlâ okulları açık tutamıyor, telefon hizmetleri çok pahalı, hastaneler pahalı, gelir 
seviyesi düşük. Bunlara mutlaka acilen çözüm getirilmeli. 

Sayın Başkan, sayın üyeler, yurdumuzun bu bölgesindeki sorunları açığa çıkarmak, bun
lara çözüm yolları bulmak, yöre vatandaşımızın daha huzur ve refah içerisinde yaşama yolları
nı temin edecek çözüm alternatiflerini getirmek için bir Meclis araştırması açılmasını zarurî 
görüyoruz; ancak, açılması istenen bu Meclis araştırmasında ideolojik isteklere de karşıyız. 
Bu vesileyle, DYP olarak biz, buna "evet" diyeceğiz. Yine bu vesileyle, açılacak Meclis araştır
masının bu bölgelere hayır ve uğur getireceğine inanıyorum. Hangi partide olursu olsun, ister 
SHP, ister Doğru Yol, ister ANAP içinde olsun, özellikle doğu ve güneydoğu bölgesi milletve
kili arkadaşların burada açılması istenen Meclis araştırmasına vereceği ret oyu, o bölgelerimi
zin makus talihini daha geriye götürecektir. 

Bir parti saplantısından çok, kendi yaşadığı bu bölgelerin her gün daha ileri gitmesi için 
bütün Yüce Meclis üyelerinin bu önergeye evet diyeceği inancıyla, Yüce Heyeti tekrar saygıyla 
selamlarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Şevki Göğüsger; buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA ŞEVKİ GÖĞÜSGER (Kırşehir) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; Sosyaldemokrat Halkçı Parti Hakkâri Milletvekili Sayın Cumhur Keskin ve 34 arka
daşının, kalkınmada öncelikli yörelerin sorunları ve bulunacak çözüm yolları konusundaki Meclis 
araştırması açılması talebini havi önergesi üzerinde Anavatan Partisi Grubu adına söz almış 
bulunuyorum; bu vesileyle, hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, biz, Anavatan Partisi olarak, bu önergeyi veren arkadaşlarımıza her 
şeyden önce teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz; çünkü, biz, Anavatan Partisi olarak, sade
ce bütün Türkiye genelinde özelliği olan yerlere, özelliği nispetinde hizmet etmeyi hakka hiz
met olarak bildiğimiz için, belki yaptıklarımızı vatandaşımıza anlatmada eksik kalıyoruz. Bize 
bu imkânı verdikleri için, kendilerine huzurlarınızda tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bu vesi
leyle, hem yaptıklarımızı yüce milletimize buradan götürme, hem de bu konuya ilgi duyanların 
bilgilerine arz etmede fayda mütalaa ediyoruz. 
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Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri, Sayın Keskin ve arkadaşları tarafından verilen 
Meclis araştırması açılması isteğini havi bu önergede gerçek olan bir husus var; o da, 1961 yı
lından bu yana işbaşına gelmiş bütün hükümetlerin programlarında, "Kalkınmada öncelikli 
yörelerin problemlerine, meselelerine öncelik verilecektir" diye ifadelerin yer almış olmasıdır. 
Bu fikre katılmamak mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, 1961 yılından bu yana, 2'si Sayın Gürsel, 3'ü rahmetli Sayın înönü, 
1 adedi Sayın Ürgüplü, 6'sı Sayın Demirel, 2'si Sayın Erim, 3 adedi Sayın Ecevit, 4 adedi de 
Sayın Melen, Sayın Talû, Sayın Irmak ve Sayın Ulusu olmak üzere, Anavatan Partisi iktidarı 
dönemine kadar, 21 hükümet kurulmuş. Demek oluyor ki bu 21 hükümetin programına "kal
kınmada öncelikli yörelerin problemlerine çözüm bulunacaktır, meseleler halledilecektir" di
ye ibareler girmiştir; ama bugün görüyoruz ki, birbirinin devamı olduğunu ifade eden partilere 
mensup sayın arkadaşlarımız, geçen bu kadar uzun süre zarfında, çeyrek asırlık bir zaman zar
fında, programlarında yer vermiş olmalarına rağmen, kalkınmada öncelikli yörelerin hiçbir der
dine çare olmamışlar; ama şunu şükranla ifade etmek istiyorum ki -elbette bu, vatandaşımızın 
da gözünden kaçmamaktadır- altı yıllık Anavatan Partisi.döneminde, gayet tabiî ki kalkınma
da öncelikli yörelerin bütün problemlerini hallettik demiyoruz; ama geçen 25 yıllık (çeyrek asırlık) 
dönemde yapılanlardan daha fazlasını ve daha iyilerini yaptığımızı ifade etmekte hiçbir beis 
görmüyorum değerli arkadaşlarım. 

FUAT KILCI (tzmir) — Seçimlerde görürüz. 
ALÎ ESER (Samsun) — Plak... Plak!.. Biz bunları çok dinledik... Kırşehir'de dersinizi 

aldınız. 
ŞEVKt GööÜSGER (Devamla) — Sayın arkadaşlarım, araştırma talebini havi önergede 

olmayan ve fakat gerçek olan bir husus daha var ki bu gerçek de, demin de arz ettiğim gibi, 
Kırşehir'den dersini alması gerekenler, aldı zannediyorum. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Siz de aldınız mı Sayın Göğüsger? 
ALÎ ESER (Samsun) — Doğalgaz götürecekler mi? 
ŞEVKt GÖĞÜSGER (Devamla) — Evet. Kırşehirden dersini alması gerekenler aldı zan

nediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, hatibin sözünü kesmeyelim lütfen. 
ALt ESER (Samsun) — Doğalgaz götürecekler mi, Sayın Başkan, bir soralım... 
BAŞKAN — Sayın Eser, lütfen... Sayın Eser, lütfen... 
ŞEVKt GÖĞÜSGER (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, biz, Anavatan Partisi olarak, 

nereye, ülkenin hangi bölgesine, hangi şehrine neyi programlamışsak, onu, seçim sonuçlarına 
bakmadan, onu bir seçim propagandası haline getirmeden, üzerimize düşeni her zaman yap
mışızdır, bundan sonra da öyle olacaktır değerli arkadaşlarım; kuşku duymayınız. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Şeker fabrikası temeli de öyle atıldı, değil mi? 
MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Kırşehir'i çamurdan kurtar, çamurdan... 
ŞEVKt GÖĞÜSGER (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, 25 yıldır "Kalkınmada önce

likli yörelerin problemleri halledilecektir" diye, kalkınma programlarına kurallar koymuşsu
nuz, hükümet programlarında gerekli ifadelere yer vermişsiniz; ama Doğu ve Güneydoğu ille
rinin hangi problemlerini, Anavatan Partisinin yaklaşımı kadar -çözebildiği mertebede- çöze-
bildiğinizi ifade edebilirsiniz? Bunlardan eğitimi mi çözdünüz, sağlığı mı çözdünüz, kültür 
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meselesine mi eğildiniz, bayındırlık hizmetlerine mi baktınız değerli arkadaşlarım? Hatta şunu 
da ifade edeyim, bazı hizmet kalemlerinde, bırakın 1961 yılından 1984 yılı başına kadar yapı
lanları; 1920 yılından, 1923 yılından, yani bütün cumhuriyet döneminde Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgesine yapılanları, Anavatan Partisi iktidarı, kat be kat fazlasını yapmış ve hizme
te sunmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, şunu, özellikle arz etmek istiyorum, elbette bir iktidarın kendi za
manının hesabını verebilmesi için, kendisinden önce söz konusu edilen yerlere ne gibi hizmet
lerin götürüldüğüne, ne gibi hizmetlerin o vatandaşın ayağına götürüldüğüne işeret etmesi la
zımdır. Bu konularda hem gerekli imkânı hazırlıyorsunuz, ondan sonra da geçmişle mukayese 
yapmayın diyorsunuz; ama ben kısaca bir mukayese yapmak istiyorum. Çünkü, 1983 öncesi 
kalkınmada öncelikli yörelere dahil illerimizdeki imkânlar, sağlık, eğitim, haberleşme, ulaşım 
hangi noktada idi, bugün hangi noktaya gelmiştir; dolayısıyla, kalkınmada öncelikli yörelerin 
problemlerine ne ölçüde çözüm bulunmaya çalışılmıştır; bunu, iki ayrı dönemi mukayese et
meden anlamak mümkün değildir. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — O zaman, sen memurdun, anlamazsın. 
ŞEVKİ GööÜSGER (Devamla) — Bu işleri devlette memurların organize etmesi hase

biyle ben inanıyorum ki."Memursun, anlamazsın" diyenden çok daha iyi anlıyorum. O arka
daşıma, bu imkânı verdiği için de teşekkür ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, ben şunu da ifade etmeden geçemeyeceğim : öyle zannediyorum 
ki, bu önergeyi veren arkadaşlarımız bölgelerinde dolaşmıyorlar, bölgelerindeki imkânları da 
bilmiyorlar. Bölgelerinde 1980 öncesindeki yaşama şartlarıyla, 1984 sonrasındaki yaşama şar-
taları arasındaki gerçekleri mukayese etmek istemiyorlar. Sadece seçmene selam olsun maksa
dına matuf önergelerle hemşerilerine selam göndermek yolunu tercih ediyorlar kanaatindeyim. 
Çünkü, kalkınmada öncelikli yörelerin göstergesi olarak buradan sizlere hitap eden arkadaşı
mız, "eğitim" dedi; doğrudur. Bakınız, kalkınmada öncelikli yörelerde okul öncesi okulların 
sayısı 1983 yılında 501 adetmiş, bu sayı Anavatan Partisi iktidarı döneminde 1 760 adede yük
selmiş. Burada okuyan çocuğumuzun sayısı 9 240'tan 23 531'e yükselmiş. Burada görev yapan 
öğretmen sayısı 524'ten 1 784'e yükselmiş. 

CUMHUR KESKİN (Hakkâri) — Hepsi kapalı. 
ŞEVKİ GööÜSGER (Devamla) — Bu, sadece, okul öncesi eğitim veren okullarla ilgili 

göstergelerdir değerli arkadaşlarım. Eğer ilkokulu sormak isterseniz; 18 738 ilkokul, 21 451 il
kokula ulaşmış. 1 781 632 öğrenci sayısı, 1 921 221'e, öğretmen sayısı 60 binlere ulaşmıştır de
ğerli arkadaşlarım. 

Şimdi, bu rakamlarda, lise, teknik lise vesaire gibi diğer okulları, teker teker rakam ver
mek suretiyle vaktinizi almak istemiyorum; ama bu rakamlar, isteyen her arkadaşımın tetkiki
ne, incelemesine hazırdır. 

Değerli arkadaşlarım, bunun da yanında, mesele orada nüfus artışından, işsizlikten bah
setmek değil, mesele, orada açılan bir müstahdem kadrosuna bin kişinin müracaat ettiğini gün
deme getirmek değil, doğru da değil bu. Bu olay bugün Ankara'da da yaşanmaktadır, önemli 
olan, orada yaşayan insanlarımızı iş güç sahibi hale getirebilmektir, onlara iş yapabilme imkâ
nı, beceri kazandırabilmektir. Anavatan Partisi İktidarı bu konuya da eğilmiştir değerli arka
daşlarım. 
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Bugün, kalkınmada öncelikli yörelerde örgün eğitim kurumlarına gidemeyen öğrencileri
mize, iktidarımız döneminde çıkarılan Çıraklık Kanununun muvacehesinde, ihtiyaç duyulan 
konularda yetiştirilmek üzere; ziraatçılık, hayvancılık, elektrikçilik, dokumacılık, demircilik, 
marangozluk ve buna benzer iş yapabilme imkânını elde edebilecekleri eğitimden, bilgiden ge
çirilmek suretiyle onların iş yapabilir hale gelmelerine imkân hazırlanmaktadır. Şurasını hiç 
şüphesiz unutmamak lazımdır : Bugün devlet dairesinden iş arayan herkes iş bulamaz değerli 
arkadaşlarım. Onun içindir ki, bir hademe'kadrosu söz konusu olduğu zaman bin kişi müra
caat ediyor. Biraz beceri kazanıp çalışmasını, üretici olmasını da öğrenmemiz gerektiği kanaa
tindeyim. 

CUMHUR KESKİN (Hakkâri) — Sen de inanmıyorsun söylediklerine. 
BAŞKAN — Sayın Keskin, daha önce siz konuştunuz ve sizi arkadaşlar sükûnetle dinledi. 

Lütfen hatibin konuşmasını kesmeyiniz. 
ŞEVKt GÖĞÜSGER (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Anavatan Partisi döneminde, 

1984 yılında sigortalı işçi sayısı 76 300 iken, yine Anavatan Partisi döneminde, yani 1989 yılı 
sonu itibariyle bu sayı 81 bine yükselmiştir. Sendikalı işçi sayısı 26 binden 63 500'e yükselmiş
tir. Bunu yıllar itibariyle, Bağ-Kurlular itibariyle teker teker vermek suretiyle yine vaktinizi al
mak istemiyorum, tstihdam konusundaki gelişmeleri de, yine arzu eden her arkadaşıma, yıllar 
itibariyle, hangi rakamlardan almışız, hangi rakamlara kadar ulaştırabilmişiz; bunu da sizlerin 
tetkikine arz etmeye hazırım değerli arkadaşlarım. 

Öte yandan, yine eğitimle ilgili 1982 yılında, 1 900'ü kız, 6 800'ü erkek olmak üzere, top
lam 8 700 yükseköğretim kurumu öğrencimize yurt imkânı verebilmişken, Anavatan Partisi, 
altı yılda 22 168 öğrenciye bu imkânı hazırlamıştır. Nerede? Kalkınmada öncelikli yörelerde, 
doğu ve güneydoğu illerinde, değerli arkadaşlarım. 

Sağlık konusundaki hizmetleri de küçümsemek mümkün değildir. Onu da sadece satır
başlarıyla arz etmek istiyorum değerli arkadaşlarım. 

Anavatan Partisi döneminde, 1983 yılında 1 641 adet olan sağlıkevi 2 124'e, sağlık ocağı 
sayısı 1 000'den 1 101'e, yatak sayısı 17 binden 20 bin küsura, sağlık meslek lisesi 28 adede, 
hekim sayısı 3 500'den 5 200'e, sağlık memuru sayısı 1 900'den 3 900'e, hemşire sayısı 7 000'den 
7 900'e, ebe sayısı 3 600'den bir misli katlanarak 7 800'e ulaşmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bu rakamlar, doğu ve güneydoğudaki kalkınmada öncelikli yörele
rin problemlerine çare olmak değil midir? 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakanımız ifade ettiler, benden önce konuşan arkadaşlarım 
da ifade ettiler; telefon, elektrik konusuna girmeyeceğim; ama şunu ihmal etmek doğru değil
dir : Siz, yolu olmayan, haberleşme imkânı olmayan, elektriği olmayan bölgelere sanayi tesis
lerini nasıl kurabilirsiniz, nasıl işletebilirsiniz? Evet, yaparsınız; ancak, 1983 öncesinde 1960'lı, 
1970'Ii yıllarda olduğu gibi, temellerini atarsınız, kimse mani olmaz; ama elektriği götüreme-
mişseniz; ama ulaşımı götürememişseniz; ama telefonlu haberleşme imkânlarını götürememiş-
seniz attığınız temel, temel olarak kalır değerli arkadaşlarım. Her şeyden önce bu bölgeleri dün
yaya açmak lazım; onun için biz, en büyük hizmet olarak, kalkınmada öncelikli yörelere dahil 
illerimizi dünyaya açtık. 

HİLMt ZİYA POSTACI (Aydın) — Şeker fabrikaları dahil mi? 
ŞEVKt GÖĞÜSGER (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, arkadaşlarımız önergelerini "Kır

şehir'in meseleleri" diye vermiş olsalardı, onlara da gereken cevapları verirdim; ama ben 
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şimdi her şeyden önce, kalkınmada öncelikli yörelere Anavatan Partisi İktidarı döneminde ya
pılan hizmetleri görmemezlikten gelenlere öncelikle cevap vermek durumundayım. (ANAP sı
ralarından "Bravo" sesleri) 

Değerli arkadaşlarım, Tarım Bakanlığı 1984 yılında 8 milyarlık yatırımı 1989 sonu itiba
riyle 13 milyara çıkarmıştır. 1983-1984 öncesi bu yatırımlara ulaşmak dahi mümkün değildi. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuya değinmişken şunları sormak istiyorum : Toprak refor
mundan bahsedenler, iktidar oldukları dönemlerde, acaba Toprak Reformu Kanunu, mevzua
tı, Genel Müdürlüğü yok muydu, bu kürsüden hitap etmediler mi, bu Meclislerden kanunlar 
çıkaramıyorlar mıydı da, bu meseleye çözüm yolu bulmadılar? Ama ben diyorum ki, Anava
tan Partisi İktidarı, yine bu bölgelerde toprak reformuyla ilgili olarak 4 milyar 347 milyon lira
lık yatırım yapmıştır. Ne zaman? Sadece 1989 yılında. Bu rakamları 1984'e kadar götürdüğü
nüz zaman, yine detayını arzu eden arkadaşımız varsa, bunları kendilerine, hesap hesap, teker 
teker vermek bizim vazifemizdir değerli arkadaşlarım. 

Ziraat Bankası kredilerine kısaca değinmek istiyorum; buralarda ne yapılmış? 
Değerli arkadaşlarım, 1983 yılında toplam olarak 34 milyar 993 milyon lira olan kredi 

tutarı, 1989 yılında 697 milyar S37 milyon liraya ulaşmıştır. Bu, kalkınmada öncelikli yörelerin 
problemlerine çare olmak, çare aramak değil de, nedir? Bunun detaylarım size sonra arz 
edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, Devlet Su tşlerinin, Sanayi Bakanlığının söylediklerine gelmiyorum; 
ama özelliği bakımından, Köy Hizmetlerinin rakamlarını -detayına inmeden- verebilirim. Bu 
arkadaşlarım, doğu ve güneydoğu illerinde köy yollarını yapan, köy kanalizasyonlarını yapan 
ve içme suyu işinde kullanılan dozerlerin, greyderlerin yakılma sebepleri ve kimlerin bunlan 
yaktığını, yaktırdığını araştıralım ve faillerini ortaya çıkaralım diye önergelerini verselerdi, bu
nu takdirle karşılayacaktık. Bu konuda da, 1983 yılı sonu itibariyle, yol, su, elektrik, kanali
zasyon ve köy hizmetleri olarak neler yapılmış, 1989 yılı sonu itibariyle, Anavatan Partisi dö
neminde, bu bölgenin problemlerine ne ölçüde çare olunmaya çalışılmış, onu da yine arzu eden 
arkadaşlarımıza -Sayın Postacı da dahil olmak üzere- göstermeye hazırız. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Göğüsger, öteki konudaki önergelerimizi reddediyor
sunuz... Kabul edin, onları da araştıralım. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, lütfen karşılıklı konuşmayınız. 
ŞEVKİ GÖĞÜSGER (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, şunu da ifade etmeden geçe

meyeceğim : önergede, kooperatifleşmeden söz ediliyor. Evet, biz Anavatan Partisi İktidarı 
olarak, kooperatifleşme konusunda gerekli kanunî düzenlemeleri yapmışız; ama Anavatan Partisi 
İktidarı ve özellikle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, polis devleti anlayışıyla hareket etmez, 
bu şekildeki bir hareket Anayasamıza da uygun değildir; çünkü, kanunları biz çıkarıyoruz. Arzu 
edenler, gider kooperatiflere üye olabilir değerli arkadaşlarım. 

Bu konuda birkaç rakam vermek istiyorum : 1983 yılı sonu itibariyle kalkınmada öncelik
li yörelere dahil bölgelerimizde kooperatif sayısı 48S imiş; bugün 621. 60 yılda kurulan koope
ratif sayısı -ki, bunlar tarım kredi kooperatifleridir- 485; geçen dokuz yıl içerisinde bu rakam 
621'e çıkmış değerli arkadaşlarım; bunu da takdirlerinize arz ederim. 

Ortak sayısına gelince : Bugün bu kooperatiflerdeki ortak sayısı 99 452'dir değerli arka
daşlarım. Sanayi Bakanlığının, organize sanayi ve küçük sanayi esnaf sitelerinin, özellikle 

•— 359 — 



T.B.M.M. B : 82 27 . 2 . 1990 O : 3 

kooperatifleşme suretiyle yapılan hizmetleri vardır. Bu konulardaki rakamlar da, sizlere arz 
etmek üzere, hazırdır elimizde, isteyene verebiliriz. Her birinde kaç kişiye iş imkânı verilebili
yor, hangi ilimizde kaç tane küçük sanayi sitesi tamamlanmış; 1989 yılı içinde ne kadar ta
mamlanmış, 1965 yılından 1983 yılına kadar -hatta cumhuriyetten bu yana- kaç tane yapılmış, 
bunların da rakamlarını teker teker arz etmeye hazırız. 

Değerli arkadaşlarım, bütün bunların yanında, 1983 yılına kadar doğu ve güneydoğuda 
yapılan hizmetlere -sayın arkadaşımı görünce aklıma geldi- herkes GAP diyor, ben de GAP 
demeden geçemeyeceğim. Hakikaten, Anavatan Partisi döneminde sadece GAP için yapılan 
yatırımlar ve verilen hizmetler, Anavatan İktidarı döneminden önceki hükümetlerin bütün yap
tıklarına yeter de artar bile değerli arkadaşlarım. 

Değerli arkadaşlarım, kısaca, olağanüstü hal uygulamasından da bahsetmek istiyorum. 
Basının karşısına çıkacaksınız, "durum vahim, halkın devlete desteği azalıyor" diyeceksiniz, 
ondan sonra da "doğuda olaylar oluyor" diyeceksiniz... Yani, halkı devlete karşı kışkırtacak
sınız, ondan sonra da "doğuda olay oluyor" diyeceksiniz!.. Bunun faillerini aramaya kalktığı
mız zaman da, "Efendim, işkence yapılıyor" diyeceksiniz!.. Bunu kabul etmemiz mümkün 
değildir. Değerli arkadaşlarım, Anavatan Partisi İktidarının ne hükümetleri, ne polisi, ne jan
darması, ne diğer güvenlik kuvvetleri, işkence yapmak için değil, vatandaşı huzursuz eden, dev
letin ve milletin birliğini, bütünlüğünü tehdit eden tehlikeleri yok etmek içindir. 

BAŞKAN — Sayın Göğüsger, süreniz doldu; lütfen bitiriniz. 
ŞEVKİ GÖĞÜSGER (Devamla) — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; diğer arkadaş

larım gibi sözlerimi süremi taşmadan bitirmeye çalışacağım. 

Burada şunu da arz etmek istiyorum : Doğu ve güneydoğu'daki hemşerilerimizin, vatan
daşlarımızın başka illere göç etmesi, sadece işsizlik meselesi değildir; nüfus artışı meselesi de 
değildir; bu, bir sosyal denge meselesidir. Türkiye'de, isteyen istediği yerde yaşar. Benim mem
leketime batıdan da, doğudan da insanlar geliyor; benim memleketimden da oralara insanlar 
gidiyor. Acaba, kalkınmada öncelikli yörelerde nüfus azalması oluyor da, başka vilayetlerde 
nüfus hareketle'ri olmuyor mu? Bir memleketin bir vilayetinin veya bir bölgesinin nüfus hare
ketlerini, devletin oraya gereken hizmetleri götürmemesine bağlamanın yanlış bir düşünce ol
duğunu ifade etmek istiyorum. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Kırşehir'den, Kars'a, Erzurum'a giden var mı Sayın Göğüsger? 
ŞEVKİ GÖĞÜSGER (Devamla) — Var!.. Bugün, Kars'ta da, Erzurum'da.da, Hakkâri'

de de, istediğiniz kadar Kırşehirli bulabilirsiniz; benim memleketimde de onları bulabilirsiniz. 
Değerli arkadaşlarım, kısaca, Anavatan Partisi İktidarı döneminde kalkınmada öncelikli 

yörelerin, yani, genellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin, eğitim, sağlık, sanayi, 
kültürel gibi konularda, Hükümetin iştigal etmesi gereken bütün alanlarda ne gibi hizmetlerin 
götürüldüğünü, dolayısıyla, o bölgelerin kalkınması için nelerin öncelikle gitmesi gerektiğini 
kısaca ifade etmeye çalıştım. Daha çok uzatıp, vaktinizi almak istemiyorum. 

Biz, inanıyoruz ki, Anavatan Partisi iktidarı, daima, büyük Türk Milleti için, büyük ve 
güçlü Türkiye için çalışacaktır, çalışma azmindedir. 

Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygı ve hürmetlerimle selamlıyor, önergeye katılmadı
ğımızı ifade ediyor, tekrar saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Göğüsger. 
Sayın Keskin, önerge sahibi olarak konuşacak mısınız efendim? 
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CUMHUR KESKİN (Hakkâri) — Çok kısa efendim... 
BAŞKAN — Buyurun. 
CUMHUR KESKİN (Hakkâri) — Sayın Başkan değerli milletvekilleri; kalkınmada önce

likli yörelerin sorunlarıyla ilgili olarak vermiş olduğumuz önergenin gerekçelerini, kalkınmada 
öncelikli yörelerdeki sorunları, grup adına yapmış olduğum konuşmada geniş bir biçimde, de
taylı bir biçimde Yüce Meclise sunmuştum. Ancak, Sayın ANAP sözcüsü konuştuktan sonra, 
bazı hususlara açıklık kazandırmak bakımından söz aldım. 

Hükümet adına konuşan Sayın Bakanı dinledik. Konuşmalarında, "Bölge planlamasına 
ihtiyaç bulunduğunu; altyapı oluşturulmadan sorunların çözümünün mümkün olmadığını; kal
kınma öncelikli yörelerdeki sanayi tesislerinin yüzde 5-10 düşük kapasite ile çalıştığını; bu böl
gelerdeki sorunların gerçekten çok büyük olduğunu; bunlar için özel kalkınma planlarının uy
gulanması gerektiğini" vurguladılar. ANAP sözcüsü ise, bu düşüncelerin tamamen aksini ileri 
süren bir anlayış sergiledi. 

Şimdi, merak ediyor ve soruyoruz : Sayın Bakanın söyledikleri mi doğru, ANAP sözcü
sünün söyledikleri mi doğru? Gerçekten, bunu kesin bir biçimde kestiremedik. 

Sayın ANAP sözcüsü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde kooperatifleşmenin 
ANAP döneminde yaygınlaştığını iddia ettiler. Şimdi, kendisine soruyorum : Uludere İlçesinin 
Hilâl Köyünün Kalkındırma Kooperatifi var. Bu Kalkındırma Kooperatifinin bir binası, sekiz 
yılı aşkın bir süredir jandarma karakolu olarak kullanılıyor. Siz, mevcut kooperatiflere ait bi
naları karakol haline getirmeyin; vatandaş sizden yeni kooperatifler kurmanızı istemiyor. 

Sayın ANAP sözcüsü, okul sayısından söz etti. Sanıyorum, özellikle olağanüstü hal uy
gulamasına gidilen illerdeki okul durumunu, eğitim durumunu bilmemektedir. Ben, kendileri
ne, Millî Eğitim Bakanı Sayın Avni AkyoPdan, bu konuda bilgi almasını öneriyorum. Çünkü, 
Sayın Millî Eğitim Bakanı, buradan yapmış olduğu açıklamalarda, bu bölgede, özellikle Siirt, 
Hakkâri ve Mardin İllerindeki ilkokulların çoğunun karakol olarak kullanıldığını net bir bi
çimde ifade ettiler. 

Bu arada, sayın sözcüye şunu da hatırlatmak isterim : İçinizde, Mardin'den, Siirt'ten ve 
Hakkâri'den milletvekili olan arkadaşlarımız vardır; o arkadaşlarla bağlantı kurun; Mardin, 
Hakkâri ve Siirt'teki okulların çoğunda eğitim ve öğretimin yapılmadığını çok net bir biçimde 
öğreneceksiniz. Eğer buna da inanmıyorsanız, size şunu öneriyorum : Buyurun sayın ANAP 
sözcüsü, sizinle birlikte, olağanüstü hal uygulanan illere gidelim, eğitim, öğretim durumunu 
yerinde tespit edelim. Bu kürsüden gerçekleri saptırmak kolaydır. Bölgeyi gezmeden, dolaşma
dan, bölgeyi dolaşan milletvekillerini, bölgeyi dolaşmamakla itham etmek de kolaydır ama bu
yurun -kolay olmayan şudur- birlikte, helikoptere binmeden, karayoluyla, Hakkâri'ye, Mar
din'e, Siirt'e gidelim, oradaki okulların eğitim durumunu yakından görelim. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Muhterem milletvekilleri, Meclis araştırması önergesi üzerindeki öngörüşmeler tamam

lanmıştır. Şimdi önergeyi oylarınıza sunacağım : 
Meclis araştırması açılmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Karar yetersayısına dikkat edin Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Karar yetersayısını sayın... 
Efendim, lütfen, ayakta kalmayalım, evvela oturalım. Lütfen, şimdi ellerinizi indiriniz. 

Herkes yerini alsın... oturalım... 
Şimdi, tekrar... önce, araştırmayı kabul edenleri tekrar sayacağım... Kabul etmeyenler... 
Karar yetersayısı bulunamamıştır. 
Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 17.50 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 18.05 

BAŞKAN : Başkanvekili E. Yıldırım Ava 
KÂTİP ÜYELER : Mümin Kahraman (Çanakkale), İsmail Üğdül (Edirne) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 82 nci Birleşiminin Dördüncü oturumunu 
açıyorum. 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLlS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI (Devam) 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin ve 34 arkadaşının, kalkınmada öncelikli yörelerin so

runlarını gidermek amacıyla alınacak tedbirleri ve bu konuda uygulanacak politikayı tespit etmek amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/67) (Devam) 

BAŞKAN — Müzakerelere kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
Daha önce, Meclis araştırması önergesi üzerindeki öngörüşmeler tamamlanmış, oylama

ya geçilmiş ve karar yetersayısı bulunmamıştı. Şimdi tekrar oylayacağız. 
Muhterem milletvekilleri, ayakta bulunan arkadaşların oylarını saymak çok zor oluyor. 

Lütfen, herkes yerlerine otursun. Sayın bakanlar da, lütfen, bakanlık sıralarında otursunlar; 
çünkü, çift oy kullananı görmek bazen mümkün olmuyor. 

Muhterem arkadaşlar önergeyi oylarınıza sunuyorum : Meclis araştırması açılmasını ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
8, — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, (6/413) sıra sayılı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin 

önergesi (4/136) 

BAŞKAN — Bir sorunun geri alınmasıyla ilgili önerge vardır, okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin "Sözlü Sorular" bölümünde yer alan 6/413 sıra sayılı önergemi geri aldığımı 

bilgilerinize sunarım. 
Saygılarımla. 

Vefa Tanır 
Konya 

BAŞKAN — Soru geri verilmiştir. 
Gündemin, "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz : 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya ili Beldibi mevkiinde vatandaşlarca tapulu 

arazileri üzerine yaptırılan binalardan bazüarmm Antalya Valiliğince ytkttrtldtğı iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

BAŞKAN — 1 inci sırada, Antalya Milletvekili Sayın Hasan Namal'ın, Antalya tli Beldi
bi mevkiinde vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine yaptırılan binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

s>ayın Namal?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 2 nci sırada, Samsun Milletvekili Sayın Ali Eser'in, Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Eser?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
3. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'm, din görevlilerinin eğitim programlarının geliştirilmesi 

ve ödeneklerinin arttrümast için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne üişkin Devlet Bakanmdan sözlü soru 
önergesi (6/65) 

BAŞKAN — 3 üncü sıradaki, Sayın Durmaz'ın sorusu, izinli olduğu için ertelenmiştir. 
4. — Zonguldak Mîllet veküi Güneş Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol liginde uygulanan puan sis

temine üişkin Mült Eğüim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/68) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada, Sayın Güneş Müftüoğlu'nun, Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanmdan sorusu vardır. 

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

5. — Gaziantep Mületueküi Mustafa Yümaz'ın, çifte pasaportlu olduğu iddia edilen kamu görev
lilerine üişkin içişleri Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/102) 

BAŞKAN — 5 inci sırada, Gaziantep Milletvekili Sayın Yılmaz'ın, İçişleri Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Yılmaz?.. Yoklar. 
Sayın İçişleri Bakanı veya yerine cevap verecek Sayın Bakan? Burada. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığı için sual düşmüştür. 
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6. — 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 — 6 ncı sıradaki, Adana Milletvekili Sayın Sedat Doğan'ın, Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sorusu, Sayın Doğan izinli olduğu için ertelenmiştir. 

7. — 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) 

BAŞKAN — 7 nci sıradaki, Sayın Şinasi Altıner'in, Maliye ve Gümrük Bakanından soru
su, Sayın Altıner görevli olduğu için ertelenmiştir. 

8. — 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) 

BAŞKAN — 8 inci sırada, Manisa Milletvekili Sayın Zengin'in, Maliye ve Gümrük Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Zengin?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığı için, soru düşmüştür. 

9. — Artvin Milletvekili Hasan Ekincinin, Karadeniz Bakır işletmeleri Genel Müdürlüğü Yöne
tim Kurulu üyeliğine yapılan bir atamaya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/108) 

BAŞKAN — 9 uncu sırada, Artvin Milletvekili Sayın Hasan Ekinci'nin, Karadeniz Bakır 
îşletmelelerindeki bir atama dolayısıyla Devlet Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Ekinci?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

10. — Balıkesir Milletvekili I. Önder Kırlı 'mn, yurt dışına gönderilecek öğretmenlerle ilgili müla
kat sınavının ertelenme nedenine ve sınav kotnisyonunun kimlerden oluştuğuna ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/142) (1) 

BAŞKAN — 10 uncu sırada, Sayın önder Kırlı'nın, Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Kırlı?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

11. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'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 — 11 inci sıradaki, Sayın Şinasi Altıner'in, Bayındırlık ve tskân Bakanından 
sorusu, Sayın Altıner görevli olduğu için ertelenmiştir. 

12. — 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) 
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BAŞKAN — 12 nci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın SarıgüPün, Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Sarıgül?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 13 üncü sırada, Sayın Güneş Müftüoğlu'nun, imtihansız personel alındığı 
iddiasıyla Devlet Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Müftüoğlu?.. Yok. 
Cevap verecek Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

14. — İstanbul Milletvekili Mustafa Songül'ün, Seul Olimpiyatlarına katılan yöneticilerin görev
lerine ve bunlar için Devletçe yapılan harcamaya ilişkin Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/203) 

BAŞKAN — 14 üncü sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Sarıgül'ün, Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Sarıgül?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 15 inci sırada, Edirne milletvekili Sayın Erdal Kalkan'ın, Başbakandan so
rusu vardır. 

Sayın Kalkan?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

16. — izmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazü'm, Bergama ilçesindeki ilk ve orta dereceli okul
ların öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) (1) 

BAŞKAN — 16 ncı sırada, İzmir Milletvekili Sayın Turan Bayazıt'ın, Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Bayazıt?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

17. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay 'm, aylık bir derginin yayın yönetmeni ve Ankara tem
silcisi ile diğer çalışanlarının takip edildikleri ve gözetim altında tutuldukları iddiasına ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/233) 

BAŞKAN — 17 nci sırada, Diyarbakır Milletvekili Sayın Atalay'ın, İçişleri Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Atalay?.. Yok. 
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Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığından, soru düşmüştür. 

18. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Horzum Şirketler Grubuna 20.11.1985 tarihli pro
tokolden önce ve sonra ne kadar vergi iadesi ve kaynak kullanımı destekleme primi ödendiğine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/234) 

BAŞKAN — 18 inci sırada, Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Canver?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 19 uncu sırada, Mardin Milletvekili Sayın Süleyman Çelebi'nin, Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Çelebi?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığından, soru düşmüştür. 

20. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Ankara ili Gölbaşı ilçesi eski Belediye Başkanı ile 
imar Müdürü haklarındaki iddialara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/125) 

BAŞKAN — 20 nci sırada, Ankara Milletvekili Sayın Ömer Çiftçi'nin, İçişleri Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Çiftçi?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığından, soru düşmüştür, 

21. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Nallılıan Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği 
Öğrenci Pansiyonunun kazan dairesinin onarvnı için gerekli malzeme ve işçiliğin karşılıksız olarak T.K.I. 
Orta Anadolu Linyit Işletmesince karşılandığı iddiasına ilişkin Enerji ve, Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/126) 

BAŞKAN — 21 inci sırada, Ankara Milletvekili Sayın Ömer Çiftçi'nin, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Çiftçi?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

22. —Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Sümerbank'ta "Turgut Özal" markalı kumaş dokun
duğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/127) 

BAŞKAN — 22 nci sırada, Ankara Milletvekili Sayın Ömer Çiftçi'nin, Başbakandan so
rusu vardır. 

Sayın Çiftçi?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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23. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, maç biletlerinin bir hafta önceden satışa çıkarû-
mastntn karaborsaya neden olduğu iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/248) 

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

Sayın Sarıgül?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığından, soru düşmüştür. 

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

BAŞKAN — 24 üncü sırada, İzmir Milletvekili Sayın Kemal Anadol'un, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Anadol?. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

25. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Ege Bölgesindeki pamuk üreticilerine ürün bedelleri
nin ne zaman ve nasıl ödeneceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/249) 

BAŞKAN — 25 inci sırada, Denizli Milletvekili Sayın Adnan Keskin'in, Başbakandan so
rusu vardır. 

Sayın Keskin?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığından, soru düşmüştür. 
26. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ülkemizdeki ortak savunma tesislerinde radyasyon 

sızıntısı bulunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/250) 

BAŞKAN — 26 ncı sırada, Adana Milletvekili Sayın Cüneyt Canver'in, Başbakandan so
rusu vardır. 

Sayın Canver?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 27 nci sırada, Denizli Milletvekili Sayın Adnan Keskin'in, Maliye ve Güm
rük Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Keskin?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığından, soru düşmüştür. 

28. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Fbstacı'ntn, Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu A.Ş.'nin 
ortaklarına ve şirket anasözleşmesinde yer alan bazı hükümlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/257) 

BAŞKAN — 28 inci sırada, Aydın Milletvekili Sayın Ziya Postacı'mn Devlet Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Postacı?.. Burada. 
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Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
29. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum iline bağlı bazı köylerin elektrik sorununa iliş

kin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/258) 

BAŞKAN — 29 uncu sırada, Çorum Milletvekili Sayın Rıza Ilıman'ın, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Ilıman?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
30. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, 335 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 

yürürlüğe girmesinden sonra boşalan belediye başkanlıklarına ve bu belediye başkanlıklarına valiliklerce 
yapdan atamalara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/260) 

BAŞKAN — 30 uncu sırada, İsparta Milletvekili Sayın Ertekin Durutürk'ün, İçişleri Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Durutürk?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığından, soru düşmüştür. 
31. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'in, ücretlilere ve Gelir Vergisi mükelleflerine 1987 

ve 1988 yularında ne kadar vergi iadesi ödendiğine ve vergi iadesi ile ilgili yeni uygulamalara ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (Ş/134) 

BAŞKAN — 31 inci sırada, Kütahya Milletvekili Sayın Mehmet Korkmaz'ın, Maliye ve 
Gümrük Bakanından sorusu vardır. 

t 

Sayın Korkmaz?.. Yok. 
Sayın Maliye Bakanı?.. Burada. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
32. —Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, hayali ihracatla ilgili olarak mahkemelere intikal 

eden veya Devlet Planlama Teşkilatında soruşturması devam eden dosyalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/138) 

BAŞKAN — 32 nci sırada, Afyon Milletvekili Sayın Abdullah Ulutürk'ün, Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Ulutürk?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
33. — içel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, pamuk üreticilerinin sorunlarına ilişkin Sanayi 

ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/261) 

BAŞKAN — 33 üncü sırada, îçel Milletvekili Sayın M. tstemihan Talay'ın, Sanayi ve Ti
caret Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Talay?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığı için, soru düşmüştür. 
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34. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 1988 yüı bütçesinin belediyelere yapılacak yardım 
ve ödemeler tertibinden hangi belediyelere ne miktar yardım yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/262) 

BAŞKAN — 34 üncü sırada, Denizli Milletvekili Sayın Adnan Keskin'in, Maliye ve Güm
rük Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Keskin?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığı için, soru düşmüştür. 
35. — Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'nun, 1988 kampanyasında ÇUKOBİRLİK'çeger

çekleştirilen kütlü pamuk alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu ve Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Şükrü Yürür'ün cevabı (6/263) 

BAŞKAN — 35 inci sırada, Hatay Milletvekili Sayın Turhan Hırfanoğlu'nun, Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Hırfanoğlu?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Suali okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlandırılma

sını saygı ile arz ederim. 
Turhan Hırfanoğlu 

Hatay 

1. 1988 pamuk kampanyasının başladığı günden bugüne kadar, ÇUKOBtRLÎK Tarım 
Kredi Kooperatifleri tarafından kaç bin ton kütlü pamuk alınmıştır? 

2. Kooperatiflere teslim edilen kütlü pamuk bedellerinin yarısının peşin, yarısının da teslim 
tarihinden itibaren iki ay içinde ödeneceği bildirilmişti : 

a) Bugüne kadar ÇUKOBtRLÎK tarafından alımı yapılan kütlü pamuk bedellerinin ilk 
yarısı üreticiye tamamen ödenmiş midir? 

b) ödenmediyse, bugün için üreticinin alacağı ne kadar Türk Lirasıdır? 

3. Üreticilere ödenecek ürün bedelinin ilk yarısından, Ziraat Bankasınca, vadesi geçen 
borçlarından kesinti yapılmayacağı, yetkililer tarafından açıklanmıştı. Bakanlığınız ile Ziraat 
Bankası arasında bu yönde bir protokol yapılmış mıdır? Veya Hükümet tarafından Ziraat Ban
kasına böyle bir talimat verilmiş midir? 

4. Kooperatiflerce alınmış olan ve alınacak olan kütlü pamuk bedellerinin ikinci yarıla
rı, zamanında ödenebilecek midir? Bunun için ne gibi parasal önlemler düşünülmektedir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Sayın Başkan, saygıdeğer 

milletvekilleri; Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu, bu soru önergesini 1988 kampanya dö
nemi için vermiştir. Malumunuz, bunun üzerinden bir de 1989 kampanyası geçti. Biz, 1988 
yılına ait borcumuzu ödedik ve sıfırladık. 
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1989 yılında ise, bütün tarım satış kooperatiflerinde, "haftalık fiyat" esasını uyguladık. 
Çukobirlik tarafından 1 510 lirayla başlatılan ilk kampanyamız, 1 527 liradan 1 680 liraya ka
dar yükselen fiyatla, gerekli malımızı mubayaa ettik ve bütün borcumuzu da çiftçiye ödemiş 
bulunmaktayız. Şu anda, Çukobirlik'in, ne 1988 yılı, ne de 1989 yılı mubayaasından dolayı 
üreticimize borcu yoktur. 

Bilgilerinize arz eder, saygılar sunarım efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Hırfanoğlu. 

TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biz, Sayın Ba
kana 1988 yılı pamuk ürün bedelleri ile ilgili soru sorduk. Sayın Bakanımız, "1988 yılını öde
dik, 1989 yılından da bir şey kalmadı" dedi. Soru önergem biraz evvel bu kürsUden okundu 
ve içinde en az beş altı soru vardı. 

Hükümetimizin açıklamasına göre, geçen pamuk sezonunda, ürün bedellerinin yarısı pe
şin, yarısı da ilk iki ay içinde ödenecekti. Biz, Çukobirlikte yapılan mubayaaları takip ettik. 
Bu alımlarda, ürün bedellerinin ilk yarısı peşin ödenmediği gibi, ikinci yarısı da, iki ay değil, 
altı ay sonra ödendi. Sayın Bakan, "1988 borcunu bitirdik" diyor. Aradan iki sene geçti; çok 
şükür, bitmiş. Onun için teşekkür ediyoruz; ama, çiftçimiz, malını elinden ilk çıkardığı zaman, 
parasını alamadı. 

Ziraat Bankası, o dönemde, Çukobirlikten gelen çeklerden "borçları var" diyerek kesinti 
yaptı. Hükümet yetkilileri, "Ziraat Bankası kesinti yapmayacak" diye açıklamalarda bulun
du; fakat, Hükümetin bu genelgesini Ziraat Bankası mı dinlemedi, Hükümet mi yetiştiremedi 
bilemiyoruz. Ziraat Bankasına çek götüren vatandaşın çeki kesintiye uğradı. 

Değerli arkadaşlarım, tabiî ki, soru önergemizin güncelliği geçti. Vatandaş, 1988 yılında 
yeteri kadar sıkıntı çekti. Biz, o gün için, olayın güncel olması nedeniyle, bu soru önergesini 
yazılı olarak verdik; maalesef, Sayın Bakanımızdan bu sorularımızın cevaplarını alamadık. 

Şu anda gündemde 467 tane sözlü soru önergesi cevap bekliyor. Sanırım, denetim yolları
nı tam işletemiyoruz. Bugünlerde bir hızlılık var ve bundan dolayı memnunuz. İnşallah bun
dan sonra sorulara daha süratli bir şekilde cevap verilir. Söylediğim gibi, iki sene sonra, "biz 
bu paraların hepsini ödedik" demek gayet kolay. Ama, önemli olan, çiftçinin o günlerde çekti
ği sıkıntıya cevap verebilmekti. Ümit ederim, bundan sonra, pamukçuları biraz daha fazla dü
şünürüz. 

Bu vesileyle, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hırfanoğlu. 
Sual cevaplandırılmıştır. 

36. —; Balıkesir Milletvekili I. Önder Kırlı'mn, eğitim örüisans programına katılarak Açıköğretim 
Fakültesini bitiren emekli öğretmenlerin intibaklarının yeniden düzenlenip düzenlenmeyeceğine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/264) 

BAŞKAN — 36 ncı sırada, Balıkesir Milletvekili Sayın t. önder Kırlı'nın, Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Kırlı?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
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32 — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'm, ülkemizdeki et tüketimine ve canlı koyun sayı
sında görülen düşüşün nedenine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakamndan sözlü soru önergesi (6/139) 

BAŞKAN — 37 sırada, Kütahya Milletvekili Sayın Korkmaz'ın, Tarım Orman ve Köyişle
ri Bakamndan sorusu vardır. 

Sayın Korkmaz?.. Yoklar. 
Sayın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı?.. Buradalar. 
Sual sahibi ikinci defa bulunmadığı için, sual düşmüştür. 

38. — Kars Milletvekili Mahmut Almak'm, olağanüstü hal uygulaması nedeniyle yapılan harca
malara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/302) 

BAŞKAN — 38 inci sırada, Kars Milletvekili Sayın Alınak'ın, Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Alınak?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Sotü, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

39. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin Mardin Köy Hizmetleri Müdürlüğünün mevsim
lik işçi ihtiyacına ve 1988yılındaki mevsimlik işçi istihdamına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
mndan sözlü soru önergesi (Ş/149) 

BAŞKAN — 39 uncu sırada, Mardin Milletvekili Sayın Çelebi'nin, Tarım Orman ve Kö
yişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Çelebi?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar, 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

40. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Cizre - Midyat karayoluna ilişkin Bayındırlık 
ve iskân Bakamndan sözlü soru önergesi (6/150) 

BAŞKAN — 40 inci sırada, Mardin Milletvekili Sayın Çelebi'nin, Bayındırlık ve tskân 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Çelebi?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Sual sahibi ikinci defa bulunmadığı için, sual düşmüştür. 

41. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'm, Köy Hizmetleri Üçüncü Bölge ve Adana Müdürlük
lerinde 1988 yılında geçici statüde kaç işçinin ne kadar süre ile çalıştırıldığına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakamndan sözlü soru önergesi (6/151) 

BAŞKAN — 41 inci sırada, Adana Milletvekili Sayın Orhan Şendağ'm, Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Şendağ?.. Yoklar. 
Sayın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı?.. Buradalar. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

42. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'm, Misis'i Kozan'a bağlayan eski Kozan yolunun, Mi-
sis hududu Göztepe mevkiindeki yolun bakımına ve asfaltlanmasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/153) 
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BAŞKAN — 42 nci sırada, Adana Milletvekili Sayın Orhan Şendag'ın, Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Şendağ?.. Yoklar. 
Sayın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı?.. Buradalar. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

43. — Adana Milletvekili Orhan Şendag'ın, Adana ilinin sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yırdım Bakanından sözlü soru önergesi (6/154) 

BAŞKAN — 43 üncü sırada, Adana Milletvekili Sayın Orhan Şendag'ın, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Şendağ?.. Yoklar. 
Sayın Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

44. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'm, Adana Organize Sanayi Bölgesinin yapım çalışmala
rına üişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/155) 

BAŞKAN — 44 Üncü sırada Adana Milletvekili Sayın Şendag'ın, Sanayi ve Ticaret Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Şendağ?,. Yoklar. 
Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı?.. Buradalar. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

45. — Adana Milletvekili Orhan Şendag'ın, Adana ili Yüreğir ilçesi Kâzım Karabekir Mahalle
sinde sağlık ocağı yaptırılıp yaptırümayacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yırdım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/156) 

BAŞKAN — 45 inci sırada, Adana Milletvekili Sayın Şendag'ın, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Şendağ?.. Yoklar. 
Sayın Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

46. — Adana Milletvekili Orhan Şendag'ın, Adana ili Yüreğir ilçesi Yunusoğlu Köyünde sağlık 
ocağıyapttrılmamastntn nedenine ilişkin Sağlık ve Sosyal Yırdım Bakanından sözlü soru önergesi (6/157) 

BAŞKAN — 46 ncı sırada, Adana Milletvekili Sayın Şendag'ın, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Şendağ?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

47. — Adana Milletvekili Orhan Şendag'ın, Cey/ıan Nehrinin Akdeniz'e döküldüğü bölgenin her
hangi bir firmaya kiralanıp kiralanmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/158) 

BAŞKAN — 47 nci sırada, Adana Milletvekili Sayın Şendag'ın, Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Şendağ?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru sahibi Sayın Şendağ bulunmadığı için, soru bir defaya mahsus olmak üzere ertelen

miştir. 
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48. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'tn, Silifke ilçesinde 1981 yılından sonra tapu paftalar ta
da yapddığı iddia edilen değişikliklere ve imar planı düzenleme çalışmalarım ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/159) 

BAŞKAN — 48 inci sırada, Adana Milletvekili Sayın Orhan Şendağ'ın, Başbakandan so
rusu vardır. 

Sayın Şendag?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

49. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, televizyonun birinci kanal yayınlarının Zon
guldak İl Merkezinde izlenemediği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/160) 

BAŞKAN — 49 uncu sırada, Zonguldak Milletvekili Sayın Güneş Müftüoğlu'nun, Devlet 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Müftüoğlu?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

50. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'ın, ilköğretim müfettişlerine ve müfettişlik için atama 
bekleyen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/161) 

BAŞKAN — 50 nci sırada, Samsun Milletvekili Sayın İrfan Demiralp'ın, Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Demiralp?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

51. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'ın, Sosyal Sigorta Kurumu emeklilerinin de yurt dışı 
tedavi imkânlarından yararlandırılmaları için çalışma yapılıp yapümadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/162) 

BAŞKAN — Sİ inci sırada, Samsun Milletvekili Sayın İrfan Demiralp'ın, Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Demiralp?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

52. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'tn, İsparta - Antalya Dereboğazı yolu için 1989yılı 
bütçesinde ayrûan tahsisata ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/163) 

BAŞKAN — 52 nci sırada, İsparta Milletvekili Sayın İbrahim Gürdal'ın, Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Gürdal?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığı için sual düşmüştür. 
Bu arada, Manisa Milletvekili Sayın Hasan Zengin'in 8 inci sırada bulunan sorusu okun

duğunda kendileri ikinci defa da Genel Kurulda bulunmadıklarından, sorunun düştüğü ifade 
edilmişti. Kendileri, Genel Kurul'a şu anda geldiklerini beyan ederek, sorunun yeniden işleme 
konmasını istemektedirler; ancak, suali tekrar muameleye koyma imkânı yoktur. 
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53. —İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'm, ondan fazla işçi çalıştıran işyerlerinden Konut Edin
dirme Fonu için toplanan para miktarına ve fondan yararlananlara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/164) 

BAŞKAN — 53 üncü sırada, İsparta Milletvekili Sayın tbrahim Gürdal'ın, Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Gürdal?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

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

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

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

57. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Trabzon - Maçka ilçesinde meydana gden 
heyelandan zarar gören vatandaşlar için yaptırılacak konutlara ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/168) 

BAŞKAN — 54, 55, 56 ve 57 nci sıralarda Trabzon Milletvekili Sayın Mehmet Çakıroğlu'
nun soruları vardır. Sayın Çakıroğlu izinli olduğu için, sualler ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 58 inci sırada, Erzurum Milletvekili Sayın tsmail Köse'nin, Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Köse?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

59. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Karayolları 12 nci Bölge Müdürlüğünce 1988yı
lında gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) 

BAŞKAN — 59 uncu sırada, Erzurum Milletvekili Sayın tsmail Köse'nin, Bayındırlık ve 
tskân Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Köse?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığı için, soru düşmüştür. 

60. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya İli Merkez ilçesi Kâzımpaşa Nahiyesinde
ki Gökçeören bataklığına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/172) 

61. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya ili Adapazarı ilçesindeki Çark suyunun 
ıslahına ve Aşağı Sakarya Projesine ait çalışmaların ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve 
iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/173) 
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BAŞKAN — 60 ve 61 inci sıralardaki, Sakarya Milletvekili Sayın Ahmet Neidim'in soru
lan, Sayın Neidim görevli olduğu için ertelenmiştir. 

62. — Kocaeli Milletvekili Alâettin Kurt 'un, Kocaeli İlinde yapanları devam eden Gölcük Devlet 
Hastanesine ve sağlık ocaklartna aü inşaatların ne zaman tamamlanacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi (6/174) 

BAŞKAN — 62 nci sırada, Kocaeli Milletvekili Sayın Alâettin Kurt'un, Sağlık ve Sosyal 
"Vardım Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Kurt?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

63. — Kocaeli Milletvekili Alâettin Kurt 'un, Gebze İlçesinde sigorta hastanesi açümastnm düşü
nülüp düşünülmediğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru, önergesi (6/175) 

BAŞKAN — 63 üncü sırada, Kocaeli Milletvekili Sayın Alâettin Kurt'un, Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Kurt?.. Buradalar. 
Cevap verecek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı burada olmadığından, soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 64 üncü sırada, Kocaeli Milletvekili Sayın Alâettin Kurt'un, Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Kurt?.. Buradalar. 
Cevap verecek Saym Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

65. — Kocaeli Milletvekili Alâettin Kurt'un, Gebze İlçesi Sekerptnar Köyünün ne zaman içme 
suyuna kavuşturulacağına ilişkin Tarım Orman ve Köy isleri Bakanından sorusu ve Devlet Bahanı Hüsa
mettin Örüç'ün cevabı (6/180) 

BAŞKAN — 65 inci sırada, Kocaeli Milletvekili Sayın Alâettin Kurt'un, Tarım Orman 
ve Koyişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Kurt?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Tarım Orman ve Koyişleri Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplan

dırılmasına aracılığınızı arz ederim. 
Saygılarımla. 

Alâettin Kurt 
Kocaeli 

Soru : 1988 yılı programında olmasına rağmen şu ana kadar gerçekleştirilmeyen Gebze-
Şekerpınar Köyü içme suyuna esas olacak sondaj kuyusu; 

1. Şu ana kadar vurulmayan bu sondaj kuyusu ne zaman açılacak? 
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2. 1989 yılında Köyün içme suyu ihtiyacının temin edilip edilmeyeceğinin açıklanmasını. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ÖRÜÇ (Bursa) — Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; Kocaeli Milletvekili Sayın Alâettin Kurt'un, soru önergesinin cevabını arz ediyorum. 
Kocaeli Gebze-Şekerpınar Köyünü sağlıklı içme suyuna kavuşturmak için, yörede yeraltı 

suyu araştırması yapılarak, hidrojeolojik etüt raporu tamamlanmıştır. Zeminin çok sert olma
sı sebebiyle sondaj işlemine girişilememiştir.. Ancak, köyün bir an önce suya kavuşturulmasını 
temin maksadıyla, yeni bir kuyu yeri seçilmesi ve hidrojeolojik etüt yapılması hususunda ma
hallî teşkilatımıza gerekli talimat verilmiştir. Etüt sonuçları beklenmektedir. Müspet cevap alın
dığında sondaj açılması işlemine derhal girişilecektir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Kurt konuşmak istiyor musunuz? 
ALÂETTÎN KURT (Kocaeli) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ALÂETTÎN KURT (Kocaeli) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; sözlü sorum mü

nasebetiyle huzurlarınızı işgal etmiş oluyorum. Bu münasebetle hepinize saygılar sunuyorum. 

Gördüğünüz gibi, Gebze'nin bir köyünün içme suyu problemi yıllar önce ilgililere arz edil
miş, hatta yeraltı suyu dolayısıyla kuyu açılması programlanmış olmasına rağmen, 1988 yılı 
programında olmasına rağmen, bu kuyu açılmamıştır. Hatta, -Sayın Bakan beni mazur gör
sünler, "Zemin çok sert çıktı" diyorlar- bu şekilde bir çalışma da buralarda olmamıştır. 

Üzülerek ifade ediyorum, sözlü soru önergemde öğrenmek istediğim "Köy, 1989 yılı içeri
sinde içme suyuna kavuşturulacak mıdır?" sorusu, -zaten 1989 çoktan geçti, yıl bitti- "Acaba 
1990 yılında içme suyuna kavuşturulacak mıdır?" şekline dönüşmüştür. Maalesef, bu soruya 
da verilecek cevap herhalde müspet gözükmemektedir. 

Doğrusu, tarım işletmelerinin kurulmuş olduğu böyle büyük bir köyün, hâlâ içme suyuna 
kavuşturulmamış olması, beni ziyadesiyle üzmektedir. Bu yıl ki programda da bulunmayışın
dan dolayı, hakikaten çok üzgünüm. 

Telafi edilmesi yönünde gayret gösterilmesini rica ediyor, Yüce Heyetinize saygılar su
nuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurt. 
Sual cevaplandırılmıştır. 
DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ÖRÜÇ (Bursa) — Sayın Başkan, Sayın Alâettin Kurt, 

böyle bir etüdün yapılmamış olduğunu söylemektedir. Araştırmanın yapılmamış olduğunu id
dia etmektedir... 

BAŞKAN — Efendim, tekrar cevap hakkınız yok. 
DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ÖRÜÇ (Bursa) — Benim vermiş olduğum cevabın, 

bir yerde temelsiz olduğu ifade edilmek istenmiştir. Araştırma raporu elimdedir. Müsadenizle 
bu raporu okumak istiyorum. 

BAŞKAN — Lütfen... Tekrar cevap hakkınız yok. Sual cevaplanmıştır. 
DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ÖRÜÇ (Bursa) — Bu araştırma raporunu kendileri

ne verebilirim. 
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BAŞKAN — Sonra, dışarıda kendisine izahat verirsiniz. 
66. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Vezirköprü İlçe Hastanesi ile bu ilçeye bağlı köylerdeki 

sağltk ocaklarının personel ve araç - gereç sorunlarım ilişkin Sağltk ve Sosyal Yardtm Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/181) 

BAŞKAN — 66 ncı sırada, Samsun Milletvekili Sayın Ali Eser'in, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Eser?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

67 — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, yabancı dil derslerinin ortaöğretim kurumlarında mecburî 
ders olmaktan çtkarümastntn Öğretmenler ve öğrenciler üzerindeki etkisine ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Hüsamettin Örüç'ün cevabı (6/183) 

BAŞKAN — 67 nci sırada, Samsun Milletvekili Sayın Ali Eser'in, Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Eser?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı tarafından sözlü olarak 

cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ederim. 
Saygılarımla. 

Ali Eser 
Samsun 

Soru : 1. Ortaöğretimde "Mecburî ders"likten çıkarılan yabancı dil dersleri, sınıf geç
meye etkisi kalmadığı için, sınıf öğretmenlerini sinir buhranlarına uğratacak bir curcunaya dö
nüşmektedir. Bu durum gözönüne alındığında yabana dil dersleri hakkındaki kararınızı tek
rar gözden geçirecek misiniz? 

2. Gerçek hevesli öğrenciler, muhatap yabancı dil öğretmeni bulamamaktadırlar. Bu gi
bi öğrencileri okul dışında, kurs adı altında faaliyet gösteren para tuzaklarına göndermeye mecbur 
bırakmaya devam edecek misiniz? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun. 
DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ÖRÜÇ (Bursa) — Sayın Başkan, sayın milletvekille

ri; Samsun Milletvekili Sayın Ali Eser'in, sorusunda değindiği, "Mecburî derslikten çıkarılan 
yabancı dil dersleri" için ilgili kararın tekrar gözden geçirilip geçirilmeyeceği yolundaki suali
ne, şu cevabı takdim ediyorum : Yabancı dilde basamaklı kur sistemiyle ilgili olarak yapılan 
araştırma ve incelemeler sonucunda, yabancı dil öğretimi zorunlu hale getirilmiştir. 

"Gerçek hevesli öğrencileri, yabancı dil öğretmeni bulamadıkları için, kurs adı altında fa
aliyet gösteren para tuzaklarına göndermeye mecbur bırakmaya devam edecek misiniz?" şek
lindeki sualin ikinci kısmına da, "Yabancı dil öğretimini geliştirmek ve yaygınlaştırmak için, 
öğretmen, derslik ve laboratuvar ihtiyaçlarının karşılanması çalışmalarımız devam etmektedir. 
Dil öğretimiyle ilgili altyapı hizmetleri tamamlandığında, öğrencilerimizin başka kurum ve ku
ruluşlara gitmesi önlenmiş olacaktır" diyoruz. 
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1989 bütçesinde, belki ilk defa olmak üzere, 8.5 milyara ulaşan bir bütçe ödeneğimiz, özel
likle millî eğitimde birçok imkânları da beraberinde getirmiştir. Bunun harcama planı içerisin
de, özellikle yabancı dil laboratuvarlannın ihdası ve yabancı dil eğitimine daha fazla ağırlık 
verilmesi öngörülmektedir. Bu vesileyle, bu sualin karşısında, yabancı dil öğretimi açısından, 
1990 yılının çok daha verimli geçeceği yolundaki inancımı belirtmekle suali cevaplandırmış 
oluyorum. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Eser, söz istiyor musunuz? 

ALt ESER (Samsun) — Sayın Başkan, sualim yerini bulmuş zaten; tatbikat da değişmiş. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eser. 
Sual cevaplandırılmıştır. 

68. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük - Safranbolu karayoluna ilişkin Bayın
dırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/184) 

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

70. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük ilçesi Kaputtu Köyünde yaptırılacak afet 
evlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/186) 

BAŞKAN — 68, 69 ve 70 inci sıralardaki, Sayın Şinasi Altıner'in sorulan, Sayın Altıner'
in görevli olması nedeniyle ertelenmiştir. 

71. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz 'm, dış ülkelere gidecek vatandaşlara uygulanan vize 
işlemlerinin kolaylaştırûmast için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/188) 

BAŞKAN — 71 inci sırada, Kütahya Milletvekili Sayın Mehmet Korkmaz'ın, Dışişleri Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Korkmaz?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

72. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfının 
şubelerine, 1987yılı karma ve 1986 yılından buyana vakfa yapüan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/305) 

BAŞKAN — 72 nci sırada, Ankara Milletvekili Sayın Ömer Çiftçi'nin, Başbakandan so
rusu vardır. 

Sayın Çiftçi?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

73. — İzmir Milletvekili Fuat Kücı'mn, zeytinyağı taban fiyatının ne zaman açıklanacağına ve 
kestane ürününe taban fiyat verilmesi için çalışma yapüıp yapılmadığına üişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/190) 
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BAŞKAN — 73 üncü sırada, izmir Milletvekili Sayın Fuat Kılcı'nın, Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Kılcı?.. Yoklar. 
Sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

74. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Kiraz - Alaşehir yolunun asfalt kaplaması için 1989 
yûı bütçesine ödenek konulup konulmadığına ilişkin Baytndtrttk ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/191) 

BAŞKAN — 74 üncü sırada, tzmir Milletvekili Sayın Fuat Kılcı'nın, Bayındırlık ve tskân 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Kılcı?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığından, soru düşmüştür. 

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

BAŞKAN — 75 inci sırada, tzmir Milletvekili Sayın Fuat Kılcı'nın, Bayındırlık ve tskân 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Kılcı?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığından soru düşmüştür. 

76. — izmir Milletvekili Fuat Kıla 'ntn, Tahtalı Barajı projesinde değişiklik yapılıp yapılmadığı
na ve Barajın ne zaman bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/193) 

BAŞKAN — 76 na sırada, tzmir Milletvekili Sayın Fuat Kılcı'nın, Bayındırlık ve tskân 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Kılcı?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığından soru düşmüştür. 

77. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Amasya ili Merkez ilçesine bağlı Dere Ma
hallesinde tabiî afete maruz kalmaları muhtemel olan vatandaşlar için afet konutları yapılıp yapılmayaca
ğına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/306) 

BAŞKAN — 77 nci sırada, Amasya Milletvekili Sayın Mehmet Tahir Köse'nin, Bayındır
lık ve tskân Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Köse?.. Yoklar. 
Bayındırlık ve tskân Bakam?.. Buradalar. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığından soru düşmüştür. 

78. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in inek ithalatına ilişkin Tarım Orman ve Köy işleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/317) 

BAŞKAN — 78 inci sırada, Denizli Milletvekili Sayın Keskin'in, Tarım Orman ve Köyişle-
ri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Keskin?.. Yoklar. 
— 379 — 



T.B.M.M. B : 82 27 . 2 . 1990 O : 4 

Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 79 uncu sırada, Sayın Abdullah Ulutürk'ün, Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Ulutürk?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

80. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, Afyon Çimento Fabrikasmm çevre kirliliğine ne
den olduğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/197) 

BAŞKAN — 80 inci sırada, Afyon Milletvekili Sayın Abdullah Ulutürk'ün, Devlet Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Ulutürk?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan? Buradalar. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığından, soru düşmüştür. 

81. — Adana Milletvekili Orhan Sendağ'tn, SEKA'daki grevin nedenine ve sonuçlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/198) 

BAŞKAN — 81 inci sırada, Adana Milletvekili Sayın Orhan Şendağ'ın Başbakandan so
rusu vardır. 

Sayın Şendağ?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığından, soru düşmüştür. 

82. — içel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, "Tarsus'un, şimdilik il yapılmasının 
düşünûlemediğine" dair 31.10.1988 tarihli beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/318) 

BAŞKAN — 82 nci sırada, tçel Milletvekili Sayın tstemihan Talay'ın, Başbakandan soru
su vardır. 

Sayın Talay?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

83. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli ili Gebze ilçesinin öğretmen ihtiyacına iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1&9) 

84. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze ilçesi adliye binasına ve bu ilçede ağır ceza 
malıkemesi kurulmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (Ş/200) 

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

BAŞKAN — 83, 84 ve 85 inci sıralardaki, Kocaeli Milletvekili Sayın Alaettin Kurt'un so
ruları, İçtüzüğün 97 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre ertelenmiştir. 

ATİLLA tMAMOĞLU (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, soru sahiplerinin çoğunluğu 
burada yok, sorular boşuna düşüyor. 
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BAŞKAN — Düşmüyor, erteleniyor efendim. 
ATİLLA ÎMAMOĞLU (Kahramanmaraş) — Bazrsı da düşüyor. 
BAŞKAN — Sual sahibi ikinci defa bulunmazsa düşüyor soru. 

86. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'Un, şeker pancarına zam yapılıp yapılmaya
cağına ve pancar üreticilerine ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/206) 

BAŞKAN — 86 ncı sırada, Afyon Milletvekili Sayın Ulutürk'ün, Sanayi ve Ticaret Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Ulutürk?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

87. — 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) 

BAŞKAN — 87 nci sırada, Adana Milletvekili Sayın Orhan Şendağ'ın, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Şendağ?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

88. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'tn, Ankara ili Şereflikoçhisar ilçesine bağlı Evren Sarı-
yahşi ve Ağaçören kasabalartmn ne zaman ilçe yapılacaklarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/319) 

BAŞKAN — 88 inci sırada, Ankara Milletvekili Sayın Tevfik Koçak'ın, İçişleri Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Koçak?.. Buradalar. 
Cevap verecek Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
Muhterem arkadaşlar, süremizin dolmasına çok az bir zaman kalmıştır. 
Gündemdeki kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 28 Şubat 1990 Çarşamba 

günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.45 

• 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları inşaatı 

Genel Müdürlüğünce 1989 yılı Mart ayında açılan ihaleye ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Cengiz 
Tuncer'in yazılı cevabı (7/1018) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Ulaştırma Bakanı Sayın Cengiz Tuncer tarafından yazılı olarak ce

vaplandırılmasını arz ederim. 
Musa Gökbel 

Muğla 
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1989 Martında Devlet Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları tnşaat Genel Müdür
lüğü Römorkörler için 12 takım ana makine, redüksiyon ve manevra ekipmanın alım ihalesi 
açmıştır, thale Şartnamesinde motor cinsi direkt Enjeksiyon olduğu halde ihale, motorları in-
direkt olan Stork-WerIespoor DiesePe verilmiştir. Bu Firmanın Deniz Turizm Donatım A.Ş. 
Türkiye Temsilcisi olup, ihalede şart olan servis istasyonları da yoktur. Yazılı ihale şartları bu 
kadar çiğnendiğine göre Firmanın ve Türkiye Temsilcisinin bu denli ihaleye aykırı şartlara rağ
men imtiyazları nereden gelmektedir? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 

Hükmü : 525-77/164-6891 26.2.1990 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : a) 29.12.1989 gün ve Kan. Kar. D. Bşk. 7/1018-3933 sayılı yazınız. 
b) 5.1.1990 gün ve 525-77/13 sayılı yazımız. 
Muğla Milletvekili Sayın Musa Gökbel'in, 1989 yılında ihalesi yapılan 12 takım ana ma

kine redüksiyon ve manevra ekipmanına ilişkin ilgi (a) yazınız eki yazılı soru önergesine, ilgi 
(b) yazımızda, konunun tarafımdan incelendiği ve bilahare bilgi verileceği bildirilmiştir. 

Başbakanlıkça önerilen yeni tasarruf tedbirleri de dikkate alınarak, söz konusu ihaleye 
ilişkin sözleşmenin imzalanmasından sarfınazar edilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Cengiz Tuncer 

Ulaştırma Bakanı 

2. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Âtalay'm, Ankara Emniyet Müdürlüğü Siyasî Şube yetkilile
rince 26.12.1989 tarihinde sorguya alınan iki vatandaştan birine işkence yapıldığı ve avukatları ile görüş
melerinin engellendiği iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu '-
nun yazılı cevabı (7/1028) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasa ve İçtüzük gereği aşağıda belirtilen soruların Başbakan Sayın Yıldırım Akbulut 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını Saygılarımla arz ederim. 
Fuat Atalay 
Diyarbakır 

1. Ankara DGM Savcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında 26.12.1989 gecesi saat 
03.00'te evinden gözaltına alınan Erol Bektaş ve eşi Sabia Bektaş Ankara Emniyet Müdürlüğü 
Siyasî Şube yetkililerince sorguya alınmış bulunmaktadır. Evde bulunan kitapların ve müzik 
kasetlerininde yetkililerce alınması uygulamalarını "Düşünce özgürlüğü" önündeki engelleri 
kaldıracağız diyen bir Hükümetin Başbakanı olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? 

2. Sorgulama sırasında Erol Bektaş'a eşi Sabia Bektaş'm önünde işkence yapılmış, Erol 
Bektaş kollarından askıya alınarak, vücuduna elektrik verilmiştir. İnsan onurunu yok eden bu 
uygulamalardan Siyasal anlamda siz sorumlusunuz. Hükümetiniz döneminde yoğun olarak 
uygulamada bulunan bu tip işkence olaylarına karşılık Türkiye'de İnsan Hakları İhlalleri yok
tur doğrultusundaki açıklamaları nasıl yapıyorsunuz? 
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3. Erol Bektaş'ında içinde bulunduğu TDKP örgütü soruşturmasında DGM Savcılığı so
ruşturmayı 5 günden, ikinci bir emirle 10 güne çıkarmış bulunmaktadır, ikinci 5 günlük süre
lerin ilk beş gün içerisinde yapılan işkence uygulamaları sonuçlarının ortadan kalkması için 
kullanıldığı yorumu yapılmaktadır. Gözaltı süresini 48 saate indireceğiz şeklinde en yetkili ma
kamlarca açıklamalarda bulunurken, Başkent Ankara'da suçsuz onlarca insanın günlerce iş
kence altında sorguda kalması büyük çelişki değil midir? 

4. 26.9.1989 tarihli Genelgenizde belirtilen düzenlemelere rağmen gözaltında bulunan sa
nıkların Avukatları ile görüşmesi bu olayda da DGM Cumhuriyet Savcılığınca hiç bir yasal 
gerekçe olmadan engellenmektedir. DGM Cumhuriyet Savcıları yasalarda olmayan bu yetkile
rini bu durumda kimden, hangi kurumlarda almaktadır. Böylesi uygulamaların yaşandığı bir 
ülkede Demokratik Hukuk Devletinden bahsetmek sizce mümkün müdür? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

259—7/1028 27.2.1990 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: 9.1.1990 tarihli, Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığa ifadeli ve 7/1028-3978/18425 
sayılı yazınız. 

Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sayın Başbakanımıza yönelttiği ve Başbakanlık Ma
kamınca tarafımdan cevaplandırılması tensip olunan yazılı soru önergesinin cevabı iki nüsha 
halinde ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 

Sayın 
Fuat Atalay 
Diyarbakır Milletvekili 
Sayın Başbakanımıza yönelttiğiniz ve Başbakanlık Makamınca tarafımdan cevaplandırıl

ması tensip olunan yazılı soru önergesinin cevabı aşağıda takdim kılınmıştır. 
1. Yasadışı örgüte üye olmak suçundan, Erol Bektaş ve eşi Sabia Bektaş 26.12.1989 tari

hinde Ankara Emniyet Müdürlüğünce gözetim altına alınmıştır. 
Sabia Bektaş hakkında, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının 

2.11.1990 tarihine kadar gözetim altında tutulma emri bulunmakla beraber, adı geçen 28.12.1989 
tarihinde söz konusu Başsavcılıkça serbest bırakılmıştır. 

Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığınca, Erol Bektaş'ın gözetim 
altında tutulma süresinin 2.1.1990 tarihine kadar olması belirlenmiş iken, suçun yasadışı bir 
örgüte ilişkin ve sanık sayısının fazla oluşu dikkate alınarak, hazırlık soruşturmasının tamam
lanabilmesi amacıyla gözetim altında tutulma süresi 7.1.1990 tarihine kadar uzatılmış olup, 
adıgeçen 8.1.1990 tarihinde, sorgusunu müteakip söz konusu Başsavcılıkça serbest bırakılmıştır. 

2. Adlî Tıp Kurumu Ankara Şube Müdürlüğünün 7.1.1990 tarihli raporunda; Erol Bek
taş'ın yapılan muayenesinde, vücudunda haricen darp ve cebir hasarına rastlanılmadığı kesin 
olarak belirtilmiştir. 
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3. Sanıkların avukatları ile görüşmeleri konusundaki Genelgemiz Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun hükümlerini aksettirmektedir. Yargı organlarımız ve Cumhuriyet savcıları
mızın görevlerini ifa ederlerken kanun hükümlerine uygun hareket etmeleri tabiidir. Yine, yar
gı organlarımız ve Cumhuriyet savcılarımızın bu görevlerinin ifası sırasında bağımsız oldukla
rı da izahtan varestedir. Kanuna ve usule aykırı olarak işlem yapılmasında da takip edilecek 
yol belirli bulunmaktadır. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
, Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 

3. —Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, 3417ve 3320 numaralı kanunlar uyarınca me
mur ve işçilerden yapılan kesintiye ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ekrem 
Pakdemirli'nin yazdı cevabı (7/1056) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Yıldırım Akbulut tarafından yazılı olarak yanıtlanması

nı saygılarımla arz ederim. 
Cevdet Selvi 

Eskişehir 

tşçi ve memurların aylık ve ücretlerinden vergi ve diğer kesintilerin çok yüksek oranda 
olduğu bilinmektedir. Gelir vergisi, KDV ve SSK primlerinin kesinti yapıldığı halde zamanında 
ve tam olarak ödenmediği de bir gerçektir. 

1. Milyonlarca işçi ve memurun bütün bu ekonomik güçlüklerine rağmen direkt veya do
laylı olarak Nisan 1988 tarihinden bu yana "Çalışanların tasarrufa teşvik edilmesi ve bu tasar
rufların değerlendirilmesine dair" kanun gereğince kesilen paraların toplam miktarı ne kadardır? 

2. Tahsil edilen miktar ne olmuştur? 
3. Tahsil edilen bu paralar nerelerde, ne ölçüde değerlendirilmiştir? 
4. Memurlar ve işçiler ile bunların emeklilerine konut edindirme yardımı yapılması" hak

kındaki kanun gereğince çalışan başına 3 yıldan beri kesilen paraların toplam miktarı ne ka
dardır? 

5. Tahsil edilen miktar ne olmuştur? 
6. Tahsil edilen bu paralar nerelerde ve ne ölçüde değerlendirilmiştir? 

T. C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü 
Sayı : 111813-390/3019 21.2.1990 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 2.2.1990 tarih ve 

07-106-35/01196 sayılı yazısı. 
tlgi yazı ekindeki soru önergesinde yer alan Eskişehir Milletvekili Sayın M. Cevdet Selvi'

nin sorusuna ilişkin cevabım aşağıda sunulmuştur. 
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3417 sayılı Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değerlendiril
mesine Dair Kanun uyarınca yapılan kesinti ve katkı tutarlan 31.1.1990 tarihi itibariyle 
2 022 002 02S 030 liradır. 

3320 sayılı Memurlar ve tşçiler ile Bunların Emeklilerine yapılan Konut Edindirme Yardı
mı ise 31.1.1990 tarihi itibariyle 1 867 479 825 406 lira olmuştur. 

Konut Edindirme "ferdimi tümüyle Devlet veya işveren tarafından karşılanmaktadır. Ta
sarrufu teşvik kesintileri uygulaması ise çalışanın aylık ve ücreti üzerinden yapılan % 4 kesinti
ye Devlet veya işverenin % 6 katkıda bulunması şeklindedir. 

Konut Edindirme Yardımı, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı adına Em
lak Bankasında, tasarruf kesintisi ve katkıları da aynı Başkanlık adına T.C. Ziraat Bankası Mer
kez Şubesinde açılan bir hesapta toplanarak nemalandırılmaktadır. Sözü edilen hesaplarda top
lanan meblağın bir kısmı ile yüksek gelir getiren tahviller alınmakta bir kısmı da gayrimenkul 
dışında verimi yüksek yatırımlara plase edilmektedir. 

3417 sayılı Kanun ile çalışanların gelirlerinin bir kısmının tasarrufa ayrılmasının temin edil
mesi ve bu tasarrufların en iyi şekilde nemalandırılmasını sağlamak suretiyle çalışanların ta
sarruf yapmaları teşvik edilmiştir. Böylece çalışanlara ileride istekleri halinde kullanabilecek
leri bir ek kaynak yaratılacak ve bu suretle diğer tasarruf imkânlarını da harekete geçirmeleri 
teşvik edilmiş olacaktır, öte yandan, tasarrufların teşviki yoluyla GSMH'ıun artışının hızlan
dırılması ve işsizliğin azalması amaçlanmıştır. 

Bilgilerini arz ederim. 
Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli 
Maliye ve Gümrük Bakam 

4. — Çorum Milletvekili Rıza Iltman'ın, bazı teknik öğretmenler ile genel idare hizmetleri strufm-
da görev yapan memurların ekonomik sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sorusu ve Devlet Ba
kanı ve Millî Eğitim Bakanı Vekili Hüsamettin Oruç'ün yazdı cevabı (7/1068) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanınca yazılı olarak yanıtlanmasına yardımcı ol

manızı saygılarımla arz ederim. 
Rıza Ilıman 

Çorum 

1. Aynı okulları bitiren teknik hizmetler sınıfında görev alma niteliklerini taşıyan ancak 
Bakanlıkça çeşitli okullarda görevlendirilen "teknik öğretmenlerden" bazıları yüzde elli beşe 
varan tazminat alırken bir bölümü bunun çok altında (yüzde dört) tazminat almaktadırlar. 

Bu öğretmenler arasında ayırım sayılmaz mı? Bu farklılıkları düzeltmeyi düşünüyor-
musunuz? 

2. Millî Eğitim Bakanlığında çalışan genel idare hizmetleri sınıfındaki memurlar; öğre
tim hizmetleri tazminatı, ek ders ücreti veya özel hizmet tazminatı vb. gibi ödeneklerden yok
sun tutulmuşlardır. 

Bu durum aynı kurumda çalışanlar için büyük bir haksızlık sayılmıyor mu? 
Bunların durumunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 
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T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu 
Başkanlığı 

Sayı : 022.1. Araş. Pln. Dai. Bşk. 90/454 27.2.1990 
Konu : Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın 
Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar 

Dairesi Başkanlığının 25.1.1990 tarih ve 7/1068-4100/18801 sayılı yazısı. 
Çorum Milletvekili Sayın Rıza Ilıman'ın Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi in

celenmiş ve cevabı Ek'te sunulmuştur. 
Arz ederim. 

Hüsamettin örüç 
Devlet Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı V. 
Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın soruları ile ilgili açıklamalar 
1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 213 üncü maddesinden sonra gelen zam ve 

tazminatlar başlığı altındaki Ek Maddesine, 2.11.1989 tarih ve 20330 sayılı Resmî Gazete'de 
yayımlanan 386 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen (f) fıkrasında 36 ncı madde 
kapsamındaki teknik hizmetler sınıfında görev alma niteliklerini taşıyıp Millî Eğitim Bakanlı
ğına bağlı meslekî ve teknik öğretim okul ve kurumlarına atelye, laboratuvar veya meslek ders
leri öğretmeni olarak atananlardan; en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 4 
yıllık yüksek öğrenim görenlere 9b 40'ına; 2 yıllık yüksek öğrenim görenlere 9b 20'sine kadar 
Bakanlar Kurulunca belirlenecek esas ve ölçüler dahilinde özel hizmet tazminatı ödeneceği hük
müne yer verilmiştir. 

Bu hüküm doğrultusunda 31.12.1989 tarih ve 20389 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 
89/14908 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Bakanlığımıza bağlı meslekî ve teknik öğretim okul 
ve kurumlarına atelye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni olarak atanan, Bilgisayar, 
Elektrik, Elektronik, Gemicilik, Makine, Döküm, Metalişleri, Modelcilik, Motor, Tesviye, Te
lekomünikasyon, Tekstil bölümleri ile bunların anabilim ve anasanat dallarında mezun olan
lardan; en az 4 yıl yüksek öğrenim görenlere 9b 8, en az 2 yıl yüksek öğrenim görenlere 9b 4, 

Kimya, Matbaacılık, Mobilya ve Dekorasyon (Ağaçişleri), Plastik Sanatlar, Çinicilik ve 
Seramik, Su Ürünleri, Makine Ressamlığı, Yapı Ressamlığı, tnşaat, Yapı, Sıhhî tesisat, Harita 
ve Kadastro bölümleri ile bunların anabilim ve anasanat dallarından mezun olanlardan; en 
az 4 yıl yüksek öğrenim görenlere % 6, en az 2 yıl yüksek öğrenim görenlere 9b 3, 

Yukarda belirtilenler dışındaki bölüm ve bunların anabilim ve anasanat dallarından me
zun olanlardan; en az 4 yıl yüksek öğrenim görenlere 9b 4, en az 2 yıl yüksek öğrenim görenle
re 9b 2, oranlarında özel hizmet tazminatı ödenmektedir. 

Görüldüğü gibi Bakanlığımıza bağlı meslekî ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarına 
atölye, laboratuvar veya meslek dersi öğretmeni olarak atananlardan; 657 sayılı Kanunun deği
şik 36 ncı maddesi kapsamındaki Teknik Hizmetler Sınıfında görev alma niteliklerini taşıyan
lara 9b 55 - 9b 4 arasında değişen oranlarda değil, 9b 2 - 9b 8 arasında değişen oranlarda özel 
hizmet tazminatı ödenmektedir. 
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2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesi ile Genel tdare Hiz
metleri, Teknik Hizmetleri gibi hizmet sınıfı esası getirilmiş olup her hizmet sınıfında görev 
alacakların nitelikleri gerek 657 sayılı Kanun ve gerekse özel mevzuat hükümleri ile belirlenmiştir. 

Devlet memuru olarak çeşitli hizmet sınıflarında görev yapan personelin öğrenim durum
ları farklı olduğu gibi sınıflar itibariyle hizmetlerin nitelikleri ve çalışma şartları da farklılık 
göstermektedir. Bunun sonucu olarak; değişik hizmet sımflannda görevli personelin, aylık ve 
diğer ödemeleri de farklıdır. Bu bakımdan, Bakanlığımız kadrolarında görevli personelden Genel 
tdare Hizmetleri Sınıfı personeli ile eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı personeline bazı farklı 
ödemeler yapılmaktadır. 

öğretmenlere Eğitim ve öğretim Tazminatı ödenmesi Hakkında 2377 sayılı Kanun hü
kümlerine göre, Eğitim ve öğretim Hizmetleri sınıfı kadrolarında öğretmen olarak görev ya
panlara eğitim ve öğretim tazminatı ödendiği halde, bu tazminat Genel tdare Hizmetleri Sını
fında görevli personele ödenmemektedir. 

Genel tdare Hizmetleri sınıfında 1-4 üncü derece kadrolarında görevli personele değişen 
oranlarda özel hizmet tazminatı ödendiği halde (yukarıda sayılan öğretmenler hariç) diğerleri
ne bu tazminat ödenmemektedir. 

Eğitim ve öğretim Hizmetleri sınıfı kadrolarında görevli öğretmenler ile Bakanlığımız mer
kez ve taşra teşkilatında Genel tdare hizmetleri sınıfında görevli bir kısım personele 86/10340 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Millî Eğitim Bakanlığı öğretmen ve Yöneticilerine Ücretli 
Ders Saatlerine Dair Esaslar hükümleri çerçevesinde ek ders ücreti ödenmektedir. 

Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı gibi, her hizmet sınıfında görevli personele hiz
metlerinin gereği, farklı ödemeler yapılması ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasından kay
naklanmaktadır. 

• Bakanlığımız kadrolarında görevli personelin aylık ve diğer özlük haklarının iyileştirilme
si hususundaki çalışmalarımız Hükümet Programı ve Kalkınma Planları doğrultusunda de
vam etmektedir. 

5. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, televizyon yayınlarını izleyemedikleri iddia edilen Niğde 
ili Çamardı ilçesine bağlı köyler için bölgeye yansıtıcı konulup konulmayacağına ilişkin sorusu ve Ulaş
tırma Bakanı Cengiz Tiıncer'in yazılı cevabı (7/1076) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı Sayın Cengiz Tuncer tarafından yazılı olarak ce

vaplandırılmasını arz ederim. 25.1.1990 

Doğan Baran 
Niğde 

Niğde ili, Çamardı ilçesine bağlı Üskül, Bekçili, Mahmutlu ve Celâller köylerinden oluşan 
ve toplam 3 500 nüfusu bulunan köy grubu yansıtıcı olmadığından 15 yılı aşkın bir zamandan 
beri maalesef televizyon izleyememektedir. 

Yansıtıcı konulup, konulmamasının düşünülüp, düşünülmediği hususunda tarafıma bilgi 
verilmesi. 
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T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 

Hükmü : 525-79/163-6900 26.2.1990 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 31.1.1990 tarih ve Kan. Kar. Md. 7/1076/4139/18875 sayılı yazınız. 

Niğde Milletvekili Sayın Doğan Baran'ın, Niğde ili, Çamardı ilçesine bağlı köyler için te
levizyon yansıtıcısı konulup konulmayacağına ilişkin ilgi yazınız eki yazılı soru önergesi ince
lenmiş ve cevaplarımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Cengiz Tüncer 

Ulaştırma Bakanı 

Soru : Niğde ili, Çamardı ilçesine bağlı Üskül, Bekçili, Mahmutlu ve Celaller köylerinden 
oluşan ve toplam 3 500 nüfusu bulunan köy grubu yansıtıcı olmadığından 15 yılı aşkın bir za
mandan beri maalesef televizyon izleyememektedir. 

Yansıtıcı konulup, konulmamasının düşünülüp, düşünülmediği hususunda tarafıma bilgi 
verilmesi. 

Cevap : Niğde ili Çamardı ilçesi Çardacık köyü üçtepe mevkiinde kurulması planlanan 
TV aktarıcı istasyonunun alt yapı çalışmaları devam etmekte olup, 1990 yılı Eylül ayı içerisin
de bitirilecektir. Ekim ayı içerisinde de TV-1 ve TV-2 program aktarıcı cihazlarının montajı 
yapılacaktır. Çardacık TV aktarıcı, istasyonunun hizmete girmesiyle Mahmutlu, Çardacık, Elek-
köy, Burç, Kavaklıgöl, Celaller ve Bekçili köyleri TV yayınlarını kaliteli olarak izleyebileceklerdir. 

Çardacık TV aktarıcı istasyonundan yayın alamayacak olan Üskül köyü için ise ayrı bir 
TV aktarıcı istasyonu kurulacaktır. Mayıs 1990 ayı içerisinde de Niğde iline TV aktarıcı yer 
seçim çalışmaları için gidilecek ve Üskül köyünde televizyon yayınlarının izlenebilmesi için ge
rekli etüdler yapılacaktır. TV aktarıcı istasyonunun yeri ve belirlendikten sonra alt yapı çalış
malarına başlanacak ve alt yapı çalışmaları bittikten sonra TV-1 ve TV-2 program aktarıcı ci
hazlarının montajı yapılacaktır. 

6. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, hafif nakliye uçağı projesiyle ilgili olarak yapılan ihale
ye ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı I. Safa Giray'm yazılı cevabı (7/1086) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Savunma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması

nı arz ederim. 
Erdal Kalkan 

Edirne 
Türkiye'nin savunma sanayi ve işbirliği projelerinden olan Hafif Nakliye Uçağı Projesi 

Hava Kuvvetlerinin ihtiyacı yanında sivil havacılık ihtiyaçları da gözönünde bulundurulmak 
suretiyle hafif nakliye uçaklarının yurt içi ortak yatırım yoluyla üretilmesini amaçlamaktadır. 

1. Bu proje ile ilgili olarak Aeritaha (italya), Casa (tspanya), De Havilland (Kanada) ve 
Sac North America (ABD) firmalarından teklif alınmış mıdır? Alınmış olan tekliflerin mahi
yeti nelerdir? 

— 388 — 



T.B.M.M. B : 82 27 . 2 . 1990 O : 4 

2. Niçin, yarı nisbetinde zayıf konstrüksona sahip olan CN-23S Casa uçağı takriben % 
87 pahalı olmasına rağmen kabul edilmiştir? 

3. 1984 yılında CN-235 Casa uçağının fiyatı 5,7 milyon dolar iken hangi amaçla ve han
gi kıstaslar nazara alınarak 9,6 milyon dolara ihale edilmiştir? 

4. İspanyolların CN-235 Casa uçağı 1981 yılında Federal Havacılık Kurumu (FAA)*a baş
vurmasına rağmen, ancak 5 yıl sonra uçabilir raporu alabilmiş ve ihaleye girdiği tarihte uçabi
lir diye herhangi bir belgeye sahip olmadan, yani uçuş sertifikası bulunmadan ihaleyi kazan
mıştır. Uçuş özelliği bulunmayan bir uçağa ihale verilebilir mi? İhale, askerî amaçla açılmıştır. 
Daha sonra sivil havacılık ihtiyaçları da gündeme getirilerek ihale şartları niçin değiştirilmiştir? 

5. CN-235 Casa uçağı dünyadaki türdeşleri içinde en düşük kabin basıncına sahip, yani 
18 bin feet'e çıkabiliyor. Ülkemiz meteorolojik şartları nazara alındığında 30 bin feet'e çıkma
dıkça bulutlardan kurtulma olanağı olmadığı bilinmektedir. Bir askerî uçak için bu irtifa çok 
düşük değilmidir? 

6. Casa uçağının kanat bağlantılarında zafiyet bulunduğu, bu nedenle İstanbul ANAP 
teşkilatının önemli isimlerinden Zeynel Abidin Erdem'in (ki, bu kişi Casa'nın Türkiye temsil
cisidir.) baskısıyla ihalede siyasî kararların rol oynadığı iddiaları doğru mudur? 

7. Bu projeye hangi tarihte başlanmıştır? Projeye Millî Savunma eski Bakanı Ercan Vu-
ralhan'ın katkısı var mıdır? Ercan Vuralhan ile Zeynel Abidin Erdem arasında ve hükümet üye
lerinden herhangi biri ile Zeynel Abidin Erdem arasında herhangi bir yakınlık (kan, iş, hısım
lık) bulunmakta mıdır? 

8. Bu proje kaç dolara mal olacaktır? ödemeler hangi şartlarda yapılacaktır? Söz konu
su uçak Türkiye'deki hangi tesislerde üretilecektir? İhaleyi kazanan İspanyol Casa Firmasının 
ödemeler dengesinin son günlerde çok bozuk olduğu doğru mudur? Niçin, ihale İspanyol Ca
sa Firmasına verilmiştir? 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 
Konu : 1990/134-MTO 26,2.1990 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM. Bşk.'lığının 7 Şubat 1990 tarihli ve Kan. Kar. Md. 7/1086-4196/19155 sayılı 

yazısı. 
Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın hafif nakliye uçağı projesiyle ilgili olarak yapılan iha

leye ilişkin yazılı soru önergesine verilen cevap ektedir. 
Bilgilerine saygılarımla arz ederim. 

t. Safa Giray 
Millî Savunma Bakanı 

Edirne Milletvekili Erdal Kalkan Tarafından verilen yazılı soru önergesi cevabı 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonu ve Türkiye'de modern savunma sanayiinin ge

liştirilmesi amacı ile kurulan Savunma Sanayii Müsteşarlığı, bu amaçla İcra Komitesince uy
gun görülen projeler üzerindeki çalışmalarına devam etmektedir. 
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Savunma Sanayii Müsteşarlığı, projeler üzerindeki teknik değerlendirmelerini, ilgili kuv
vet tarafından hazırlanan konsept çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının ağırlıklı 
bir şekilde iştirak ettikleri çalışma grupları vasıtası ile yürütmektedir. 

Bu cümleden olarak, Hafif Nakliye Uçağı projesinde de Hava Kuvvetleri Komutanlığı ta
rafından hazırlanan hareket ihtiyaçları çerçevesinde tespit edilen ve ağırlıklandırılan teknik kri
terler, Hava Kuvvetleri Komutanlığının görüşleri istikametinde revize edilecek değerlendirme
lerde kullanılmıştır. 

Değerlendirmeler, dosya üzerinde, bir hafta süreli test yapılarak ve teklif sahibi firma te
sislerinde yapılan tetkikler gözönünde bulundurularak sonuçlandırılmıştır. 

Buna göre tespit edilen 2S2 kriter çerçevesinde yapılan teknik değerlendirmelerde, son de
ğerlendirmeye kalmış bulunan iki uçağın da teknik yönden güçlü veya zayıf oldukları hususlar 
bulunmaktadır. Hal böyle olunca, sadece belirli kriterler esas alınarak uçaklar hakkında yo
rum yapmak gerçekçi olmamaktadır. 

Keza teklifler yalnızca uçakların teknik performansları dikkate alınarak değerlendirilme
miştir. Değerlendirmede; 

— Uçak fiyatı, 
— Yedek parça maliyeti, 
— ömür boyu masraflar, 
— Kredi şartları, 
— Off-set taahhütleri, 
— T. S. K. ihtiyaçları yanında, sivil kesim ihtiyaçlarının da karşılanıyor olması, 
— Üretim teknolojisi ve yerli sanayi ile entegrasyon imkânları, 
— 3. ülkelere satış imkânları, 
gibi faktörler de ağırlıklı bir şekilde dikkate alınmıştır. 

Açık olan husus şudur. Halen kontrat görüşmeleri devam etmekte olan CASA firmasına 
ait CN-23S uçağı Hava Kuvvetleri Komutanlığının hareket ihtiyaçlarını yeterli bir şekilde kar
şılamaktadır. Hatta bazı yönlerden, teklif konusu diğer uçağa göre, daha etkili bir şekilde kar
şılamaktadır. Esasen teknik özellikleri itibariyle ihtiyaçlara cevap vermeyen bir uçağın, son de
ğerlendirmeye kalması mümkün değildir. Teknik ihtiyaçların karşılanıyor olması değerlendir
mede asgarî şart olarak aranmıştır. 

Bu kısa açıklamanın ışığı altında, söz konusu soru önergesinde ileri sürülen hususlar aşa
ğıda cevaplandırılmıştır. 

1. Hava kuvvetleri Komutanlığının nakliye uçağı ihtiyacının karşılanması ve aynı zamanda 
sivil taşımacılıkta da kullanılabilecek tipte uçakların ortak üretim yoluyla Türkiye'de üretilme
sini temin amacıyla Hafif Nakliye Uçağı Projesi çerçevesinde 7 Haziran 1988 tarihinde 7 fir
maya teklife çağrı dosyası gönderilmiştir. 

Bunlar; 
— AERITALIA (ÎTALYA) 
— AEROSHATIALE (FRANSA) 
— CASA (İSPANYA) 
— De HAVILLAND (KANADA) | 
— SAC NORTH AMERtCA (A. B. D.) 
— SHORT BROTHERS (K. İRLANDA) 
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— GRUMMAN (A. B. D.) 
firmaları olup, verilen süre içerisinde Teklife Çağrı Dosyalarını; 
— AERITALIA 
— CASA 
— SAC NORTH AMERICA 
— De HAVILLAND 
firmaları cevaplandırmıştır. Bunlardan De HAVILLAND firmasının teklifi direk satışa 

yönelik olduğundan, değerlendirmelere diğer 3 firmanın ortak üretime yönelik teklifleri üze
rinde devam edilmiştir. 

SAC NORTH AMERtCA firması ise 1989 yılı Mayıs ayında Türkiye'de yapılan testlere 
iştirak etmediği ve esasen firma tarafından üretilmekte olan uçak "Prototip" safhasında oldu
ğu için, değerlendirme dışı bırakılmıştır. 

2. Farklı kategorilerdeki nakliye uçaklarının konstrüksiyonlan arasında birbirlerine kı-
yasen bir karşılaştırma yapmak teknik yönden hatalıdır. Her uçağın konstrüksiyonu kendi ka
tegorisi içerisinde değerlendirilmelidir. Bu sabepledir ki, 9 ton yük taşıma kabiliyetine sahip 
G-222 uçağı ile 5 ton yük taşıma kabiliyetine sahip CN-235-100 uçağının konstrüksiyonlarımn 
farklılık arz etmesi tabiidir. Hava Kuvvetleri Komutanlığınca aranan taşıma kapasitesinin 3,5 
ton olduğu hususu da gözönünde bulundurulduğunda, bu konuda herhangi bir problem ol
madığı sonucuna ulaşılmaktadır. 

Ayrıca CASA firmasına ait CN-235-100 uçağının fiyatı AERITALIA firmasına ait G-222 
uçağına göre % 87 oranında pahalı olmayıp aksine % 40 civarında daha ucuzdur. 

3. Hafif Nakliye Uçağı için 1981 yılında başlatılan ilk çalışmalar çerçevesinde 1983 yı
lında tspanyol CASA firmasından da teklif alınmıştır, ihalenin iptali üzerine, bu defa Savun
ma Sanayii Müsteşarlığınca içlerinde CASA firmasının da bulunduğu 7 firmadan 1988 yılı Ha
ziran ayında teklif istenmiştir. Yapılan ekonomik ve teknik çalışmalar neticesinde son aşamaya 
kalan; 

— AERITALIA ve 
— CASA 
firmalarına, 1989 Haziran ve Ekim aylarında tekliflerini yenileme imkânı tanınmıştır. Bu

na göre, CASA firmasına ait CN-235 uçağının 1989 yılı sonu itibariyle fiyatı 9,6 milyon dolar 
değil 9,2 milyon dolardır. Bu fiyatın 1983 fiyatından farkı; 

— 6 yıllık süre için Doların eşkale edilmesinden, 
— Doların tspanyol para birimi karşısında önemli ölçüde değer kaybetmesinden ve 
— Konfigürasyon farklılığından, 
kaynaklanmaktadır. Buna rağmen uçağın fiyatı G-222 uçağına göre yaklaşık % 40 civa

rında ucuzdur, ömür boyu masraflar gözönünde bulunduğunda, bu oran daha da artmakta
dır. Söz konusu fiyat, firmalardan rekabet şartları altında bir yıl içinde üç kez teklif alınarak 
belirlenmiştir. 

4. (FAA) sertifikası uçağın sivil havacılığa da elverişli olduğunun bir göstergesidir. (FAA) 
sertifikasının bulunmamasının uçağın uçabilirlik vasfı üzerinde bir etkisi yoktur. Nitekim AE
RITALIA firmasına ait G-222 uçağının FAA sertifikası bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan yapılan inceleme neticesinde CASA firmasının Savunma Sanayii Müste
şarlığınca ihale açılmadan önce FAA sertifikasını aldığı belirlenmiştir. İhale açıldığı şartlarla 
sonuçlandırılmış, ihale süresince şartlarda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 
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5. CN-23S uçağının servis tavanı 26.000 ft'dir. Yani, uçak Hava Kuvvetleri Komutanlığı
nın belirlediği şart olan 25 000 ft. irtifada düz uçuş yapabilme kabiliyetine sahiptir. 18 000 ft. 
rakamı ise, uçağa normal şartlar altında rahat bir kabin ortamı sağlayan irtifadır. Uçak bu 
kabiliyeti ile, Hava Kuvvetleri Komutanlığı açısından yeterli bulunmuştur. Dünyadaki türdeş
leri arasında hiç tazyiklendirmesi bulunmayan uçakların mevcut olduğu bilinmektedir. Halen 
bu uçakların yerine Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde hafif nakliye uçağı sınıfında 
kullanılan C-47 uçakları da kabin tazyiklendirme kabiliyetine haiz değildir. 

6. Anılan uçak, "Federal Havacılık Dairesi (FAA) nin, 25 Na'lu Federal Havacılık Ku
ralları (FAR), Nakliye Kategorisi uçak standartlarına ait "A21NM" No.'Iu 3 Kasım 1986 tarih
li uçuş sertifikasını haizdir. 

Bu kategori esaslarına göre, uçağın sadece yapısal mukavemeti ve ömrü ile ilgili olarak 
uçağın havada, yerde ve suya zorunlu inişlerde maruz kalabileceği statik ve dinamik mukave
metler, 56 bölüm içinde hesaplanıp incelenmiş ve test edildikten sonra sertifika verilmiştir. 

Dolayısıyla, kanat bağlantılarında zafiyet bulunması söz konusu olmayıp, karar tamamiyle 
teknik ve ekonomik değerlendirmeler istikametinde alınmıştır. Herhangi bir siyasî baskı mev
zubahis değildir. 

7. Hafif Nakliye Uçağı projesine ilişkin ilk çalışmalar 1981 yılında başlamış ve bilahara 
1983 yılında bu çerçevede De HAVILLAND, AERITALIA ve CASA firmalarından teklif alın
mıştır. Nihai değerlendirmeler sırasıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlı
ğı ve Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılarak nihaî seçim için değerlendirme sonuçları 
26 Kasım 1984'de Başbakanlığa gönderilmiştir. Başbakanlık D.P.T.'ı 1985 yılında proje ile ilgili 
olarak KUSAŞ'ı görevlendirmiş, ancak kaynak yetersizliği ve ihtiyacın giderilmesine yönelik 
alternatif imkânlara ilişkin çalışmaların sürdürülüyor olması nedeniyle projenin sonuçlandı
rılması gecikmiştir. Proje Genelkurmay Başkanlığının 21 Ocak 1987 tarihli yazısı üzerine Sa
vunma Sanayii Müsteşarlığına intikal ettirilmiştir. Bu tarihten itibaren Savunma Sanayii Müs
teşarlığınca başlatılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar 6 Ocak ve 19 Mart 1988 tarihlerinde 
yapılan toplantılarda Savunma Sanayii tcra Komitesine sunulmuş, tcra Komitesince alınan ka
rar istikametinde Savunma Sanayii Müsteşarlığınca hazırlanan yatırıma çağrı dosyaları ilgili 
firmalara gönderilmiştir. Diğer taraftan projeyle ilgili çalışmaların başlatıldığı sırada Sayın Ercan 
Vuralhan'ın Milletvekili olmadığı bilinmektedir. 

8. Proje bedeli yaklaşık 500 milyon dolar civarındadır. Proje kapsamında yurt dışında 
yapılacak ithalatla ilgili olarak, tspanyol Hükümetince % 100 ucuz kredi sağlanmaktadır. Söz 
konusu uçak TAI ve Hava Kuvvetleri Kayseri Hava tkmal ve Bakım Merkezi tesislerinde üreti
lecektir. 

Bir tspanyol kamu kuruluşu olan CASA firmasının söz konusu Hafif Nakliye Uçağından 
İspanya, Avusturalya, Endonezya, Panama, Fransa, Suudi Arabistan, Botswana ve Ekvator'a 
da sattığı ve Airbus projesi ile diğer havacılık projelerine aktif bir şekilde iştirak ettiği bilin
mektedir. 

İhale yukarıda bahsedilen teknik ve ekonomik değerlendirmeler istikametinde sonuçlan
dırılmıştır. 

Arz ederim. 
1. Safa Giray 

Millî Savunma Bakanı 
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7. — Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, 1983yûmdan bugüne kadar göreve atanan imam 
hatip lisesi mezunlarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut Oban Sungurlu'nun yazüı cevabı (7/1104) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı Sayın Oltan Sungurlu tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasını sağlamanızı saygı ile talep ederim. 
M. Erdoğan Yetene 

Manisa 
ANAP iktidara geldiği 1983 yılından bugüne kadar Bakanlık kadrosu içinde göreve ata

nanların kaç tanesi îmam Hatip Lisesi mezunudur? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Bakan : 252 26.2.1990 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 9.2.1990 tarihli ve 7/1104-4243-19241 

sayılı yazınız. 
tlgi yazınız ekinde gönderilen ve Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç tarafından veri

len ve yazılı olarak tarafımdan cevaplandırılması istenen soru önergesinin cevabı iki nüsha ha
linde ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 

Sayın M. Erdoğan Yetenç 
Manisa Milletvekili 
Şahsıma tevcih ettiğiniz ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz soru 

önergesinin cevabı aşağıda takdim kılınmıştır. 
1983 tarihinden bu güne kadar, Bakanlığımız merkez teşkilâtı kadrolarına utananlardan 

(S) kişinin imam-hatip lisesi mezunu olduğu kayıtlarımızın tetkikinden anlaşılmıştır. 
Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 

8. — Edirne Mületveküi Mehmet Fuat Ercetin'in, Türkiye Gübre Fabrikaları Anonim Şirketince 
Trakya Yığlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine tahsis edilen gübrenin birlik kooperatiflerine 
taşınması içinyapüan ihaleye üişkm sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Taşar'tn yazüı cevabı (7/1136) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Mustafa Taşar tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasının sağlanmasını saygı ile arz ederim. 

Fuat Erçetin 
Edirne 
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Türkiye Gübre Fabrikaları A.Ş. Yarımca'daki tesislerinden, Trakya Yağlı Tohumlar Tarım 
Satış Kooperatifleri Birliğine tahsis edilen 37 bin 600 ton gübrenin, 49 merkezdeki Trakya Bir
lik Kooperatiflerine taşınma ihalesi Türkiye Gübre Fabrikaları A.Ş.'ce ihale ediliyor. 

1. ihalelerde kooperatiflere tanınması gerekli öncelikler bir tarafa, Merkezi Edirne Hav-
sa'da bulunan beşbin ortaklı 600 ton taşıma kapasiteli Trakya Motorlu Taşıyıcılar Kooperatif
leri Birliği bu ihaleye girerek, ton başına 19 000 TL. fiyat vermesine rağmen onlardan 6 000 
TL. daha fazla (25 000 TL.) fiyat veren Horoz Nakliyat şirketine taşıma işlemi verilmiş midir? 

2. Bu ihale Horoz Nakliyat şirketine verilmişse yapılan işlem, ihale kanununa uygun ya
pılmış mıdır? 

3. Ton başına 6 000 TL. daha fazla isteyen şirkete fazla olarak tahmini 200 milyon TL. 
bir ek gelir getirdiği söylenmektedir. Doğru mudur? 

4. Eğer Türkiye Gübre Fabrikaları A.Ş. ihale yasasına aykırı davranmışsa, sorumlular 
hakkında ne gibi bir işlem yapacaksınız? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : Kan. Kar. Md. 23 Şubat 1990 tarih ve 7/1136 4348/19615 sayılı yazınız. 

SHP Edirne Milletvekili Sayın Mehmet Fuat Erçetin'in önergesinde söz konusu edilen Ya-
nmca'da Bakanlığımla ilgili herhangi bir tesis bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mustafa Taşar 
Devlet Bakanı 
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GÜNDEMİ 
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1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — 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) 

2. — Bingöl Milletvekili llhami Binici ve 36 arkadaşının, T.B.M.M. Binasında 
aîilletvekillerince 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) 

3. — Bingöl Milletvekili llhami 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) 

4. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 31 arkadaşının, kuraklıktan zarar 
gören çiftçilerin sorunlarım 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) 

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

6. — 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) 

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

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

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

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

11. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve 67 arkadaşının, Mardin ili Silopi 
tlçesi Derebaşı Köyü yakınlarında 17.9.1989 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddia
ları açıklığa kavuşturmak ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/73) 

12. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 17 arkadaşının, kamu iktisadî teşeb
büslerinim ülke ekonomisine katkısı, bunlardan 'bazılarının ısatıknıasını 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) 

13. — 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/74) 

14. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin ve 32 arkadaşının, Hakkâri ili Yon
calı Köyünde 18 Temmuz 1989 tardlhinde meydana gelen olayla ilgili iddiaları ve ola
ğanüstü hal uygulanan illerdeki benzeri uygulamaları tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meolis araştırması 
açılmasına ilişiklin önergesi (10/76) 
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15. — 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) 

16. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin ve 29 arkadaşının, Kırklareli îli 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) 

17* —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) 

18. — Kocaeli Miletvekiıi Alaettin Kurt ve 27 arkadaşının, 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) 

19. — 'Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 17 arkadaşının, 1402'likler olarak anılan
ların hangi nedenlerle ve kimler tarafından görevlerinden uzaklaştırıldıklarını ve Da
nıştay kararma 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) 

20. — 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) 

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

22. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver ve 16 arkadaşının, ülkemizdeki anarşi 
ve terör eylemlerinin nedenleri ile hedeflerini, bu eylemlerin arkasındaki güçleri ve 
konuyla ilgili olarak alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/83) 

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

24. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 29 arkadaşının, Amasra ve 
Yeniçöltek'de meydana gelen kazaların gerçek nedenlerini ve madencilik sektöründeki 
kazalar ile meslek hastalıklarının önlenmesi için alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/85) 
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25. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve 16 arkadaşının, Yeniçeltek Kö
mür tşletaesindeki çalışma koşullarını, bu İşletmede meydana gelen iş kazasının so
rumlularını ve konuyla ilgili olaraik alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/86) 

216. —; İstanbul Milletvekili Sudi Nieş'e Türel ve 20 arkadaşının, İstanbul İlindeki 
su sıkıntısının gerçek nedenlerini ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/87) 

27. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse ve 24 arkadaşının, ülkemizdeki 
maden ocaklarında meydana gelen iş kazalarının önlenmesi için alınacak tedbirleri 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/8'8) 

6 

SÖZLÜ SORULAR 

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

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

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

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

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

6. — Adana Milletveküi 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) 

7. — Zonguldak Milletvekilli 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) 

8. — 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) 

9. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Karadeniz Bakır İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan bir atamaya ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/108) 
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10. — 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) 

11. — Zonguldak Milletvekili §inasi 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) 

12. — 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) 

13. — 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) 

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

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

16. — 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) 

17. — 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) 

18. — 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) 

19. — 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) 

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

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

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

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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23. — İstanbul. Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, maç biletlerinin bir hafta 
önceden satışa çıkarılmasının karaborsaya neden olduğu iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/248) (1) 

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

25. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Ege Bölgesindeki pamuk üretici
lerine ürün bedellerinin ne zaman ve nasıl ödeneceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
öntrgeai (6/249) (1) 

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

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

28. — 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) 

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

30. — 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) 

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

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

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

34. — 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) 
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35. — Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'nun, 1988 kampanyasında ÇUKÖ-

BlRLlK'çe gerçekleştirilen kütlü pamuk alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/263) (1) 

36. — Balıkesir Milletvekili t. önder Kırh'nın, eğitim önlisans programına 
katılarak Açıköğretim Fakültesini bitken emekli öğretmenlerin intibaklarının yeniden 
düzenlenip düzenlenmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/264) (1) 

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

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

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

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

41. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Köy Hizmetleri Üçüncü Bölge ve 
Adana Müdürlüklerinde 1988 yüında geçici statüde kaç işçinin ne kadar süre ile ça
lıştırıldığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/151) 

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

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

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

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

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

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

48. — 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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49. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, televizyonun birinci kanal 

yayınlarının Zonguldak 11 Merkezinde izlenemediği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/160) 

50. —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) 

51. — 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) 

52. — 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) 

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

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

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

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

57. — 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) 

58. -T- Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, İspir - Kundura, Tortum - Şayak, 
Dumıu - Yapağı Tiftik, Pasinler - Tütün ve Dıca - Süt fabrikalarının son durumlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/169) 

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

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

61. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya İli Adapazarı İlçesin
deki Çark suyunun ıslahına ve Aşağı Sakarya Projesine ait çalışmaların ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önerıgesi (6/173) 
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62. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli İlinde yapımları devam 
eden Gölcük Devlet Hastanesine ve sağlık ocaklarına ait inşaatların ne zaman tamam
lanacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/174) 

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

64. — 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) 

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

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

67. — 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) 

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

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

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

71. — 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) 

72. — 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) 

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

74. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Kiraz - Alaşehir yolunun asfalt kap
laması için 1989 yılı bütçesine ödenek konulup konulmadığına ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/191) 
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75. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Beydağ - Nazilli karayoluna ilişkin 
Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/192j 

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

77. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'uin, Amasya tli Merkez ilçe
sine bağlı Dere Mahallesinde tabiî afete maruz kalmaları muhtemel olan vatan
daşlar için afet konutları yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve iskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/306) (1) 

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

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

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

81. — Adana Milletvekili Orhan §endağ'ın, SEKA'dak. grevin nedenine ve 
sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/198) 

82. — İçel Milletvekili M. tstemihan TalayVı, «Tarsus'un şimdilik il yapıl
masının düşünülemed iğine» dair 31.10.1988 tarihli beyanına üışkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6 318) (1) 

83 - Kocaeli Milletvekili- Alaettin Kurt'un, Kocaeli İli Gebze İlçesinin 
öğretmen ihtıyacıaa ilişkin Millî Eğitü.% Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/199) 

84. — Kocîdli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze ilçesi adliye binasına 
ve bu ilçede sğır ceza mahkemesi kurulmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/200) 

85. — Kocaeli Milletvekili * laettîn Kurt'un, Gebze - Çayırova'da kurulu 
Ç-£.!".$ £:,ya Sanayiinin işletrvv ıdısatı bulunup bulunmadığına -ilişkin Sanayi ve 
Ika/jt ezanından sözlü sora "nergesi (6/201) 

86. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, şeker p«uicarına zam yapılıp 
yapılmayacağına ve pancar üreticilerine ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/206) 

87. — 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) 

88. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Ankara ili Şereflikoçhisar ilçesine 
bağlı Evren, Sarıyahşi ve Ağaçören kasabalarının ne zaman ilçe yapılacaklarına ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/319) (1) 
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89. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, ülkemize sığınan peşmergelerden 
bir kısmının Gebze - Çayırova'daki Tarım Meslek Lisesinde istihdam edileceği iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü sorır önergesi (6/320) (1) 

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

91. — 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) 

92. ~ 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) 

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

94. — 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) 

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

96. — 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) 

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

98. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 5.10.1988 tarihinde Mardin ve 
Diyarbakır illerinde köy korucuları tarafından iki vatandaşın öldürüldüğü iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakamndan sözlü soru önergesi (6/323) (1) 

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

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

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



— u .— 
102. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde ili Ulukışla ilçesinde yapıl

ması düşünülen Imrahor Göletine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/218) 

103. — Adana Milletvekili M. Halil Dağlı'nın, Mansurlu • Kozan karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/220) 

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

105. — 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) 

106. — 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) 

107. — 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) • 

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

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

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

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

112. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili Uludere ilçesi Kaya-
dibi Köyü Evü Mezrasmdaki bir vatandaşın evinin jandarma tarafından yıküdığı ve 
Kayadibi Köyünde zorunlu ikamete tabi tutulduğu iddiasına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/333) (1) 

113. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, 1986 ve 1987 yıllarında Hakkâri 
tli Yüksekova ilçesi Esendere Bucağından sınırı geçerken jandarma tarafından öldürü
len veya yaralı olarak ele geçirilen vatandaşlara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/334) (1) 

114. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili - Uludere ilçesi §en-
oba Köyü Tabur Komutanının bazı uygulamalarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/335) (1) 
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115. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Yüksekova İlçesi Gü-

venli Köyüne ait olan ve Dere Yaylasında otlatılmakta bulunan koyun sürüsüne Ay* 
tepe Karakolu görevlilerince el konulduğu ve sürünün gümrüğe teslim edildiği iddiası
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

126. — 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) 

127. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş - Gök
sün, Göksün» Elbistan, Göksün - Andırın ve Andırın • Kahramanmaraş karayollarına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/268) 

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

129. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Adatepe ve Karakuz 
barajlarının yapımına ne zaman başlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/270) 
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130. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla tmamoğlu'nun, fasulye ürününe taban 
fiyat verilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/271) 

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

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

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

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

135. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Sosyal Sigortalar Kurumu 
Karabük Hastanesinde vefat eden emekli bir işçinin cesedinin fareler tarafından tah
rip edildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/277) 

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

137. — 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) 

138. — 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) 

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

140. — 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) 

141. — 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) 

142. — 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) 
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143. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Merkez 2 No. lu Sağlık 
Ocağında görevli iki hemşirenin görev dönüşü Dicle Nehrinde boğulmaları olayına 
ilişkvü içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/350) (l) 

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

145. — 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) 

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

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

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

149. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, AIDS'li hastaların sayışJia ve 
bu lonuda ne gibi tedbirler alındığına ilişVîn Sağlık ve Sosyal Yardım Bakacından 
sözlü soru önergesi (6/284) 

150. — 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) 

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

152. — 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) 

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

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

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

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

157. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun İli Vezirköprü İlçesinde çeker 
pancarı alımlarının hızlandırılması için ilave kantarlar kurulup kurulmayacağına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/292) 
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158. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun İli Vezirköprü İlçesinde Dev
let - millet yardımlaşmasıyla inşa edilen ortaöğretim yatılı öğrenci yurdunun ne za
man açılacağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/293) 

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

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

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

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

163. — Bingöl Milletvekili Haydar Baylaz'ın, Sivas ili Gürün ilçesi Çayboyu 
Mahallesinde inşa ettirilen afet konutlarının hak sahiplerine verilip verilmediğine ilişkin 
Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/298) 

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

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

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

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

168. — 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 BaşbakandaL 
sözlü soru önergesi (6/370) (1) 

169. — 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) 

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

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

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

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

175. — 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) 

176. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, tzmir Büyükşehir Belediyesinin kurduğu 
veya ortak olduğu şirketlere ve bu şirketlerin faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/373) (1) 

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

178. — 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) 

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

180. — 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) 

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

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

183. — 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) 

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

(82 nti Birleşim) 
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185. — 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) 

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

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

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

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

190. — 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) 

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

192. _ Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, ülkemize sığman Iraklılara yapılan 
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) (1) 

193. — 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) 

194. — 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) 

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

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

197. — Aydm 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) 

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

199. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, «icraatın içinden» ve «Gelişen 
Türkiye» adlı programların Ankara Video Ajans A.Ş.'ne yaptırılmasının nedenine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/406) (1) 
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200. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sivas - Kangal, Soma ve Yatağan 
bölgelerinde termik santralleri besleyecek kömür ocaklarının özel sektöre devredileceği 
iddiasına ilişkin Enerji ve Tabi! Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/397) (1) 

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

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

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

204. — 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) 

205. — 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) 

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

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

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

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

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

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

212. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'in, 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) 

213. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, İstanbul Valiliğince bazı sanatçı
ların konserlerinin yasaklandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/410) (1) 
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214. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli tli Hozat İlçesi 
Emniyet Amirliğinde görevli bir komiser ile bir polis memuru haklarındaki iddiaya 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/411) (t) 

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

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

217. — 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) 

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

219. — 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) 

220. — 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) 

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

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

223. — 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) 

224. — Tunceli Milletvekili Kamer Gençlin, 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) 

225. — Adana Milletvekili Cüneyt CanveVin, 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) 

226. —Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzurum İli Şenkaya Lçesine 
bağlı Yoğurtçular ve Nişantaşı köyleri arasındaki mera davası ile ilgili mahkeme 
kararının infazı sırasında meydana gelen olayın sorumlularına ilişkin İçişler' Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/426) (1) 
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227. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın tarım arazilerinin sulanmasında 
elektrikten yararlanılabilmesi için elektrik şebekelerinin tevsii hususunda çalışma ya
pılıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/427) (1) 

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

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

230. — 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) 

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

232. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Burdur 11 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) 

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

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

235. — 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) 

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

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

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

239. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, lig maçlarını izleyecek öğren
ciler için bilet fiyatlarında tenzilat yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 
Milî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) (1) 
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240. — 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) 

241. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Tunceli, Erzincan ve Malatya 
illerine bağlı bazı köylerde yeni yaptırılan camilere atanan imamlara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/45*) (1) 

242. —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) 

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

244. — Isparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta tli Yalvaç İlçesine bağlı 
bazı köylerin yol sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/363) 

245. — 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) 

246. — 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) 

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

248. — 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) 

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

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

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

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

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

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

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

256. — 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) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

266. - 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) 

267 - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, tstanbul • Tuzla'da meydana gelen 
olay hakkında yanlış bilgi verildiği iddiasına ve olayın sorumlularına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/466) (1) 
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268. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, tarım ürünlerinin 1989 yılı taban 
fiyatlarının tespitine ilişkin Tarım Orman ve Köyişlerı Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/467) (1) 

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

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

271. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, Devlet memurlarının konut so
rununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

272. — 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) 

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

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

275. — 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) 

276. — 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) (!) 

277. — 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) 

278. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, (ilköğretim müfettişlerine ve mü
fettişlik için atama emri bekleyen öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/484) (1) 

279. — 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) 

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

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

282. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı
na yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) (1) 
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283. — 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) 

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

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

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

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

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

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

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

291. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Asil Nadir Şirketler Grubunun 
gümrüksüz ithalat yaptığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/513) (1) 

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

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

29.4. — 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) 

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

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



— 26 -

297. — Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı'nın, Muhammed Shakarchi ile İsviç
re'de yapıldığı iddia edilen toplantıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/516) 01) . 

298. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bazı kişi ve firmalar tarafından 
M.T.A.'ya ait Nevşehir*deki Ponza Taşı Madeninden kaçak olarak üretim ve satış ya
pıldığı iddiasına İlişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/517) (1) 

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

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

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

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

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

304. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, Habur Sınır Kapısının Irak bölü
münde oluştuğu iddia edilen araç kuyruğunun önlenmesi için ne gibi tedbirler alına
cağına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) (1) 

305. — 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) 

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

307. — Diyarbakır Miliİetvdkili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Eruh İlçesi Ormaniçi Kö
yünden iki vatandaşın kaybolduğu iddiasına ve yörede bulunan bir cesede ilişkin İç
işleri Bakamından sözlü soru önergesi (6/538) (1) 

308. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, ortaöğretimde devamsızlık ne
deniyle sınıfta kalan öğrenciler için af getirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 
MM Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 

309. — tzmır Milletveikili Ahmet Ersin'in, Karabük ve İskenderun Demir - Çelik İş
letmelerindeki greve ilişkin Başbakandan s>özlü soru önergesi (6/539) (1) 

310. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, emekli, dul ve yetim aylıklarının aylık 
olarak ödenmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/540) (1) 

311. — 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) 
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312. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt îti 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) 

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

314. — izmir Milletvekili K, Kemal Anadol'un, Karabük ve İskenderun Demir - Çe
lik fabrikalarındaki greve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/544) (1) 

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

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

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

318. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, istanbul Atatürfk Havalimanı Güm
rük Müdürlüğünde ortaya çıkarıldığı iddia edilen hayali ihracat olayına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/547) (1) 

319. — içel Mületvekili Etem Cankurtaran'ın, Demir - Çelik işletmelerindeki gre
vin neden olduğu zarara ve grev süresince gerçekleştirilen demir - çelik ithalatına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/548) (1) 

320. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Şırnak ilçesindeki bazı yay
la ve meralarda atış eğitimi yapılacağına dair Kaymakamlık duyurusuna ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/549) (1) 

321. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun, yasadışı Türkiye Komünist Par
tisi ve kapatılan Türkiye işçi Partisi genel sekreterlerine ülkeye geri dönmeleri için gü
vence verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/550) (1) 

322. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt ili Şırnak ilçesine bağlı bazı 
köylerdeki ruhsatsız kömür ocaklarının güvenlik güçlerince dinamitlendiği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/551) (1) 

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

324. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak ilçesi Balveren Köyü ile Si-* 
lopi ilçesi Ballıkaya Köyündeki vatandaşların güvenlik güçlerince mağdur edildikleri 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/553) (1) 

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

326. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Eskişehir Cezaevindeki tutuklu ve 
hükümlülerin Aydın ve Nazilli cezaevlerine nakledilmelerinin nedenine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/556) (1) 
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327. — Tunceli Milletvekili Kamer Gençlin, 11.11,1988 tarihinde İstanbul Atatürk 

Havalimanında kaçak eşya ile yakalanan bir şahsın polisçe alınan ifadesinin sonradan 
değiştirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/557) (1) 

328. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırınak İlçe merkezinde bazı vatan
daşların köy korucusu sıfatıyla görevlendirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/558) (1) 

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

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

331. — Edirne Milletvekili Erdal Kaikan'ın, MM Piyango İdaresince gerçekleştiri
len «Kazı Kazan» adlı şans oyununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/561) (1) 

332. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 11.8.1989 tarihlinde Diyarbakır İM 
Aşağı Beyan Köyü yakınlarında meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/562) (1) 

333. — 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) 

334. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Melyat Çay Fabrikasının depolarında 
bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/563) (1) 

335. — 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) 

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

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

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

339 — Bursa Milletvekili Fehimi Işıklar'ın, Demir - 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) 

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

341. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ln, insan hakları ihlallerine neden 
olan ülkemizdeki uygulamaların dış itibarımıza zarar verdiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/568) (1) 
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342. — Hatay Milletvekili M Uyar'm, işlerlerinin tehlike derece'sine göre sınıf
landırılmasına ve işçilerin bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/570) (1) 

343. — 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) 

344. — 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) 

345.J — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, DYP üst yöneticilerinden bazılarının 
kaçakçılarla ilişkisi bulunduğuna dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/579) (1) 

346. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Başbakanlık ve bakanlıklarda ça
lıştırılan danışmanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/580) (1) 

347. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Orman Kanununa göre «muha
faza ormanı» olarak ayrılan ormanlara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/5811) (1) 

348. — 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) 

349. — 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) 

350. — 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) 

351. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli îli Nazimiye İlçesi 
Bostanlı Köyü sakinlerine II Jandarma Alay Komutanı tarafından hakaret edildiği id
diasına ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/586) (1) 

352. — 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) 

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

354. — îzmir 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) 

355. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, îzmir İline bağlı ilçelerden 
hangisinde üreticilerin tarım kredi kooperatiflerine veya Ziraat Bankasına olan borçla
rının ertelendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590) (1) 
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356. — 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) 

357. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, 31.8.1989 tarihinde İzmir'de meydana 
gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) (1) 

358. — İstanbul Milletvekili Hüsnü Okçuoğlu'nun, Orman Kanunundaki değişik
likten sonra yapılan orman alanı tahsislerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/594) (1) 

359. — Tokat Milletvekili Kâzım özev'in, Tokat - Turhal Spor sahasının ne za
man çimlendirileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/595) (1) 

360. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüFün, KİT ürünlerinin zam yapılma
dan piyasaya çıkarılmadığı ve çürümeye terkedildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/496) 

361. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, emeklilere yakacak kredisi veri
lip verilmeyeceğine ilişkin Devlet Balkanından sözlü soru önergesi (6/497) 

362. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Rize bölgesindeki çay üreti
cilerine ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/498) 

363. -r- Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Sabuncular Çay Fabrika
sının bahçesindeki radyasyonlu çaylardan sızan artıkların şehir içme suyuna karıştığı 
iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Balkanından sözlü soru önergesi (6/499) 

364. — 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) 

365. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Bayburt - Aşkale kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

366. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Saıbuncular Çay Fabri
kasının bahçesindeki radyasyonlu çaylar için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/502) 

367. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nuın, Gümüşhane'de kurulan 
klinger öğütme tesisinin çimento fabrikasına dönüştürülmesinin düşünülüp düşünül
mediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/503) 

368. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Bayburt İlinde et kombi
nası açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/504) 

369. — 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) 

370. — 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) 
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STI. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge
sindeki bazı aşiretlerin silahlandırılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/598) (1) 

372. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Doğu Anadolu'da meyda
na geldiği iddia edilen şüpheli ölüm olaylarına ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/599) (1) 

373. — Balıkesir Milletvekili î. 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 Mis
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/600) (1) 

374. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Bursa Turizm Müdürü ile ilgili bazı 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/601) (1) 

375. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bazı bankalarca yürürlüğe konulacak 
memur emeklilerine çek kırdırma yasağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/602) (1) 

376. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, kendir ürünü taban fiyatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/611) (1) 

377. — 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) 

378. —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) 

379. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'm, 12.9.1980 - 30.9.1989 tarih
leri arasında meydana gelen anarşi ve terör nitelikli olaylara üişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/614) (1) 

380. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, demiryolları ve denizyolları ile 
seyahat yapacak emeklilerden ücret alınmamasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/511) 

381. — izmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Yortanlı ve Çaltıkoru barajlarının ne 
zaman ihale edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/615) (1) 

382. — 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) 

383. — 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) 

384. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, yüksekokullarda okuyan öğren
cilerin kredilerinin artırılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/522) 

385. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in, Diyarbakır - Batman karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/523) 
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386. — 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) 

387. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, İzmir - Beydağ - Palamutcuk köy yo
luna ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) 

388. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ödemiş İlçesindeki lise ve ortaokul için 
yeni binalar yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/525) 

389. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Gölcük Gölünün ne zaman temizlenece
ğine ve Ödemiş - Efe toplu konut inşaatları için kredi verilmemesinin nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/526) 

390. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ödemiş ilçesi çevre yolunun ne zaman 
yapılacağına ve Beydağ - Nazilli karayoluna ilişkin Bayındırbk ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/527) 

39L — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, tarihî eser kaçakçılığının önlen
mesi ve bu eserlerin korunması için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Kültür Baka
nından sözlü soru önergesi (6/528) 

392. _ Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Van ili Gürpınar ilçesine yakın bir 
mezrada meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/625) (1) 

393. _ 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) 

394. — Kırklareli Milletvekili irfan Gürpınar'ın, Kırklareli ili Lüleburgaz ilçe
sindeki Türkgeldi ve Sarmısaklı çiftliklerinin Libya'lılara satılacağı veya kiralanacağı 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/628) (1) 

395. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, Van ili Gürpınar ilçesi 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) 

396. — 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) 

397j — İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, 3083 numaralı Kanun uyarınca eski 
sahiplerine iade edilen ve topraksız veya az topraklı çiftçi ailelerine dağıtılması plan
lanan arazilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/630) (1) 

398. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, 16 ncı Avrupa Konseyi Eğitim Bakan
ları Konferansında KKTC'nin temsil edilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/529) 

399. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Başak Şirketler Grubunca hayalî 
ihracat yapıldığı iddiaları üzerine Gümrük Başmüfettişi tarafından toplanan belgeler-
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le ilgili olarak ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/530) 

400. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, izmir - Buca Cezaevine hüküm
lü ve tutuklularca telefon sokulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/531) 

401. —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) 

402. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Buca Cezaevindeki bir hayalî ihracat 
sanığına ayrıcalılk tanındığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından söziü soru önergesi 
(6/532) 

403. — 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) 

404. — Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı'nın, Ankara Milletvekili ve Millî Sa
vunma eski Bakanı Ercan Vuralhan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Soruş
turma Kurulu talebinin Türkiye Büyük Millet Meclisine sevkedilmediği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/635) (1) 

405. —BaliKesir Milletvekili î. 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) 

406. — 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) 

407. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İline bağlı bazı köylerdeki 
vatandaşların toplu olarak göçe zorlandıkları iddiasına ve yerleşim bölgeleri sayısını 
azaltmak konusunda alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/638) (1) 

408. — 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) 

409. —•- Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Gaziosmanpaşa - Sultançiftliği 
yolu üzerindeki Mescid-i Selam Vakfında Atatürk ve laiklik ilkelerine aykırı faaliyet
lerde bulunulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/639) (1) 

410. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Güneydoğu Anadolu'da güvenliği 
sağlama yetkisiyle ilgili olarak yapılan açıklamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/654) (1) 

411. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Akdeniz Gübre Sanayii A.Ş.'deki greve 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/655) (1) 

(82 nd Bidesini) 
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412. — 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) 

413. — 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) 

414. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Türk Hükümetince Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetleri Birliğine açılan krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/642) (1) 

415. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, elektrik ithali için Sovyetl'-.r Bir* 
ligi 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) 

416s — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, 1983 yılından bugüne kadar örtülü 
ödenekten yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/656) (1) 

417. — 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) 

418. — 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) 

419. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumundaki tayinlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/659) (1) 

420. — 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) 

421. — 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) 

422. —İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'in, Horzum olayıyla ilgili iddialar 
hakkında bir araştırma yapılıp yapılmadığına İlişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/668) (1) 

423. — 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) 

424. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Marmara Denizinin kirlenmesini 
önlemek için ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/663) (1) 

425. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Türkiye Kömür İşletmeleri 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) 
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426. — 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) 

427. —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) 

428. — 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) 

429. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, BAĞ-KUR iştirakçilerinin emek
li aylıklarına ve üniversite hastanelerinden yararlanamamalarının nedenine ilişkin Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/669) (1) 

430. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Atatürk Barajı için Hilvan -
Güluşağı'nda gerçekleştirilen kamulaştırmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/603) 

431. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Giresun İli Harşit Vadisi yo
luna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/604) 

432. — 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) 

433. — Erzurum Milletvekili ismail 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) 

434. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 1989 - 1990 sezonu için Erzurum 
İline tahsis edilen kömür miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/607) 

435. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum ve Kars illerindeki bazı 
fabrika ve tesislerin kimlere, hangi şartlarla satıldığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/676) (1) 

436. — Bingöl Milletvekili İlhamİ Binici'nin, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumunda yapılan tayinlere ve bazı işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/670) (1) 

437. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'in, Giresun - Tirebolu - Torul kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/608) 

438. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde İli Ulukışla ve Oamardi ilçe
lerine bağlı bazı köylerin içme ve sulama suyu ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/671) (1) 

439. — 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) 
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440. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, 7.11.1989 tarihinde İstanbul'da 
öldürülen bir gazetecinin katilinin bugüne kadar yakalanamamasının nedenine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 

441. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli İli Hozat İlçesinde görevli 
bir binbaşı hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/672) (1) 

442. — Kars Milletveikili Mahmut Alınak'ın, kalkınmada öncelikli olan Doğu il
lerinde kömür fiyatlarında indirim yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/677) (1) 

443. — İzmir Milletveikili Halil Çulhaoğlu'nun, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürlüğünce yapılan sınavlara ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/679) (1) 

444. — Adana Milletvekili Cüneyt Ganver'in, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınla
rında ve bu Kurum, müfettişlerince tercüme edilen eserlerde kadınların aşağılandığı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öndrgesi (6/680) (1) 

445. — 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) 

446. — 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) 

447. — 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) 

448. — 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) 

449. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, ülkemizdeki hal mafyasına ve bu 
konuda yapılacak mücadeleye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) (1) 

450. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, günlük bir gazetenin 8.12.1989 

tarihli nüshasında yer alan «Millî Eğitimin Kasası Mahkûma Emanet» başlıklı habere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/682) (1) 

451. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum İli Karayolları 12 nci 
Bölge Müdürlüğünün yol yapımı için gerçekleştirdiği kamulaştırma ve ihalelerden kay
naklanan borçlarına ilişkin Bayındırlık Ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

452. —: Erzurum Milletvekili İsmail 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) 

453. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, TEK İçel Müdürlüğü ile ilgili iddialara 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 'Bakanından sözlü soru önergesi (6/Ö84) (1) 

454. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Uncu'nun, Sağlık Bakanlığına bağlı 
kurumların yardımcı teknik ve sağlık 'hizmetleri sınıfında görevli personelden İlikokul 
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mezunu olanlara özel hizmet tazminatı verilmemesinin nedenine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/685) (1) 

455. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Elazığ Emniyet Müdürlüğünce 
gözaltına alınan kırka yakın vatandaşın yaklaşık bir aydır gözaltında bulundurulduğu 
iddiasına ilişkin Başbakan sözlü soru önergesi {6/686) ı(l) 

456. — izmir 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) 

457. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, ülkemizdeki fonların nakit miktar
larına (ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/687) i(l) 

458. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Havsa İlçesi Müftüsü ile 
ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/688) (1) 

459. "— Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Karpas Limited Şirketince Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde çalıştırılan Türk işçilerinin sorunlarına ilişkin Başbakan
dan !>özlü soru önergesi (6/689) (1) 

460. — Antalya Milletvekili Hasan 'NamaTıın, Antalya İti Alanya ilçesi Orman iş
letme Müdürlüğünce Keşefli Köyü Denizgüneyi mevkiindeki kumsalda üç adet bina 
yaptırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/674) 

461. — Ankara Milletvekili Beşer IBaydar'ın, T.R.T. mensupları misafirhanesinin 
yapımıyla ilgili ihaleye ilişkin Başbakandan sözilü soru önergesi (6/675) 

462. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırıım'ın, Tunceli ilindeki bazı vatan
daşlara güvenlik kuvvetleri tarafından işkence yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/690) (1) 

463. — Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, Almanya'ya yerleştiği iddia 
edilen Adana eski müftüsünün Türk vatandaşlığından çıkarılıp çıkarılmadığına ilişkin 
içişleri Bakanından sözilü soru önergesi (6/691) (1) 

464. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye
tinin elektrik enerjisi talebini karşılamak üzere yapılmasına karar verileri santrale iliş
kim Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) (1) 

465. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, nükleer enerji santralleriyle ilgili 
olarak Arjantin Hükümetince yapıldığı iddia edilen önerinin dikkate alınıp alınmaya
cağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru- önergesi (6/693) (1) 

466. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Afşin - Elbistan, Keban ve Ka-
rakaya santrallerinin 1988 - 1989 yıllarındaki elektrik üretimlerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/694) (1) 

467. — Bingöl Milletvekili llhami iBinici'nln, Bingöl İli Karlıova ilçesi ile Muş 
İli Varto İlçesi arasındaki karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/683) 
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7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DlĞER İŞLER 

X I . — Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, iletimi, 
Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına ve Bu Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 
ile 3096 Sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, 
İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesi
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/624, 1/137) (S. Sayısı : 362) 
(Dağıtma tarihi : 7.2.1990) 

X 2. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 55 Arkadaşının, Milletvekili 
Seçimlerinin Yenilenmesine İlişkin Önergesi ve Anayasa Komisyonu Raporu (4/81) (S. 
Sayısı : 363) (Dağıtma tarihi : 14.2.1990) 

3. — 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) 

4. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 Arkadaşının Sigara, Tütün ve 
Tütün Mamullerinin Zararlı Alışkanlıklarından Koruma Kanunu Teklifi, Adana Mil
letvekili Cüneyt Canver'in 1177 Sayılı Tütün ye Tütün Tekeli Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Sigaranın 
Zararlarının önlenmesi .İçin 6 Mayıs 1930 Gün ve 1593 Sayılı Genel Sağlık Yasasına 
(Umumi 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) 

5. — 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) 

6. — İsparta Milletvekili Süleyman Dömirel 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) 

7. — 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) 

8. — Kıyı Kanunu Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (1/641) (S. Sayısı : 301) (Dağıtma tarihi : 20.12.1989) 

9. — Danıştay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/499) 
(S. Sayısı : 119 ve 119'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri 8.11.1988; 29.1.1990) 

10. — 6.1.1982 Tarih ve 2577 Sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/415) (S. Sayısı : 120 ve 120'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 9.11.1988; 29.1.1990)( 
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11. — 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 içişleri Komisyonu Raporu (2/202) (S. Sayısı : 355) (Dağıtma tarihi : 
29.1.1990) 

X 12. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında İmza
lanan Yatırımların Garantisi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/501) (S. Sa
yısı : 354) (Dağıtma tarihi : 30.1.1990) 

13. — Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı Müşterek Enfrastrüktür Programı 
Gereğince Türkiye'de Yapılacak inşa ve Tesis işlerine Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/629) (S. Sayısı : 351) (Dağıtma tarihi: 31.1.1990) 

X 14. — Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı Arasında İki Âkit Dev
letin Hava Taşımacılık Teşebbüslerinin Faaliyetleri Dolayısıyla Alman Vergilerde Kar
şılıklı Muafiyet Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/582) (S. Sayısı : 352) (Da
ğıtma tarihi: 31.1.1990) 

15. — Kırşehir Milletvekili Gökhan Maraş ve 4 Arkadaşının, Rüşvet ve Yol
suzluklarla Mücadele Kanunu Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/200) (S. Sayı
sı : 356) (Dağıtma tarihi : 31.1.1990) 

X 16. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Arasında Hava 
Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/559) 
(S. Sayısı : 357) (Dağıtma tarihi : 5.2.1990) 

X 17. — Türkiye Cumhuriyeti ile Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Kendi 
Ülkeleri Arasında ve Ötesinde Yapılacak Hava Ulaşıtırmasına İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/539) (S. Sayısı : 360) 
(Dağıtma tarihi : 5.2.1990) 

X 18. — 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkın
da Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Konya Mil
letvekili Haydar Koyuncu ve 2 Arkadaşımın 2924 Sayılı Orman Köylülerinim Kalkın
malarının Desteklenmesi Hakkında, Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kamun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/658, 2/161) 
(S. Sayısı : 361) (Dağıtma tarihi : 5.2.1990) 

X 19. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Lüksemburg Büyük Dukalığı Hükü
meti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/569) (S. Sayısı : 358) (Dağıtma tarihi : 7.2.1990) 

X 20. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Hükümeti Arasında Kendi 
Ülkeleri Arasında ve ötesinde Yapılacak Hava Ulaştırmasına- İlişkin Anlaşmanın Onay-
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lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/487) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihi: 
7.2.1990) 

X 21. — Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlar» 
(1/606) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi: 7.2.1990) 

22. — İzmir Milletvekili Erdal İnönü ve 41 arkadaşının, 2919 sayılı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun Geçici 3 üncü Maddesi
nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Ya,sa Önerisi ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(2/245) (S. Sayısı : 364) (Dağıtma tarihi : 15.2.1990) 

(X) Açık oylamaya tabi içleri gösterir. 


