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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

Çorum Milletvekili Cemal Şahin, çeltik üreticilerinin sorunlarına, 

Adana Milletvekili A. Sedat Doğan, Anayasanın geçici İS inci maddesine, 

Bingöl Milletvekili İlhamı Binici de, terör eylemleri ve alınması gereken önlemlere, 

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna Bir Madde Eklen
mesine Dair Kanun Tasarısının (1/608) (S. Sayısı: 283 ve 283'e 1 inci Ek) görüşmeleri tamam
lanarak, tümünün kabul edildiği ve kanunlaştığı açıklandı. 

Kıyı Kanunu Tasarısının (1/641) (S. Sayısı: 301) maddeleri üzerindeki görüşmelere devam 
olunarak, 8 inci maddesine kadar kabul edildi. 

20 Mart 1990 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime saat 18.45'te son verildi. 

Kâtip Üye 
Bursa 

\fa Ertuğnd Ünlü 

Başkan 
Başkanvekili 
Aytekm Kötü 

Kâtip Üye 
Konya 

Kadir Demir 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

19 . 3 . 1990 Pazartesi 

Kanun Hükmünde Kararnameler 

1. — 78 Sayılı Yükseköğretim Kurumları öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmün
de Kararname (1/692) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
16.3.1990) 

2. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/693) (Plan ve Bütçe 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 163.1990) 

Teklif 
1. — îzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, 743 Sayılı Türk Medenî Kanununun 159 uncu Mad

desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/304) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 143.1990) 
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Raporlar 
1. — Devlet Memurları Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında ka

nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı: 390) (Dağıtma tarihi: 
16.3.1990) (GÜNDEME) 

2. — 3.11.1980 Tarihli ve 2330 Sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Ka
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasana, Bolu Milletvekili Nevzat Du-
rukan ve 4 Arkadaşının 2330 Sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 
2 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri, 
İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/424,2/149) (S. Sayısı: 391) (Dağıtma tari
hi : 163.1990) (GÜNDEME) 

3. — 3332 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/489) (S. Sayısı: 392) (Dağıtma tarihi: 163.1990) (GÜNDEME) 

4. — Ceza ve Tevkifevleri Umum Müdürlüğünün Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun
da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/678) (S. Sayı
sı : 393) (Dağıtma tarihi: 193.1990) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, Manisa İli Alaşehir İlçesi Kavaklıdere Kasaba

sı Belediye eski Başkanı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru Önergesi 
(6/718) (Başkanlığa geliş tarihi: 163.1990) 

Yazık Soru Önergeleri 
1. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, kur - işlet - devret projesi için teklif veren fir

malardan birinin, Türk Kadınım Tanıtma ve Güçlendirme Vakfına, göğüs kanseri teşhisinde 
kullanılan iki aygıt hediye ettiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1214) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 163.1990) 

2. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Malatya Vagon Fabrikasına ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/1215) (Başkanlığa geliş tarihi: 163.1990) 

Medis Araştırması OnergtUri 
1. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 20 arkadaşının, yurt dışındaki vatandaşla

rımızın gerek bulundukları ülkelerde gerekse ülkemizde karşılaştıkları sorunlan ve bu konuda 
alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş&rması açılmasına ilişkin önergesi (10/93) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 153.1990) 

2. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 19 arkadaşının, hayvancılığımızın içinde bu
lunduğu sorunlan ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/94) (Başkanlığa gdiş tarihi: 153.1990) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hocaoğltı 
KÂTİP ÜYELER : Ali Sami Akkaş (Balıkesir), Mümin Kahraman (Çanakkale) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 91 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
Sayın milletvekillerinin salonda bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. —İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Çanakkale Belediye Başkanının, Çanakkale 
Zaferinin 75 inci Yıldönümü Törenlerindeki tutum ve davranışlarına ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Gündem dışı söz talepleri vardır. Sırası ile İstanbul Milletvekili Sayın Orhan 
Ergüder, İzmir Milletvekili Sayın Veli Aksoy ve Adana Milletvekili Sayın Cüneyt Canver görü
şeceklerdir. 

İlk olarak, Çanakkale Zaferinin 75 inci Yıldönümü Törenleri esnasında, Çanakkale Bele
diye Başkanı İsmail özay'ın, Sayın Cumhurbaşkanımıza takındığı tavır sebebiyle, gündem dışı 
söz talep eden İstanbul Milletvekili Sayın Halil Orhan Ergüder'i davet ediyorum. 

Buyurun Sayın Ergüder. (ANAP sıralarından alkışlar) 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, bu konuda gündem dışı konuşamaz. Belediye 

Başkanının burada cevap verme hakkı yoktur. Kesinlikle konuşamaz Sayın Başkan. Burada 
Belediye Başkanının kendisini savunma hakkı yok. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ergüder. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Burada olmayan kimse hakkında konuşamaz. Bu, Hüküme

te karşı gündem dışı konuşma olur. Belediye Başkanının cevap verme, kendini savunma hakkı 
yok; kim cevap verecek? (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, Jütfen... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Lütfen söyleyin... İçtüzüğü iyi okuyun. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ergüder. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın üyeler; "Kem söz sahibi

ne aittir." Bu, bizim atalarımızın en güzel vecizelerinden bir tanesidir. 
Yüksek huzurunuzda -mesele Çanakkale Belediye Başkanının tavrı değil- Cumhurbaşka

nının ne olduğunu, Cumhurbaşkanının yasal haklarını, Cumhurbaşkanının kimi temsil ettiği
ni, Cumhurbaşkanının sorumluluklarını anlatacağım. 

Bazı zevat, Cumhurbaşkanının kim olduğunu hâlâ bilmiyorlar. 
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T.B.M.M. B : 91 20 . 3 . 1990 O : 1 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Kendisi bilmiyor. Evvela kendisi bilmiyor. Kendisi, öğre
necek ki, başkaları da öğrensin. 

HALlL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Muhterem arkadaşlar, Anayasanın 104 ve 105 
inci maddeleri gereğince, Cumhurbaşkanı, devletin en büyük organıdır. Hangi partiden olursa 
olsun, saygıdeğerdir. 

TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) — Cumhurbaşkanı zaten partili olamaz. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — İster dışarıdan olsun, ister bir parti tarafın
dan seçilsin; ama, parlamento tarafından seçildiği için Cumhurbaşkanı masundur. Cumhur
başkanının bir tek mesuliyeti vardır; -bunu kanun vazıı anlatıyor- o da hiyaneti vataniyye. Hi-
yaneti vataniyye esnasında, herhangi bir suç delili bulunduğu takdirde, Yüksek Heyetinizin üç
te birinin teklifi ve dörtte üçünün kabulüyle ancak taht-ı mahkemeye alınabilir. Bunun hari
cinde Cumhurbaşkanı masundur; hiçbir faaliyetten, kendi görevlerinden dolayı kınanamaz. Cum
hurbaşkanı cumhurun reisidir, devletin birleştirici bir organıdır, saygıya layıktır, saygı duyul
maya layıktır; çünkü Cumhurbaşkanıdır. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Terör yalnız dış kaynaklı olmuyor. Fransızca tabirle "Le terrör" şiddettir. İçte de şiddet 
oluyor. Devamlı olarak, bir Cumhurbaşkanının aleyhine, şu veya bu sebeple, el sıkmak veya 
sıkmamak suretiyle tavır ve hareketler, iç terördür. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

AHMET ERSİN (İzmir) — Cumhurbaşkanının yapttğı nedir? 
BAŞKAN — Efendim, lütfen... 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Eğer, Cumhuriyetimizi korumak istiyorsak, 

Cumhuriyetin abidelerine saygı duymak mecburiyetindeyiz; sevmesek dahi. O kadar güzel bir 
tesadüf ki, bu Parlamentoda, eskiden bu memlekete harpte, sulhte ve politikada Başbakan ve 
Cumhurbaşkanı olarak hizmet etmiş büyük bir Cumhurbaşkanını saygıyla anıyorum; İsmet 
İnönü. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) — Yağcı! 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Ne garip tesadüftür ki, onun değerli evladı 
Genel Başkan, devamlı olarak, Türk'ün örf ve âdetine uygun olmayan bir şekilde, el sıkma 
teşebbüsünde bulunmuyor. Kimin? Meşru bir Cumhurbaşkanının. Ondan sonra ne istiyor? Kon
sensüs; Parlamentoyu koruyalım, memleketi koruyalım diye. 

Geçenlerde, Sayın Genel Başkanımın, birbuçuk saatte belki de terden ıstırap içerisinde iki 
kilo verdiği, Harp Okulunun bir merasiminde birbuçuk saat yanyana oturdular da; lütfen, is
tirham ederim, ben söylüyorum; dön de "Nasılsınız Reisicumhur hazretleri" de. Ne olur?.. 
Ne olur?.. (SHP sıralarından gülüşmeler) 

Yarın bu memleket harp veya seferberlik haline geldiği zaman, Anamuhalefet Partisinin 
Genel Başkanı, Çankaya'ya gidip görüşmeyecek mi? Görüşmeyecek mi? Tabiî görüşecek. Çünkü, 
normal usullerde seçilmiş bir Cumhurbaşkanı, ancak müddeti geldiği zaman çekilir gider. Bu
nun haricinde, legal yollardan geldiğine göre, Parlamento tarafından seçildiğine göre, saygıde
ğerdir. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Anavatan Partisinin Cumhurbaşkanı o. 
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HALlL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — tşte bu şartlar altında, şartlanmalar de
vam ede ede, bu, SHP'nin bütün bdediye başkanlarına kadar gitti. 18 Mart'ta, sadece tarihî 
bir kahramanlığı tes'id etmek, anmak için toplanılan Çanakkale'de, kasidder, vatanperverane 
nutuklar söylenmesi lazım gelirken, memleketin 250 bin evladının kan içinde topraklara gö
müldüğü yerde, şartlanmış bir belediye başkanı, pek tabiî öyle konuşacaktır. Pek tabiî, şartlan
mış; çünkü, devamlı olarak... Çünkü, Genel Başkanları tanımıyor ki; o da tanımıyor. Halbu
ki, Sayın Anamuhalefet Genel Başkanı, terbiyesi itibariyle, soylu bir ailenin çocuğu olması iti
bariyle, bir öğretim üyesi olması itibariyle, Cumhurbaşkanının dini sıkmakla küçülmez. Bir
lik ve beraberliği temin etmek mecburiyetindeyiz. Bu soğukluk devam ettiği müddetçe mazi 
aklıma gdiyor, tnönü - Celal Bayar çekişmeleri. Hatırlarsınız, Sayın Ecevit - Sayın Süleyman 
Beyin çekişmderi memleketi ne kadar zor durumlara düşürmüştür... Anamuhalefet Partisi Gend 
Başkanından, ben insaf isterim. Cumhurbaşkanının elini sıkmakla küçülmez, büyür. O bizim 
meşru Cumhurbaşkanımızdır. (SHP sıralarından "Sizin Cumhurbaşkanınız" sesleri) 

AHMET ERSİN (İzmir) — O sizin Cumhurbaşkanınız. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Her şeye rağmen... 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Ben Çanakkale Belediye Başkanını affediyo

rum. Hatta o sırada olsaydım, Sayın Cumhurbaşkanına : "Affediniz; kem söz sahibine aittir" 
derdim; ama maalesef, o delikanlının kabahati yok, büyük patronlar şırıngalıyor Ankara'dan 
mütemadiyen. Olay budur arkadaşlar. (SHP sıralarından gürültüler; ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

TURHAN HIRFANOGLU (Hatay) — Bizde patron yok. 

HALtL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Ve ben bu olaylardan nefret ediyorum. İçi
nizde, Cumhurbaşkanı Sayın özal'ın, Cumhurbaşkanı olmaması için, Anavatan Grubunda di
renen en ileri milletvekillerinden bir tanesi benim; şahitlerim var, olmasını istemiyordum. 

BAŞKAN — Sayın Ergüder, lütfen sadetten ayrılmayalım. 

HALtL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Çünkü, o bize lazımdı. Ama bugün ben Cum-
hurbaşkanımı müdafaa etmek mecburiyetindeyim. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Bir Cumhurbaşkanına, "Soyu kırık" demek yakışır mı? 

HALtL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Ben bu konuşmalarımı şahsî yapıyorum, Ana
vatan Grubu ile alakası yok; ama onların manevî vekâletini alıyorum ve Çankaya'ya sesleniyo
rum : Zatı devletlerine Çanakkale'de eksik kalan saygı ve sevgiyi, ben şimdi Yüce Parlamento
nun önünde, boş bulunan locasına doğru yapıyor, sevgilerimi sunuyorum efendim. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ergüder. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, izin verir misiniz efendim? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Güneş. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Başkanım, sayın konuşmacı, konuşması sı

rasında Sayın Gend Başkanımızın isminden de bahsederek, SHP'yi de katarak, "SHP" diye 
ifade ederek; elini sıkmamak teamülünü yürüttüğünü, el sıkmamanın bir iç terör olduğunu, 
bu şınngalama ile bdediye başkanlannın şartlandığını, Çanakkale Bdediye Başkammn da bu 
şartlanma ile suç işlemiş olduğunu ifade ederek "Büyük patronlann şırıngaladığı" diyerek sa
taşmada bulunduğundan... 
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BAŞKAN — Ne diyerek efendim?.. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (istanbul) — "Büyük patronlar" dedi. 
t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — "Büyük patronların" dedi, duymadınız mı?.. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Grubumuza açıklama hakkı... 
BAŞKAN — Efendim, o kadar maaile tezahürat halindesiniz ki, duymak, zannettiğiniz 

kadar kolay olmuyor. Müsaade buyurun, dikkatle, saygıyla, itina ile dinleyelim; istirham ede
rim Sayın Kırlı. 

M. TURAN BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Ne demek maaile tezahürat!.. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Güneş... 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (İstanbul) — Efendim, "Büyük patronların şmngalacüğı" ifa

desini kullanmışlardır. Bu nedenlerle açıklama hakkı doğmuştur; söz istiyorum. 

BAŞKAN — Grubunuza sataşma olduğu iddiasıyla söz istiyorsunuz; bir dakika lütfen. 
Sayın Ergüder, Sayın Güneş'i dinlediniz. Sayın İnönü'nün isminden ve Sosyaldemokrat 

Halkçı Parti Grubundan, söyledikleri ifadelerle söz ettiniz mi?.. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Hayır efendim, bendeniz... (SHP sıraların
dan "Zapta baksanıza" sesleri ve gürültüler) 

İ. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Yalan söyleme, yalattırırlar sonra. 

TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) — Siz duymadınız mı Sayın Başkan?.. Şimdi söyledi
ğini nasıl inkâr ediyor!.. 

BAŞKAN — Şimdi, müsaade buyurun... 
t. ÖNDER'KIRLI (Balıkesir) — İstediğiniz zaman siz duyuyorsunuz Sayın Başkan. Ta

rafgirlik yapmayın. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun; ayağa kalkmakla, topluca bağırmakla bir yere varılmaz, 
bir sonuç alınmaz; usulü vardır. Usulü : Eğer Sayın Ergüder, benim tespit edemediğim ve sor
duğum hususta Sayın Güneş'i teyit etseydi, derhal, "Buyurun Sayın Güneş" diyecektim. Ol
madığına göre Sayın Güneş, zabıtları getirtiyorum, buyurduğunuz şekildeyse, söz vereceğim 
efendim. 

Arkadaşlar, bunda bağıracak, heyecanlanacak bir şey yok. Usule uygun hareket ediyo
rum, sizi de usule davet ediyorum. 

TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) — Sayın Başkan, siz duymadınız mı söylediklerini? 
BAŞKAN — Efendim, eğer sizin söylediğiniz gibi olsaydı, bu yüce çatı altında, tutanak

ları getirtme, inceleme ve ona göre karar verme gibi bir uygulama hiçbir zaman olmamış olur
du. Defalarca bu yapıldığına göre, İçtüzük de Başkanlığa bu hakkı, bu yetkiyi verdiğine göre, 
dediğiniz gibi değil, 

t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — İstediğiniz zaman yapıyorsunuz... 
NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Kötüye kullanmayınız yalnız. 
BAŞKAN — Bakın, ustalarınıza bakın, kime hak veriyor görün.' 
Teşekkür ederim Sayın Güneş. Tutanakları incelediğimde, varsa söz vereceğim efendim. 
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2. — İzmir Milletvekili Wi Aksoy'un, Gerede - Ankara ve Ankara Çevre Otoyolu inşaatındaki 
son gelişmeler ile müteahlıülere fiyat farkı verilmesi için hazırlanan ek sözleşmeye ilişkin gündem dışı ko
nuşması ve Bayındırlık ve iskân Bakanı Cengiz Altınkaya'nın cevabı 

BAŞKAN — 2 nci sırada, Gerede - Ankara ve Ankara çevre otoyolu inşaatındaki son ge
lişmelerle ilgili olarak, tzmir Milletvekili Sayın Veli Aksoy'a söz veriyorum; buyurun Sayın Aksoy. 

VELt AKSOY (tzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Gerede - Ankara ve Ankara 
çevre otoyolu inşaatındaki son gelişmelerle ilgili konuda söz almış bulunuyorum; hepinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Yalnız, güncel bir konu olduğu için, o konunun da altını çizmeden geçemeyeceğim. Ça
nakkale halkının temsilcisi, Çanakkale Belediye Başkanının oradaki konuşmasını onaylıyor ve 
tasdikliyorum. (SHP sıralarından "Bravo0 sesleri, alkışlar; ANAP sıralarından gürültüler) 
Çünkü... 

BAŞKAN — Sayın Aksoy, düşüncelerinizi ve duygularınızı ifade ettiniz. Lütfen söz alma 
sebebiniz olan konuya devam ediniz. Lütfen... 

Onu açıkladınız efendim. 

VELt AKSOY (Devamla) — Peki efendim. 
Şimdi, Gerede - Ankara ve Ankara çevre otoyolunda neler oluyor? Diğer otoyollarda ol

duğu gibi, bu otoyolunda da belli şeyler oluyor. 
480 milyon dolar ihale bedeli ite 1986 yılında Enka/Bechtel ortak girişimine ihale edilen 

ve kontrolü de, Karayolları Genel Müdürlüğü adına, "mühendis" sıfatıyla, Kutlutaş/SWK (Skat-
Wilsın-Körkpatrik) ortak girişimince yürütülen bu işe, müteahhit, Ağustos 1987 tarihinde baş
lıyor. Son olarak hazırlanan ikinci keşifle, işin ihale bedeli 690 milyon dolara çıkmış olup, ilk 
sözleşmede inşaatın bitim tarihi 1991 yılı sonu olarak görülmektedir. 

20 sayılı hakedişte yapılan iş tutan -ki bu hakediş, hazırlanıyor, tekrar geriye çekiliyor-
111 milyon dolar olarak görülmektedir. Bu durumda, bir an için, fizikî ve nakdî gerçekleşmele
ri eşit kabul etsek bile, bu projedeki gerçekleşmenin yüzde 16 civarında olduğu görülmektedir. 
tşin normal süresinin ise yaklaşık yüzde 55'i geçmiştir, inşaattaki gecikme, bu iki oranın karşı-
laştırılmasıyla kolayca anlaşılmaktadır. 

Bu gerçeği örtmek için, Karayolları Genel Müdürlüğü, 28 Aralık 1989 tarihli ek sözleşme 
ile müteahhite, bazı kesimlerde 2,5 yıla varan süre uzatımları vermiştir. 

Bilindiği üzere, 198S yılında çıkarılmış bulunan bir kararnamede, yabancı para birimiyle 
ihale edilen işlerde, hiçbir şekilde, fiyat farkı ödenmeyeceği hükme bağlanmış iken, 19.10.1989 
tarih ve 89/14657 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile, tüm otoyol inşaatlarında olduğu gibi Gere
de - Ankara ve Ankara çevre otoyolu inşaatında da müteahhite fiyat farkı verilmesi öngörül
müştür. 

Müteahhit firma, işin başlamasıyla birlikle, Karayolları Genel Müdürlüğünden, tamamen 
dayanaksız ve büyük meblağlara ulaşan hak iddialarında bulunmuştur. Mühendis tarafından, 
bunların geçersizliğinin bildirilmesine rağmen, Karayolları Genel Müdürlüğü, bu kapıyı ne
dense hep açık tutmuştur. Sonunda, Fiyat Farkı Kararnamesi uyarınca, müteahhit ile Karayol
ları Genel Müdürlüğü arasında bir ek sözleşme imzalanması gündeme geldiğinde, bu ek 
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sözleşmeye konulan 14 üncü maddeyle, müteahhidin bu tarihe kadarki hak iddialarıyla, kont
rolün, (yani mühendisin) o güne kadarki resen düzenlediği yeni birim fiyatlara ilişkin itirazla
rını geri çekme esası getirilmiştir. 

Son olarak, Karayolları Genel Müdürlüğü ile mühendis arasında yeni birim fiyatlar konu
sunda yapılan toplantıda da, Karayolları Genel Müdürlüğü bunlan müteahhidin arzu ettiği 
ve hatta onun da üstünde bedellerle düzenlenmesini ısrarla mühendisten istemiştir. 

Şimdi, müteahhit ne istiyor? Kaya taşından kaya dolgu için, mühendis bir metreküpüne 
1.24 dolar verirken, müteahhit ise, bu iş kalemi için, metreküpüne 5.10 dolar ile 6.44 dolar 
arasında istiyor. Projenin tümünde, bu iş kaleminin toplam miktarı S milyon metreküpü bula
cağı anlaşılmaktadır. 

Alt temel için, mühendis, metreküpüne 11.80 dolar uygun görürken, müteahhit bunun için 
14.80 dolar istiyor. Bunun da projedeki toplam miktarı 3 milyon metreküp civarındadır. 

Aslında, Hazine yararını gözetmek durumunda olması icap eden Karayolları Genel Mü
dürlüğü yetkililerinin tüm baskılarına rağmen, mühendis, kendi düzenlediği ve Hazine lehine 
olan uygulamayı da tümüyle yansıtan fiyatlarda ısrar etmiş; analizlerini, hakediş başmühen
disleri ve mühendis temsilcilerinin; kapak kısmını ise kontrol teşkilatı başkanının imzaladığı 
ve kendi rakamlarıyla düzenlediği yeni birim fiyatlarını, 2.2.1990 gün 2079 ve bilahara da 
12.2.1990 gün 2097 sayılı yazılarıyla onay için Karayolları Genel Müdürlüğüne göndermiştir. 

BAŞKAN — Sayın Aksoy, süreniz 1 dakika geçti, tamamlayın lütfen. 

VELÎ AKSOY (Devamla) — Bu fiyatlara müteahhit imza koymamıştır. 
Şimdi, Karayolları Genel Müdürlüğünün yoğun baskılarıyla, bu defa bu 20 sayılı hakediş 

raporu, ikinci kez yapılarak, Karayolları Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir. Müteahhit tara
fından gelen baskılar sonucunda bu mühendislik firması -gereken desteği Karayolları Genel 
Müdürlüğünden göremediği için- ikinci bir hakediş raporu hazırlayarak, yani 20 sayılı hakediş 
raporunu düzenleyerek göndermiş ve bütün bunların sonucunda 40 milyon dolarlık bir fark 
ortaya çıkmıştır. Yani, 40 milyon dolarlık fark, Hazinenin kasasından müteahhidin cebine ge
çirilmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, tüm bunların yanı sıra, müteahhit, iliredi kredi bitti
ğinde, -yarım kalıp hiçbir işe yaramayacak şekilde, parça parça kesimlerde çalışmakta olup-
yolun yeterince uzun bir kesimini tamamen ikmal edip işletmeye açmaya yönelik bir düzen içe
risinde görülmemektedir/Otoyolun her kesimine girilmiş ve aynı anda hem toprak işi, hem sa
nat yapısı hem de üst yapı -asfalt dahil- işleri yan yana ve iç içe kısa uzunluklarda yürütülmüştür. 

Bu konularda mühendis tarafından yazılı olarak yapılan birçok ikaza rağmen, aynı çalış
ma düzeni sürdürülmektedir. 

480 milyon dolarlık kredinin, iç kaynaklardan karşılanması öngörülen 80 milyon dolarlık 
kısmının haricindeki 400 milyon dolarlık dış kredi bölümünün, halen 220 milyon doları hake
diş avansı olarak ve diğer masraflar için harcanmıştır. Böyle giderse, geriye kalan 180 milyon 
dolar da müteahhitçe, kısa sürede, fiyat farkı çok yüksek olarak düzenlenmiş yeni birim fiyat
lar vasıtasıyla, çekildikten sonra iş yarım kalacak ve meskûn mahaller ile işleyen ana arterler
den çok uzakta, hiçbir işe yaramayan, bölük pörçük birtakım yol parçaları karşılığında 400 
milyon dolarlık dış kredi de heba edilmiş olacaktır. 
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Bu otoyolunda olan tüm bu yolsuzluk iddialarımız, diğer birçok otoyollarda da vardır. 
Çünkü, otoyollarda çalışan ve gerçekten halkımızı orada temsil etmek isteyen onurlu mühen
dis arkadaşlarımız direnmektedir. Onların gösterdiği bu direnişe, Bakanlığın da yardımcı ol
masını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, Bayındırlık ve tskân Bakanı Sayın Cengiz 

Altınkaya söz istemişlerdir. Buyurunuz Sayın Bakan. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; sözlerime başlarken, hepinizi saygı ile selamlıyorum. 

Tabiî, Çanakkale Belediye Başkanının tutumunu tasdik edip etmemek üzere söz almış de
ğilim. O anlayış, bizim partimizin hiçbir mensubunda olmadığı gibi, zatı âlimde de yoktur; 
onu da bu arada satır arasına koymak istedim. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Sizin işiniz Hazineyi soymak. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) — Değerli mil
letvekilleri, Ankara - Gerede, Ankara çevre yolu inşaatı başlangıçta... 

AHMET ERSİN (İzmir) — Sayın Başkan, bu ANAP'lılar bugün çok değişik, niye acaba? 
BAŞKAN — Efendim, tabiî, zatı âliniz de değişik olduğunuz için, değişik geliyor. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) -, Eğer arka

daşlar dinleyeceklere, ben açıklama yapacağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen devam buyurunuz efendim; lütfen arkadaşlar... 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) — Teşekkür 

ederim. 
Ankara - Gerede, Ankara çevre yolu inşaatı, başlangıçta, bütün otoyollarımızda olduğu 

gibi, iki gidiş iki geliş olarak tasarlanmış, projelendirilmiş ve iki gidiş iki geliş hesabıyla da 
birinci keşfi 480 milyon dolar olarak ihale edilmiştir; ancak, daha sonra, bu işleri bizden 20 
- 30 yıl önce yapıp hatalarını anlayan devletler gibi yapmayalım diyerek, Ankara çevre yolunun 
altyapısının dört gidiş dört-geliş, üst yapısının da üç gidiş üç geliş şeklinde değiştirilmesi, gene 
Ankara - Gerede otoyolunun altyapısının üç gidiş üç geliş şekline dönüştürülmesi nedeniyle 
ikinci keşfi, Sayın Aksoy'un dediği gibi, 612 milyon dolar değil, 737 milyon dolara çıkmıştır. 

Bu rakamları nereden aldıklarını bilmiyorum. Şu anda ikinci keşif miktarı 737 milyon do
lardır. Sayın Aksoy'un ifade etliği rakam daha düşük bir rakamdır. Yalan yanlış duydukları, 
aldıkları rakamlarla, Yüce Meclisin huzuruna böyle soru işaretleriyle gelmelerinin de manası 
yoktur. 

M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) — Senden izin mi alacak? 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) — Bu kış ya

ğışsız bir sezon geçirmiş olmamız sebebiyle de, çok süratli bir şekilde buradaki inşaat seviyesi 
yükselmiş, her ay 3 - 3,5 milyon metreküplük hafriyat yapılmıştır. 

Hepinizin hatırlayacağı gibi, otoyollar konusunda gensoru görüşmeleri neticelendi... Da-
nıştaya itirazlar var, adalete de intikal etmiş bir konudur; "yolsuzluk mu var, suiistimal mi 
var?" hepsi de gün gibi ortaya çıkacaktır. 
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Şimdi bütün mesele şudur : 1991 yılı sonunda Ankara - Gerede otoyolunu hizmete açaca
ğımızı beyan ettik, tnşaat çok süratli bir şekilde ilerlemekte olduğu için, Ankara - Gerede oto
yolunun bitecek olması, Gerede'den itibaren Gümüşova'ya devam eden Gerede - Gümüşova 
yolunun birinci ve ikinci kısımlarının gene 1991 yılı sonuna kadar bitecek olması; hele hele, 
önümüzdeki temmuz ayında Çamlıca - Gebze arasındaki yeni otoyolu hizmete verecek olma
mız; yine Trakya tarafından Kumburgaz'a kadar giden otoyolun hizmete alınacak olması, her
halde bazı çevreleri epeyce rahatsız etmekte. Onun için, burada, devletimizin imkânlarını en 
iyi şekilde hizmete dönüştürmekte olan bütün kuruluşların işlerine engel olabilmek için, onla
rın moralini bozabilmek için, yürütülmekte olan kampanyalar gerçeğe dayanmamaktadır. 

VELİ AKSOY (tzmir) — Bu sözler bir Bakana yakışıyor mu? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGÎZ ALTINKAYA (Devamla) — Ankara - Ge
rede otoyolu, planlandığı şekilde 1991 yılında bitecektir. Daha önce bu kürsüden de ifade et
tim, serbestçe kullanılacak olan Ankara çevre yolu inşâatları, 1992,1993 yıllarına ötelenmiştir. 
Para kazanacağımız kesimler, bütün otoyollarımızda olduğu gibi, öne çekilmekte, parasız ke
simler ertelenmektedir. Bu takdir de, Kamu Ortaklığı Fonu İdaremizin Karayolları Genet Mü
dürlüğü ile müştereken malî ve iş idaresi konularında ortaya koydukları programa dayanmaktadır. 

Ben yine, asılsız iddialarla, yalan rakamlarla Yüce Meclisin işgal edilmesini yersiz bu
luyorum. 

VELÎ AKSOY (tzmir) — Hakediş raporu değiştirildi mi, değiştirilmedi mi Sayın Bakan? 
Onu söyleyin. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) — Yüce Mecli
se saygılar sunarım efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, son günlerde gözaltına alman tutuklanan kistler ile, 
dünyada ve yurdunuzda meydana gelen gelişmelere ilişkin, gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündem dışı son konuşmayı, son günlerde meydana ge
len bazı olaylar ve bunların sonucunda gözaluna alınan, tutuklanan kişi ve kişilerle ilgili ola
rak, Adana Milletvekili Sayın Cüneyt Canver'e veriyorum. 

Buyurun Sayın Canver. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önce bir polis me
muru, sonra bir profesör, derken bir gazeteci ve bir görevli alçakça vurulunca; gözlerimiz, Hü
kümete ve can güvenliğini sağlamakla doğrudan yükümlü olan içişleri Bakanlığı ve emrindeki 
güvenlik güçlerine çevrildi. Bakalım bu kez, cinayetler aydınlatılıp, suçlular yargı önüne çıka
rılabilecek miydi? Bakalım bu kez, güvenlik güçleri, vatandaşı tedirgin etmeden, hukukun, ya
saların dışına hiç çıkmadan ve doğru zeminde teröristleri arayabilecek miydi? Siyasal iktidar, 
demokrasiden, hak ve hukuktan asla ödün verilmeden terör ile mücadele edileceği sözüne bağ
lı kalacak mıydı? Yoksa, 12 Eylül öncesinde ve sonrasında birçok örneği ile yaşandığı gibi, asıl 
katiller yakalanamayınca, faili meçhul cinayetleri, önüne gelenin üstüne yıkıp, dosyaları ka
patmaya mı çalışacaktı? Ybksa, teröristleri yakalayamadığı için eleştirilmeye başlandığında, ken
dini savunmak için, önüne gelene terörist muamelesi mi yapacaktı? 
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Sayın milletvekilleri, üzülerek ifade etmek istiyorum ki, bugüne kadar ki uygulamalar, en
dişelerimizi doğrular bir görünümdedir. Ülkemizde son birkaç ay içerisinde birçok değerli yurt
taşımız, açıkça, alçakça katledilmiştir. Bunların failleri tek tek yakalanacağı yerde, yine, dik
katler başka ve siyasal cinayetlerle ilgili olmayan konularda yoğunlaştırılmaya başlanmıştır. Ak-
soy'un, Emeç'in ve diğerlerinin katilleri bugüne kadar yakalanamamış; ama egemen ideoloji
nin emrine girmemekte direnen, düşündüğünü özgürce yazan ve kendi isteğiyle ifade vermeye 
giden bilim adamı tsmail Beşikçi; yine, laik devletten yana olduğu hususunda hiç kimsenin 
kuşku duymadığı 2000'e Doğru Dergisinin Yazı tşleri Müdürü Tunca Aslan, üstelik "Laiklik 
karşıtı propaganda yapmak" gibi komik bir suçlama ile tutuklanmışlar; sokağa atıldıkları için 
fabrika önünde açlık grevi yapan ASELSAN işçileri gözaltına alınmışlar, evlerine karakollar 
kurulmuş; paralı eğitimi protesto eden ODTÜ'lü öğrenciler; Halepçe Katliamını protesto eden 
vatandaşlar, öğrenciler gözaltına alınmış ve bir kısmı tutuklanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, herkes, "Acaba, şimdi sıra kimde?" diye endişe içinde bekleme süre
cine girmişken, bakın teröre karşı mücadele, siyasal iktidarca nasıl yürütülüyor : 

Bir yandan siyasal cinayetlerle hiç ilgisi olmayan tutuklamalar, gözaltına almalar sürer
ken, diğer yandan, komisyonlarda yatnızca düşüncelerini açıklamış olan milletvekillerinin do
kunulmazlıkları kaldırılıyor, önüne geleni "komünist" diye hapse atan ve atmaya devam eden 
zihniyet, şimdi de, önüne geleni, "bölücü" diye içeri atmak, yok etmek istiyor. Nusaybin'de, 
vatandaşın en doğal hakkı olan cenazesini katdırma hakkı, elinden alınıyor. Yurttaş, saçların
dan sürüklenerek sokaklardan toplanıyor, gazeteciler dövülüyor, milletvekillerine provokasyonlar 
hazırlanıyor... 

Peki, terör önleniyor mu ya da yakalanan bir terörist var mı?.. Hayır. Terörün kökü, yine, 
düşüncelerde, kitaplarda, yasal kurumlarda, hatta Parlamentoda aranmaya başlanıyor. Hak
kını arayan, düşündüğünü yazan, söyleyen herkese, terörist, huzur ve istikrarı bozucu kişi gö
züyle bakılmaya başlanıyor. Terör önlenemiyor, terörist yakalanamıyor; ama güvenlik güçle
riyle, öğrencilerin, gazetecilerin, milletvekillerinin, esnafın, işçinin arası, giderek açılıyor; hal
kın, devlet ile arası açılıyor; sürekli tedirgin edilen, coplanan, saçlarından sürüklenen, kendisi
ne ayrımcı muamelesi yapılan vatandaşlar ile devlet, birbirinden, giderek uzaklaşıyor. Ortalığı 
bir panik havası kaplıyor. Güvenlik güçleri ile halk, derin bir tedirginliğin, gerilimin içerisine 
itiliyor. 

İşte bu manzara, tam teröristin isteğine uygun; terörist bunu istiyor. Kendisini yakalama
yan siyasal iktidarın, güvenlik güçlerini, emeğinin karşılığını alamadığı için direnen tütün üre
ticisinin, işten atıldığı için açlık grevj yapan işçinin, toplu sözleşmelerde hakkını alamadığı için 
greve giden emekçinin, bilim adamının, düşüncenin, derneklerin üzerine sürmesini, kendi ba
şarısızlığını örtmesi için siyasal iktidarın provokasyonlar sahnelemesini istiyor. "12 Eylül ön
cesindeki senaryo tekrar sahneye konuyor" benzetmesini yapanlar, bir süre sonra, o senaryo
nun, bilerek ya da bilmeyerek, oyuncuları olacaklar diye endişeleniyorum. 

Sayın milletvekilleri, dünyada bir rüzgâr esiyor... tnsanlığa bu yeni oluşumların bir katkı 
sağlayıp sağlamayacağı henüz bilinmiyor; ama Nelson Mandela artık özgür... tşte, rüzgârın 
bir hediyesi bu, tüm insanlığa. 

Türkiye'nin ise, bu rüzgârdan yararlanmaması için, birtakım güçler, âdeta işbirliği içeri
sinde. Nelson Mandela özgür kalırken, tüm dünya, utançla karışık bir saygı ile Mandela'ya 
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alkış tutarken, kocaman Türkiye Cumhuriyeti, ufak tefek sarışın bir bilim adamını, İsmail Be-
şikçi'yi, yazdığı bir kitaptan ötürü tutukluyor... Kocaman Türkiye Cumhuriyeti, düşünce öz
gürlüğünü ortadan kaldıran Anayasa ve yasa maddelerini kaldırmaya korkuyor. "Ben 
komünistim" diye, salt, düşüncesini açıklayan vatandaşlarını gözaltına alıyor, tutukluyor. 

Dünyadaki yeni oluşumlara, daha fazla demokrasi istemlerine ve milliyetçi başkaldırıla
ra alkış tutan egemenler, kendi ülkelerindeki özgürlük türkülerini, boğmaya çalışıyorlar. 

Sayın milletvekilleri, siyasal iktidarı, terörü doğru zeminlerde araması için uyarmak isti
yorum. öğrenciler paralı eğitimi protesto edeceklerdir; işçiler, haklarını alamadıkları ölçüde 
grev yapacaklardır; ülkede herkes, düşündüğünü özgürce açıklayacak, yazacak ve daha fazla 
demokrasi talep edecektir. Terör eylemlerini protesto etmek, kitap yazmak, grev yapmak değil
dir. Kamu görevi yapan herkes, bu konuda duyarlı olmalıdır. 

Artık bu ülkede, istikrar ve huzur kisvesi altında üçüncü sınıf bir demokrasi istemiyoruz. 
Düşündüğümüzü, inandığımızı özgürce açıklamak; düşüncemizi yaşama geçirmek için, özgürce 
örgütlenmek istiyoruz. Dünyadaki demokrasi ve özgürlük rüzgârlarının, bizim ülkemizde de 
esmesini istiyoruz. Düşünen, düşündüğünü yazan, açıklayan kimseler terörist değildir. Terö
rist düşünmez, öldürür. 

Sayın içişleri Bakanının, bugün burada yoklar kendileri; oysa -Nusaybin ve şimdi yayılan 
Cizre, Silopi ve Ömerli olaylarıyla ilgili açıklamalar yapmasını dilerdim. 

Huzur operasyonları ile, suçsuz ve masum insanları ya da resmî görüşe göre potansiyel 
suçluları gözaltına alıp, huzursuzluk yaratmaktan vazgeçiniz. 

Sayın milletvekilleri, bakınız, Nusaybin'de özel tim amirleri, cadde ve sokaklarda yürüye
rek, halka ne diyorlar : "Sizleri ikaz ediyoruz; bundan sonra uyarmayacağız, bizden günah 
gitti. Dini, imanı olmayan gazetecilerin peşinden gidiyorsunuz. Onlar, vatanı parçalamaya uğ
raşıyorlar. Herkes evine girsin, kimse dışarı çıkmasın. Bundan sonra kimi tutarsak, götürürüz; 
bilmiş olun. Gücünüz varsa, hodri meydan" diyen güvenlik gücüdür ve muhatabı olan ise, o 
yörenin halkı... 

Bunu söyleyen güvenlik gücü, hâlâ Muammer Aksoy'un, hâlâ Çetin Emeç'in, hâlâ Abdi 
tpekçi'nin, hâlâ Doğan öz'ün ve hâlâ yüzlerce vatandaşın katillerini yakalayamamış olan gü
venlik gücü. Kimi tehdit ediyor? Silahsız masum vatandaşı tehdit ediyor. Sorunlara böyle yak
laşıldığı sürece, bırakın çözümü, sorunların daha da ağırlaşacağını bilmek zorundayız. 

Sayın milletvekilleri, terörü, karşı terörle çözmek mümkün olsaydı, 12 Eylül sonrasında 
Türkiye'de bir daha terörün hiç yaşanmaması gerekirdi. Bırakınız toplum boşalsın, bırakınız 
toplum demokratik haklarını kullansın; çünkü, günümüz dünyasında artık başkaca çare yok. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Canver. 
Gündem dışı konuşmalar tamamlanmış bulunmaktadır 
Gündeme geçiyoruz. 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS A RAŞ-
TIRMASI ÖNERGELERİ. 

1. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 19 arkadaşının, hayvancûığımızın içinde bulunduğu 
sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/94) 
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BAŞKAN — Sunuşlar bölümünde bir adet Meclis araştırması önergesi vardır. 
YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Zabıtlar daha gelmedi mi Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Zabıtlar şu anda gddi, müşahede buyurdunuzsa, ilgili arkadaşlara incele

melerini rica ettim ve bu arada da görüşmelere devam ediyorum. Müsterih olunuz efendim. 
Aksine bir sebep yok ki... O kadar önemli mi?.. Burada bir değerli gruba, Anamuhalefet Par
tisi Grubuna, partisine ve liderine, edilmemesi gereken bir bitap varit olduysa, bunu saklaya
cak, bunun üzerini örtecek gibi mi görünüyorum? (ANAP sıralarından alkışlar) 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Biraz sonra vereceğiniz karardan belli olacak. 

BAŞKAN — istirham ederim... 
Sayın milletvekilleri, önergeyi okutuyorum : 

T. a M. M. Başkanlığına 

Hayvan varlığı yönünden geniş bir potansiyele sahip olan ülkemiz hayvancılığının gelişti
rilmesi, toplumun dengeli, sağlıklı ve yeterli beslenmesi bakımından ekonomideki yeri daha 
da önem kazanmıştır. 

Ülkemiz, hayvan varlığı bakımından dünyada 8 inci ve AET ülkeleri arasında ise 1 inci 
sırada bulunmaktadır. Oysa, 1980 yıhnda hayvan varlığı 84,6 milyon baş iken, 1984 yılından 
itibaren giderek azalmış ve 65 milyon başa düşmüştür. 1980 yılında kişi başına 2 baş hayvan 
düşerken bugün bu rakam 1,1'e inmiştir. 

Bu azalış sonucunda sürüler küçülmüş ve hayvancılığımız ciddî bir krizin ve çıkmazın içe
risine girmiştir. Sonuçta, hayvan üreticisi de, hayvan sayısı da azalmıştır. 

Türkiye'de nüfusun yaklaşık yüzde 13'Ü ve tarımdaki nüfusun yüzde 25'i geçimini hay
vancılıktan sağlamaktadır. 

Tarım alanında ileri gitmiş ülkelerde hayvancılığın, toplam tarımsal üretimin içindeki pa
yı, yüzde 60-70 düzeyindedir. Türkiye'de ise ancak yüzde 30'dur. 

Ülkemizde, hayvancılık sektörü, bitkisel üretimle bir bütünlük içerisinde ele alınmamıştır. 
izlenen bugünkü ekonomik politika ile 1984 yılından itibaren hiçbir koruyucu ve koruma

cı tedbir almadan, şimdiye kadar görülmemiş bir şekilde tarım ürünleri ve tüketim maddeleri 
ithalatı yapılması, ülke tarımını ve bilhassa hayvancılığını çöküntüye götürmüştür. 

Et ithalatı da ihracatı da ülke hayvancılığına zarar vermiştir. Çok ihraç edildiğinde, yerine 
yenisi getirilememiş, çok ithal edildiğinde de, besici kesimi zarara uğratılmıştır. 

Gümrük vergileri ve fonların düşürülmesi neticesinde rasgele ülkelerden rasgele hayvan 
ürünleri ithalatı, piyasadaki darlığı giderememiş, fiyatlar aşağı çeidlememiş, stokçuluk önle
nememiştir. 

Piyasadaki bu haksız rekabet ortamında inekhander ve besi çardakları kapanmış, damız
lık hayvanlar dahi kesime gitmiştir. 

Besicilikle ilgili girdi fiyatları, başta yem fiyatları olmak üzere, sürekli artarken, canlı hayvan 
ve et fiyatlarındaki artışlar yetersiz düzeylerde kalmıştır. 

Girdilerin yüzde 70'ini teşkil eden yem fiyatlarındaki sübvansiyonların kaldırılması ve yem 
fiyatlarının yüzde 90 düzeyinde artış göstermesi, besiciliğin bırakılmasına neden olmuştur. 
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Çayır ve meralar bir yandan azalırken, bir yandan da verim ve kalite kaybına uğramıştır. 
Yem bitkileri üretimi de çok yetersiz kalmıştır. 

Besiciliğe verilen krediler miktar olarak yetersiz kalmış, zamanında ödenememiş, uygula
nan faiz oranı da yüzde 50'lere varmıştır. 

Pazara gelen hayvan, mezbahadan çıkıncaya kadar 7 defa vergi vs. adı altında ödemeye 
tabi tutulmuştur. Ateş pahası olan ottan, samandan dahi vergi alınmıştır. 

Hayvan sağlığını koruma ve hastalıkla mücadele hizmetleri yetersiz olmuş, ilaç ve aşılarda 
dışa bağımlı kalınmıştır. 

Hayvan ıslahı ve sunî tohumlama faaliyetlerine gerekli önem verilmemiştir. 
Erken kuzu kesimini önleyici tedbirler halen alınmamıştır. 
Hindistan'dan bile, ne olduğu belli olmayan dondurulmuş et ithal edilmiştir. 
Türk besicisi, kendi sattığı hayvanının sakadat betedellerinden dahi mahrum bırakılmıştır. 
Besici, hayvan alıp besleyemez, beslediğini değerinde satamaz, sattığının parasını alamaz, 

artık besicilik yapamaz hale gelmiştir. 

Hayvancılığımızı, içinde bulunduğu bu sıkıntılardan kurtarmak için, alınacak tedbirleri 
tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98 inci İçtüzüğü 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasını arz ederiz. 

Orhan Şendağ 
Adana 

trfan Demiralp 
Samsun 

Hasan Ekinci 
Artvin 

Atilla tmamoğlu 
Kahramanmaraş 

Adil Aydın 
Antalya 

Fuat Kılcı 
İzmir 

Şinasi Altıner 
Zonguldak 

Mehmet Çakıroğlu 
Trabzon 

Latif Sakıcı 
Muğla 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

Vefa Tanır 
Konya 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Ahmet Neidim 
Sakarya 
Ali Eser 
Samsun 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

Ömer Şeker 
Konya 

Ali Rıza Septioğlu 
Elazığ 

İbrahim Demir 
Antalya 

İsmail Köse 
Erzurum 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön-

görüşme, sırasında yapılacaktır. 
Komisyondan istifa önergesi vardır; okutup bilgilerinize sunacağım : 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. —Ağrı Milletvekili H. Fecri Alpaslan'ın Kamu iktisadî Teşebbüsleri Komisyonundan çekildi
ğine ilişkin önergesi (4/158) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Üyesi bulunduğum Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum. 
Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 

H. Fecri Alpaslan 
Ağrı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Uşak Milletvekilleri Ahmet Avcı ile Mümtaz Güler'in, Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin 
Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifini geri aldıklarına ilişkin önergeleri (2/196) (4/157) 

BAŞKAN — Bir kanun teklifinin geri verilmesine dair önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

2/196 esas kayıt nosu ile Adalet Komisyonunda bulunan Kamu Görevlilerinin Bazı Disip
lin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifimizi geri çekiyoruz. 

Gerekli işlemin yapılmasını saygıyla arz ederiz. 

Ahmet Avcı Mümtaz Güler 

Uşak Uşak 

BAŞKAN — Adalet Komisyonunda bulunan teklif geri verilmiştir. 

V. — SEÇİMLER 

1. — KIT Komisyonunda açık bulunan bir üyelik için seçim 

BAŞKAN — Gündemin, "Seçim" kısmına geçiyoruz. 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonundaki açık üyelik için Anavatan Partisi Grubunca 

Afyon Milletvekili Metin Balıbey aday gösterilmiştir. Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

D) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — Sataşma iddialarıyla konuşmalar 

BAŞKAN — Sayın Güneş, tutanağı incelediniz. Açıklama gerektiği hususunda ısrarlı 
mısınız? 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Israrlıyım Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Buyurun. 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (İstanbul) — Grubumuz adına arkadaşımız Sayın Deniz Bay-

kal konuşacak. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Deniz Baykal, buyurun. 

SHP GRUBU ADINA DENİZ BAYKAL (Antalya) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Değerli milletvekilleri, İstanbul Milletvekili Sayın Orhan Ergüder, Çanakkale Zaferinin 

Yıldönümü törenlerinde yaşanan olaylarla ilgili olarak, şahsı adına düşüncelerini dile getirdi. 
Bu olay ve Sayın Ergüder'in bakışıyla ilgili olarak ben de Grubumuz adına, orada yaşanan 
olayları, Türkiye Büyük Millet Meclisinin dikkatine sunmaya çalışacağım. 

YASİN BOZKURT (Kars) — öyle bir hakkınız var mı Sayın Baykal? Ne demek yani? 
Sataşma ile ilgili olarak söz aldınız; hüküm var. Orada yaşanan olaylarla ne alakası var? 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Sayın Başkan, ben mi muhatap olacağım? 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bozkurt. 
Sayın Baykal, takdir edersiniz, ilgili maddeye göre açıklama hakkı, açıklama yapmak is

teyenin ifade ve işaret ettiği hususlarla kayıtlı ve kısıtlıdır. Bu, tutanaklarla da sabit. Birkaç 
ibare dolayısıyla ve sadece bu konuda görüşlerinizi açıklamak amacıyla verilmiş bir sözdür. 
Takdirinizi ve kurala riayetinizi rica ediyorum. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — İçtüzüğün tamamen çerçevesi içindeyim Sayın Başkan. 
Sayın Ergüder, Çanakkale'de yaşanan olayla ilgili olarak değerlendirme yapmıştır, orada 

yaşanan olayla ilgili değerlendirme yapma hakkı bizim içinde doğmuştur. Müsaade ederseniz, 
orada yaşanan olayları nasıl gördüğümüzü; Sayın Ergüder'in bakış açısına, neresinden, nasıl 
itiraz ettiğimizi ifade edeyim. Bunun, Parlamentonun, olayı daha yakından değerlendirmesine 
yardımcı olmanın ötesinde bir amacı yoktur. 

YASİN BOZKURT (Kars) — İçtüzükte böyle bir hüküm yoktur Sayın Başkan. (SHP sıra
larından "Bağırma bağırma" sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
YASİN BOZKURT (Kars) — Hiçbir sataşma yoktur orada, zabıtlar ortada. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Sayın Başkan, ben sizin izninizle ve İçtüzüğe göre mi ko

nuşacağım; yoksa, buradaki arkadaşların müdahalelerine göre mi yönlendirileceğim? 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğe göre konuşacaksınız ve Sayın Ergüder'in, Sayın Güneş'
in ağzından ifade edilen, tutanaklarda yer almış olan, altını çizdiğimiz; bu itibarla açıklama
nızda yarar gördüğümüz ve bu düşünceyle de size söz verdiğimiz hususu açıklayacaksınız efen
dim. Yoksa, bunu vesile ederek, Çanakkale olayları hakkında partinizin görüşüyle ilgili bir ko
nuşma yapmanız, başka yollarla da mümkün idi ve her zaman da mümkündür; ama, bu sözü 
bu amaçla istemediniz. 

Sayın Güneş'in, ilgili maddeye göre açıklama hakkına dayanarak söz istediğinde ifade et
tiği gerekçeler tutanaklarda mevcut efendim. Bu, Çanakkale olaylarının genel değerlendirmesi 
değil. Sayın Güneş de burada, tutanaklar da burada. Her şey huzurunuzda cereyan etti. 
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DENÎZ BAYKAL (Devamla) — Sayın Başkan, daha ne söylediğimi bilmiyorsunuz. Ceva
bı neye dayandıracağımı kararlaştırma hakkımı benim şahsen kullanmama niye izin vermi
yorsunuz?.. 

YASÎN BOZKURT (Kars) — Gerekçeniz var zaten; eski alışkanlıklarınızı devam ettiri
yorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Baykal, bakınız, ben, sizi kürsüye davet eden Başkan olarak, bir de
ğerli Muhalefet Partisinin Genel Sekreteri olarak size müdahale etmemek için elimden gelen 
gayreti gösteriyorum; ama, benim de sorumluluğumu ve kurallarla bağlı olduğumu takdir et
meniz lazım. 

Ben, Sayın Güneş, Sayın Ergüder'in, konuşması sırasında, "Terör, yalnız dış kaynaklı ol
muyor, içte de oluyor" ve "Devamlı olarak bir Cumhurbaşkanının aleyhine şu veya bu sebeple 
el sıkmak veya sıkmamak suretiyle tavır ve hareketler iç terördür" dediğini ifade etmesi üzeri
ne, ben müracaatınızı hoşgörü ile, toleranslı bir yaklaşımla haklı saydım. 

GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — Onu anlatacak efendim. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim; hanginizle konuşacağız? Ben, değerli Genel Sek

reterinize izah etmeye çalışıyorum. O, size tercüman olmak yeteneğinde değil mi? İstirham 
ederim... 

Sayın Baykal, bir diğer konu da, "patronlar meselesi" olacaktır. Orada da Sayın Ergü* 
der; "Ben, Çanakkale Belediye Başkanını affediyorum, hatta o sırada olsaydım, Sayın Cum-
hurbaşkanıma, 'Affediniz, kem söz sahibine aittir' derdim; ama maalesef o delikanlının kaba
hati yok, büyük patronlar şırıngalıyor Ankara'dan mütemadiyen; olay budur" demiştir. Bu 
noktada da Sayın Güneş itiraz ettiği için, haklı buldum ve söz verdim. Ama bunun dışında, 
size, genel bir değerlendirme ve genel bir sunuş için söz vermek imkânım olmadığını takdir 
edersiniz. 

Lütfen bu çerçeve içinde görüşlerinizi açıklayın efendim. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Sayın Başkan, sizi selamlamanın ötesinde tek bir cümle 
söylemedim. (Gülüşmeler) Daha ne söyleyeceğimi, ne siz biliyorsunuz, ne de değerli arkadaş
larım biliyor! Bu telaşın anlamı ne? 

BAŞKAN — Ben onu söyleyeyim. Teşekkür ederim, tabiî siz her zamanki zarafetinizle 
"Selamlamadan başka bir şey demedim" dediniz ama; burada da selama itiraz edecek grup 
başkanvekili yok! Bir grup başkanvekili, bir şeyler daha söylemiş olmalısınız ki, beni usule da
vet ederek, müdahale ve itirazda bulundu. (Gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, bu tartışmayla da zaman kaybetmeyelim. Sayın Baykal'ın dediği 
kadar mı, yoksa bizim dediğimiz kadar mı, tutanaklarda var, sonra tetkik edersiniz. 

Buyurun Sayın Baykal. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Bunun cevabı nasıl verilir Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
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DENİZ BAYKAL (Devamla) — Benim cevaplamam gereken iddiaları Sayın Başkan ifade 
etti, ben de aynen öyle düşünüyorum. Terör nedir? Terörle ilgili bir değerlendirme yaptı Sayın 
Ergüder, o konuda cevap verme hakkımız doğmuştur. Terörü biz de tahlil etmek durumundayız. 

"Cumhurbaşkanlığına saygının gerekleri, icapları, şartları nedir; Cumhurbaşkanlığına say
gıyla ilgili olarak yaşanan olay nedir; onun değerlendirmesi nedir?" bunları anlatma hakkı
mız vardır, bunu kullanmaya çalışacağım. Zaten, yapmaya çalıştığım da, yapmaya çalışacağım 
da bundan ibaret olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, 18 Martta Çanakkale'de bir protokol krizi yaşanmıştır; bu protokol 
krizinden sonra önemli bazı gelişmeler ortaya çıkmıştır. 

Türkiye'de terörün kaynağını, kökenini, o protokol krizindeki belediye başkanının tutu
muyla açıklamaya çalışmak, bizi yeter derecede aydınlatmaya yetmez, tzin verirseniz, terörün 
kökünün ne olduğunu, o protokol krizi ve onu takip eden olaylar çerçevesi içinde anlatmaya 
çalışayım. 

Değerli arkadaşlarım, bir protokol krizi yaşanmıştır ve o krizin hemen akabinde, iktidar 
mensuplarınca, belediye başkanının görevden alınmasına karar verilmiştir. 

Halkın oylarıyla seçilmiş bir belediye başkanının görevden nasıl alınacağı, Türkiye'de ya
salarla düzenlenmiştir. O düzenlemenin gerekleri yerine getirilmeden, o düzenlemenin icapları 
uygulanmadan, orada alınan kişisel kararlarla belediye başkanının görevden alınması uygun 
görülmüş, icabı yerine getirilmeden, bu karar fiilen uygulanmıştır. Görevden alma, 19 Mart 
sabahı saat 03.00'te tekemmül etmiştir; uygulama, tören sırasında ortaya çıkmıştır. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Görevden alma 
işlemiyle ilgili Bakan şu anda dışarıda; haber verelim mi? 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Sayın Altınkaya, siz bakansınız. Lütfen, bir bakana, bir 
Cumhuriyet Hükümeti bakanına yakışacak olgunlukla bu müzakereyi izlemeyi beceriniz; siz
den bunu rica ediyorum. (SHP sıralarından alkışlar, ANAP sıralarından gürültüler) 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — Ortada söz yok ki! 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Acaba "içişleri 
Bakanına haber verelim mi?" diye zatı âlinize bir soru sordum; Sayın Baykal'a hiçbir sözüm 
yoktur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Evet, gece sabaha karşı saat 03.00'te tekemmül eden iş
lem, fiilî bir durum yaratılarak, tören sırasında uygulanmıştır; birinci nokta. 

Alınan kararın gerekçesi nedir, protokol krizi ile nasıl bir ilişki içindedir? 

Sadece, belediye başkanının protokol sırasındaki tutumu, seçilmiş bir belediye başkanının 
görevden alınmasına gerekçe olarak gösterilirse, kamu vicdanı yeter derecede tatmin edilmiş 
sayılmaz diye düşünülmüş olmalı ki, buna yapay gerekçeler eklenmek istenmiştir ve gece saat 
03.00'e kadar yapılan çalışma ile, belediye başkanının, aslında sadece protokoldeki tutumu do
layısıyla değil, daha önceden hakkında açılan soruşturmalar ve kovuşturmalar nedeni ile de 
ayrıca, görevinden alınmasının gerekli olduğu iddia edilerek, valinin bir yazısı ile, belediye başkanı 
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görevden alınmıştır. Fakat, bu arada, o telaş içinde unutulmuştur ki, daha önceden açıldığı 
iddia edilen soruşturmalar ve kovuşturmalar, Çanakkale Cumhuriyet Savcılığının kararı ile ta
kipsizlik sonucunu vermiştir. Savcı, o dosyaların takipsizlik kararı ile kapatılmasını resmen ka
rarlaştırmış bulunuyor idi. Bu bilgi eksik olduğu için, kararı alanlar, bu gerekçeyi de kullan
mışlardır; ama daha sonra bu ortaya çıkmıştır. Böylece, belediye başkanının görevden alınması 
işlemi, sadece ve sadece protokol krizine dayandırılmak mecburiyeti ortaya çıkmıştır. Yazıda 
bu gözükmüyor; ama gerçek bu. Sadece protokol krizi dolayısı ile belediye başkanı görevden 
alınmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, nedir protokolde yapılan yanlışlık?.. Türkiye'de terörü beslediği id
dia edilen, teröre katkı yaptığı iddia edilen olay nedir?.. Bir hükümetin mensuplarının, bir pro
tokol olayından dolayı kafaları kızarak, sinirlenerek, "Alın bu adamı görevden" talimatını ver
dikten sonra, ona gerekçe üretmek üzere her türlü zorlamayı yapmaları, Türkiye'de kanun üs
tünlüğünü, hukuk üstünlüğünü, hukuk devleti ilkesini zedelemeyecek, teröre yeşil ışık yakmak 
anlamına gelmeyecek; devlet iktidarının, terörcü bir anlayışla kullanılması anlamına gelmeye
cek; ama, o protokolde davranışı beğenilmeyen bir belediye başkanının tutumu, Anamuhale-
fet Partisinin Liderine kadar uzatılarak, güneydoğusunda şu anda bir büyük bunalım yaşan
maya başlamış olan Türkiye'de, ciddî bir kriz nedeni, bir suçlama nedeni olarak burada dile 
getirilecek!.. Bunu kabul etmek kesinlikle mümkün değildir. 

Ne olmuştur, ne yapmıştır belediye başkanı? 

Değerli arkadaşlarım, üç noktada rahatsızlık olduğu anlaşılıyor : 

1. Belediye Başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanı tören sahasına gelirken, yeter derecede 
uzun bir süreyle ayakta kalmamıştır. 

ALİ ER (İçel) — O ne demek? 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Kalkmış ve hemen oturmuştur. 
MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — O terbiye yok zaten. 
BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyelim lütfen. 
MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — Basındaki resimlerden belli, ne kadar terbiyesiz olduğu. 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Basındaki resim, bir saniyenin, bir salisenin tespitidir. 
MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — Keşke öyle olsa. 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Ben bildiğimi söylüyorum. 
ALİ ER (İçel) — Sen bildiğini söylüyorsun; biz gördüğümüzü söylüyoruz. Doğruyu söyle. 
BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayalım. 
Buyurun Sayın Baykal. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Belediye Başkanı, Cumhurbaşkanı tören sahasına gelir
ken, yeter derecede uzun süre ayakta kalmamıştır. Peki, kabul ediyorum ki, hiç kalkmamıştır. 
(ANAP sıralarından gürültüler) Bu mudur mesele? Kabul ediyorum ki, kalkmamıştır... 

Değerli arkadaşlarım, belediye başkanımızın kendisi diyor ki, "Ben, Cumhurbaşkanı ge
lirken ayağa kalktım." Eğer, belediye başkanı, "Ben, Cumhurbaşkanı gelirken ayağa kalktım; 
uzunca bir süre beklemeyi uygun görmedim, oturdum" diyorsa, bunu böyle kabul etmek du-
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rumundayız; aksi kanıtlanıncaya kadar öyle kabul etmek durumundayız ama, sizi eğer rahat-
Iatacaksa, yapılan işleme haklılık gerekçesi üreteceği kanısındaysanız, ben, sizin varsayımınızı 
kabul ederek de durumu değerlendirmeye hazırım. Kabul edelim ki, belediye başkanı ayağa 
kalkmadı... 

MUSTAFA DİNEK (Konya) — Peki, onu destekliyor musunuz? 
DENÎZ BAYKAL (Devamla) — 2 Belediye Başkanı konuşmasını yaparken, Sayın Cum

hurbaşkanına hitap etmemiştir. 

3. Belediye Başkanı, konuşmasında, Sayın Cumhurbaşkanını ve iktidar yetkililerini ra
hatsız eden ifadeler kullanmıştır. Bu üç ifade nedeniyle görevden alındığı anlaşılıyor. 

Değerli arkadaşlarım, benim bildiğim kadarıyla, Türkiye, bir hukuk devletidir. Türkiye'
de belediye başkanlarının görevden alınması bir hukukî sisteme bağlanmıştır. Anayasamızda 
ve 1580 sayılı Belediye Yasasının 93 üncü maddesinde, görevden almanın nasıl gerçekleştirile
ceği ortaya konmuştur. Maddeyi aynen okuyorum : 

"Görevleriyle ilgili bir suç sebebiyle hakkında soruşturma veya kovuşturma açılan mahal
lî idare organları veya bu organların üyelerini, İçişleri Bakanı, geçici bir tedbir olarak, kesin 
hükme kadar uzaklaştırabilir." Görevleriyle ilgili bir suç sebebiyle hakkında kovuşturma açı
lan belediye başkanlarını, geçici tedbir olarak uzaklaştırıyor. 

Şimdi, önce, ortada bir suç var mıdır; bu suç, göreviyle ilgili midir? Bu suçla ilgili olarak 
daha önce bir kovuşturma açılmış mıdır? Göreviyle ilgili suç, acaba nasıl anlaşılmak gerekir? 
Bu konuda yargı organlarımızın yerleşmiş içtihatları var mıdır? Vardır; Danıştayımızın bu ko
nuda, bu göreviyle ilgili suç kavramına aydınlık getiren bir yerleşik içtihadı vardır. Bu içtihada 
göre, belediye başkanının, yani halkın oyuyla seçilmiş bir başkanın, İçişleri Bakanının bir key
fî kararıyla, "suç işledi" diye görevden alınması mümkün değildir. Danıştay, açıkça düzenle
miş, karara bağlamıştır ki, işlenen suç, göreviyle ilgili olmalıdır; yetmez; ağır, vahim bir suç 
olmalıdır; sıradan bir suç, biçimsel... 

GÜRBÜZ ŞAKRANLI (Manisa) — Sayın Baykal, Cumhurbaşkanına saygısızlık öyle de
ğil midir? 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Beyefendi, ikili konuşma imkânı yok; müsaade ediniz, 
ben mantığımı anlatayım, bu mantığımı kavrayınız; itirazınız varsa, biz de bunları dinleyelim; 
ama rahatsız olmayınız lütfen, sükûnetle anlatalım. 

BAŞKAN — Efendim, sayın hatibi dinleyelim lütfen. 
Buyurun Sayın Baykal. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Sayın Başkan, açıkça, belediye başkanının görevden alın
ması, vahim bir olaydır, önemli bir olaydır. Seçilmiş bir insanı, bir İçişleri Bakanının görevden 
almasıdır, söz konusu olan. 80 bin kişinin, 100 bin kişinin, 500 bin kişinin oyu ile seçilmiş bir 
insanı, bir kişi görevden alacak... Neye göre alacak?.. "Suç işledi..." Yasa, "Her suç olmaz, 
görevi dolayısıyla ilgili olacak" diyor; ayrıca, Danıştay diyor ki : "Görevi ile ilgili olması da 
yetmez; vahim bir suç olacak, somut kanıtları ortada olacak. Suç işlediği iddiası da yetmez; 
delilleri ortada olacak, o delilleri ortadan kaldırması ihtimali bulunacak; o takdirde görevden 
alınması mümkündür." 

ALİ PINARBAŞI (Konya) — Hepsi ortada... 
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DENİZ BAYKAL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, şimdi, bütün bunların var olduğu
nu söylüyorsunuz; inşallah en kısa zamanda belediye başkanımızı görevden alma kararı bir an 
önce mahkemeye intikal eder, mahkemede bu kararın nasıl değerlendirildiğini hep beraber ya
şarız ve görürüz. Sizden dileğimiz, açıldığını iddia ettiğiniz o soruştarmanın bir an önce ta
mamlanıp, olayın mahkemeye intikal etmesidir. 

Şimdi, olayımızda durum nedir, bunlardan hangisi suçtur?.. 
Cumhurbaşkanı törene gelirken ayağa kalkmamak suç mudur? 

GÜRBÜZ ŞAKRANLI (Manisa) — Saygısızlıktır. 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Saygısızlık, suç değildir beyefendi. 
GÜRBÜZ ŞAKRANLI (Manisa) — Suçtur. 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Parlamentoda görev yapıyorsunuz, kanun yapıyorsunuz; 

hukukun temel kavramlarına aşina olmak durumundasınız. 

GÜRBÜZ ŞAKRANLI (Manisa) — Suçtur, evet. 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Saygısızlık, suç değildir. Kanunda yazılı olmayan suç ol

maz. Suç, kanunla yazılı olur. Senin kafandaki ölçü, suç değildir. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayalım. 
Sayın Baykal doğru söylüyor; saygısızlık, suç değildir, terbiyesizliktir... (SHP sıralarından 

"Bravo Başkan" sesleri, alkışlar [!]) Hukuk diliyle adı budur. 
Lütfen müdahale etmeyelim. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Sayın Başkan, demin Sayın Orhan Ergüder'in söylediği 
gibi, kem söz sahibine aittir. (ANAP sıralarından alkışlar [!]) 

BAŞKAN — Doğrudur, doğrudur... 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Şimdi, suç arıyoruz, suç. Belediye Başkanı ayağa kalk

mamış!.. Ayağa kalkmamak, suç mudur? Hiçbir kanunda, suç olduğuna ilişkin bir tek hüküm 
yoktur. Türkiye'de idare hukuku otoritesi olarak bilinen... 

ALİ ER (İçel) — Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanına ayağa kalkmasın, tanıma
sın; sen "suç değil" de; öyle mi? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim efendim lütfen. (Gürültüler) Lütfen sayın milletvekilleri... 
DENlZ BAYKAL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Cumhurbaşkanına ayağa kalkmak 

konusu, siyasal yaşamımızda uzun ve tartışmalı bir geçmişe sahiptir. Siyasal yaşamımızı dik
katle izleyenler bilirler ki, 1946 Meclisinde, Demokrat Parti Grubu, "Cumhurbaşkanlarına ayağa 
kalkılmaz" iddiasıyla, İsmet İnönü Cumhurbaşkanı iken, 1946 yılından 1950'ye kadar ayağa 
kalkmamışlardır; tutarlılıklarını korumak için, 1950'den sonra seçilen Cumhurbaşkanına da 
Demokrat Parti Grubu ayağa kalkmamıştır... 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — Sayın Evren'e siz de ayağa kalkmadınız ilk gün. 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Evet, evet, evet... 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — Demek ki, sizden kaynaklanıyor. 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Evet, evet, evet... 

— 232 — 



T.B.M.M. B : 91 20 . 3 . 1990 O : 1 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — Sizlerin dokunulmazlığı vardır, belediye başkanları
nın dokunulmazlıkları yoktur. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Evet, bunu bir suçlama diye koymuyorum. Cumhurbaş
kanına ayağa kalkılmaması bir suç değildir, bir siyasî değerlendirmedir. Bu siyasî değerlendir
meyi, geçmişte Demokrat Parti Grubu yaptı; sizin de işaret ettiğiniz gibi, 1987 Parlamentosun
da biz yaptık, o zamanki Cumhurbaşkanına ayağa kalkmadık; şimdi de bir belediye başkanı
mız ayağa kalkmıyor. Bu, suç değildir. 

M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) — Sayın Başkan, hatibin rahat konuşmasına izin ver
melerini sağlar mısınız efendim. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... Sayın Bay kal, lütfen diyalog yerine, görüşlerinizi açık-"* 
lamaya devam edin. 

M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) — tkaz edin Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, sayın milletvekillerine de rica ettiğimin farkındasınız Sayın Dudu-
oğlu; tek taraflı müdahale etmiyorum. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Nasıl rica ediyorsunuz Sayın Başkan, iki saattir laf atıyor
lar, bir şey söylemiyorsunuz!.. 

BAŞKAN — Sayın Keskin, istirham ederim... 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Sayın Başkan, şimdi, önemli bir noktayı saptamaya çalı
şıyoruz; bu konuda vuzuha ihtiyaç vardır. Gerçekten... 

YASİN BOZKURT (Kars) — 10 dakikalık konuşmaya, kaç dakikalık konuşma hakkı veri
yorsunuz Sayın Başkan; lütfen açıklar mısınız? 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Grup adına 20 dakika. , 

BAŞKAN — Sayın Baykal, bir hususu açıklamama müsaade edin. 

Sayın Bozkurt... 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Saymıyoruz, zorla mı saydıracaksınız özal'ı? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Saymıyoruz Turgut özal'ı! 

BAŞKAN — İstirham ediyorum, Sayın Keskin, hem sayın hatibin konuşmasını... 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Saymayacağız Turgut özal'ı, saymıyoruz Turgut özal'ı; 
var mı diyeceğiniz? 

ALİ ER (İçel) — Sayacaksınız, çareniz yok. 

BAŞKAN —Efendim, "Sayınız" derken, saygısızlığı size yakıştırmadıkları için diyorlar, 
yani meseleyi... 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Turgut özal'ı saymıyoruz, saymayacağız. 

ALİ ER (İçel) — Saymak zorundasınız, sayacaksınız. 

BAŞKAN — Sayın Keskin, lütfen efendim... 

ALİ ER (İçel) — Sayacaksınız, çareniz yok. 
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BAŞKAN — Sayın Er... Sayın Er... 
ADNAN KESKtN (Denizli) — Zorla mı saydıracaksınız? \ 
BAŞKAN — Sayın Keskin, kürsüde bekleyen, sizin Genel Sekreterinizi lütfen, ona, gö

rüşlerini açıktama ve konuşmasını tamamlama imkânı tanıyın; lütfen değerli arkadaşlarım... 

Sayın Baykal, yalnız bir hususu tespit edelim. Şimdi, Sayın Bozkurt süreyi sordu. Aslın
da, tabiî ki, bu gibi diyalog sebebiyle, karşılıklı konuşmalar sebebiyle, ben, sürede dikkate alın
ması gereken... 

TURHAN HIRFANOGLU (Hatay) — Sayın Bozkurt süreyi bilmiyor mu Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Efendim, o bilmiyor değil de... Müsaade buyurun Sayın Hırfanoğlu; ben 

Sayın Baykal'la konuşacağım evvela. Ben mi bilmiyorum, Sayın Baykal mı bilmiyor?.. Önüm
deki nota göre, 70 inci maddeye göre, gruplar adına açıklama hakkını kullanarak konuşma 
süresi 10 dakikadır. 

MAHMUT KEÇELİ (Adana) — Konuşturmadınız ki... 
DENÎZ BAYKAL (Devamla) — Evet Sayın Başkan, izin verirseniz, konuşmama devam 

edeyim. 

BAŞKAN — Sayın Baykal, ben buraya 16.16'da çıktığınızı yazdım; ama haklısınız, de
vamlı karşılıklı görüşmeler suretiyle, şu anda aşağı yukarı 20 dakikayı geçtik. 

Ben arkadaşlarımdan rica ediyorum; lütfen, Sayın Hatip konuşmasını tamamlasın; mü
dahale etmeleyim efendim. 

Buyurun Sayın Baykal. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Herhangi bir Cumhurbaşkanına, ayağa kalkmamak bir 
suç teşkil etmez; bunu anlatmaya çalışıyordum. Siyasî yaşamımıza geçmiş uygulaması vardır. 
Yasalarda da, Cumhurbaşkanına ayağa kalkmamanın suç olduğuna dair bir açıklama yoktur. 
En son, değerli idare hukuku bilimcisi Sayın Profesör Lütfi Duran'ın açıklamasını okuyorum ; 
"Kanun, Cumhurbaşkanına saygı mecburiyeti getirmemiş, sadece hakareti yasaklamıştır." 

Ayağa kalkmamak, hakaret değildir; kanun, hakareti yasaklamıştır. Ortada suç yoktur bu 
açıdan; ama görevi nedeniyle, suç işlediği iddiasıyla, halkın oyuyla seçilmiş bir belediye başka
nını, bir İçişleri Bakanı görevden almıştır. 

Kanunsuz bir işlem var ise; o kanunsuz işlemi, suç teşkil eden işlemi, belediye başkanının 
tutumunda aramamak gerekir diye düşünüyorum. 

Bir süre önce gazetelerde fotoğrafını gördük; Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Kenan Evren'-
in bulunduğu bir masada, gazetelerde resmediliyordu... Sayın Kenan Evren, Cumhurbaşkanı 
karşısında ayağa kalkma gereğini açıkça duymamıştı; oturduğu yerde, Cumhurbaşkanı da ayakta, 
yanında... Bütün Türkiye bu manzarayı gördü. 

Şimdi, gücünüz Çanakkale Belediye Başkanına mı geçiyor, ayağa kalkmadı diye görevden 
almaya kalkıyorsunuz?.. (SHP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Belediye başkanı, eski Cumhurbaşkanı mı? 
DENlZ BAYKAL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, olayın temelinde, Türkiye'deki Cum

hurbaşkanlığı krizi yatıyor. Türkiye'de bir Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmıştır; işleri sıkıntı
ya sokan gelişmeler de o andan itibaren başlamıştır. 
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Bugün Türkiye'de, hayatı boyunca karakol yüzü görmemiş aile reislerinin, Cumhurbaşka
nına hakaretten dolayı mahkemelerde süründüğüne tanık oluyoruz. Bugün bir teğmenin, Cum
hurbaşkanına, düşüncelerini mektupla ifade etmiş olmasından dolayı sağlık kurumlarında te
davi altına alındığına tanık oluyoruz. 

MUSTAFA DÎNEK (Konya) — Sayın Başkan, sataşmanın konusunda teğmende mi var?.. 
DENÎZ BAYKAL (Devamla) — Bugün Türkiye'de, terörün tırmanması karşısında kaygı

ya kapılan basın mensupları, öldürülen bir meslektaşlarının acısı yüreklerinde iken, Cumhur
başkanının kapısını çalma gereğini duymuyorlar; gidiyorlar, Meclis Başkanından, "Bu mese
leye el koy, parti liderlerini sen bir araya getir" diyorlar. (SHP sıralarından alkışlar) 

Türkiye'de bir Cumhurbaşkanlığı sorunu olduğu açıktır. Elbette Cumhurbaşkanına saygı 
göstermek esastır; ama Cumhurbaşkanının da, ülkenin, ulusun birliğine, bütünlüğüne saygıy
la yaklaşması gerekir. Anayasada, "Cumhurbaşkanı tarafsızdır" diyor. Cumhurbaşkanımızın 
tarafsız olduğunu söyleyebilecek, aklıselimini kaybetmemiş bir tek kişi var mı Türkiye'de?.. (SHP 
sıralarından alkışlar) Cumhurbaşkanımız tarafsız değildir, Anayasa, tarafsız olmasını öngörü
yor. "Ben kendime göre Cumhurbaşkanıyım" diyor, "Ben âdetleri değiştireceğim" diyor. 

BAŞKAN — Sayın Baykal, bir dakika... 
Şimdi görüşmekte olduğunuz konuyla, Sayın Cumhurbaşkanının davranışlarının tahlili 

ilişkin değil efendim. 

DENtZ BAYKAL (Devamla) — Nasıl yok efendim? El sıkmamak, Cumhurbaşkanına 
saygı... 

BAŞKAN — Ama, "Tarafsız değildir" dediğiniz zaman, Başkanlık müdahale etmek mec
buriyetinde kalır. Neden mi?.. Ben de o törende ve o olayda oradaydım, insaf, dinin yarısıy-
mış... İnsafla söylemek gerekirse, yaşanan, ne Cumhurbaşkanlığı krizidir, ne protokol krizidir; 
yaşanan, millî tarih şuuru krizidir; yaşanan, misafirperverlik krizidir. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar; SHP sıralarından gürültüler) Herkesin görüşü ayrıdır. (SHP sırala
rından gürültüler) Orada, Türkün bariz vasfı olan, meziyeti olan, ev sahipliği, misafirperver
lik krizi yaşanmıştır. İstirham ederim... (SHP sıralarından gürültüler) 

Lütfen konuyu toparlayalım. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Allah belanı versin senin! 

M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) — Taraf oluyorsun, taraf... 
DENtZ BAYKAL (Devamla) — Böyle bir parlamento müzakeresinin dünyada bir örneği 

var mı, bilemiyorum. Müzakereyi tarafsızlıkla yönetmesi gereken Başkan, müzakerenin tarafı 
haline gelmiştir. 

BAŞKAN — Başkan... 
DENÎZ BAYKAL (Devamla) — Şimdi, ben Başkanla mı tartışacağım, yoksa, burada da

ha önce eleştirici bir yaklaşımı dile getirmiş olan bir ANAP milletvekilinin görüşlerine mi ce
vap vereceğim?.. 

Sayın Başkan, heyecanınızı anlıyorum; inersiniz aşağıya, söz alırsınız, gelirsiniz bu kürsü
ye, size cevap verme hakkını da bana sağlayarak, konuşursunuz... 
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BAŞKAN — Efendim... 
DENÎZ BAYKAL (Devamla) — O kürsüden bana cevap verme hakkınız yoktur. (SHP 

sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Bunu ve hukukumu sizden öğrenmeye ihtiya
cım yok. (SHP sıralarından gürültüler) 

DENÎZ BAYKAL (Devamla) — Türkiye'de, sadece bir Cumhurbaşkanlığı krizi değil, onun 
da ötesinde, bir Parlamento Başkanlığı krizi de yaşıyoruz. 

BAŞKAN — Ben, hukukumu bilen bir kişiyim; ama siz, eğer şimdi o maddeyi kullanarak 
söylemek istediklerinizi söylemek niyetindeyseniz, o maddeye göre değil, bu sözleri söyleyebi
leceğiniz, size o konuşmayı yapma imkânını veren maddeye göre, usule uygun söz isterdiniz. 
Kimin, neyi, nasıl söyleyeceği hususunda eğer bir ders alınması gerekiyorsa, ben bunu size tav
siye ediyorum. Bunları söyleyebilirsiniz; -demin de ifade ettim- başka yollarla, başka maddele
re dayanarak... Açıklama hakkında bunları söylemeniz için, benim size müsaade hakkım, yet
kim yoktur efendim. Olay bu... 

DENÎZ BAYKAL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de ciddî bir sıkıntı içeri
sinde olduğumuz açıktır. Daha konuşamıyoruz, önemli konuları konuşamıyoruz. Halkın oyu 
ile seçilmiş insanlar, içişleri Bakanının bir imzasıyla, hırsla, görevinden alınıyor, Parlamento
da bu konuşulurken, Başkan kendisini kaybediyor, hatibe cevap vermeye kalkıyor... Parlamen
tonun şu manzarasına bakınız!.. 

BAŞKAN — Hayır efendim, Başkanlık, görüşmeleri yönetmekle mükelleftir... 
DENÎZ BAYKAL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, buna bizim rıza göstermemiz müm

kün değildir... 

BAŞKAN — Ben, size, hangi maddeye göre söz verdimse... 
DENÎZ BAYKAL (Devamla) — ... Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. 
ALÎ ER (İçel) — Çıktığınız her kürsüde kavga var, sizin. 
BAŞKAN — Sayın Baykal, müsaade eder misiniz?.. 
DENÎZ BAYKAL (Devamla) — Sizin, iki metre yukarıda oturuyor olmanız, söyledikleri

nize bir haklılık kazandırmaz Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz? Hiç değilse biz ikimiz karşılıklı konuşmayalım. 
DENÎZ BAYKAL (Devamla) — Bunu, öncelikle sizin idrak etmeniz gerekiyor. 
BAŞKAN — Ben, idrak ettiğim gibi, tatbik etmeye çalışıyorum. Orada idrak noksanlığı 

başkalarına düşüyor efendim. 

Sayın Baykal, ben 70 inci maddeye göre söz verdim, bunun çerçevesini korumakla yüküm
lüyüm. Binaenaleyh, müdahalem, benim buradan yorum getirmem, görüş açıklamam için de
ğil ya da söylemeye lüzum hissettiğim görüşlerimi nereden ifade edeceğimi bilmeyişimden de
ğil; doğrudan doğruya, sizi, bu maddenin çerçevesi içerisinde görüşlerinizi tamamlamaya da
vet etmek için. Lütfen... 

DENÎZ BAYKAL (Devamla) — Türkiye'de terörün... 
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BAŞKAN — Ve saat 16.16'dan beri kürsüdesiniz, aşağı yukarı yarım saat oldu; ben, ta
mamlama imkânı tanımaya çalışıyorum. 

Buyurunefendim. 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — Niyeti bozuk! 
DENtZ BAYKAL (Devamla) — Türkiye'de terörün kaynağını araştırmaya çalışıyoruz. 

"Cumhurbaşkanının elini sıkmamak iç terördür'1 diyor Sayın Ergüder. Yani, Türkiye'de yaşa
nan terörün sorumlusu, açıkça, yakalanmıştır!.. "Cumhurbaşkanının elini sıkmayan Anamu-
halefet Partisi Lideri, Türkiye'de terörü desteklemiştir" diyor; sağduyusuna, tecrübesine, ol
gunluğuna güvenmek istediğim Sayın Orhan Ergüder! Bunu anlamak, kabul etmek, kesinlikle 
mümkün değildir. 

Türkiye'de terörün önlenebilmesi için, o şikâyetçi olduğunuz, suçladığınız insan, her tür
lü sorumluluğu üstlenerek, Hükümete yardımcı olmak için, bağrına taş basmış; bu güç dö
nemde, tam bir ulusal sorumlulukla, Hükümetin teröre karşı vereceği mücadeleye yardımcı ola
cağını ilâh etmiştir. (SHP sıralarından alkışlar) 

NEVZAT AKSU (Çorum) — Ev sahipliğini öğrensin. 
DENtZ BAYKAL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bu anlayışla siz, Türkiye'de, bıra

kınız terörü önlemeyi, en olağan işleri bile yerine getirmekte büyük sıkıntılar içine düşersiniz. 
Sizin, kamuoyundaki içine düştüğünüz durum, desteğini yitirmiş bir İktidar olarak içine düş
tüğünüz durum, içine düştüğünüz durumu kavramaktaki, idrak etmekteki yetersizliğiniz, Tür
kiye'nin en önemli sorunudur. (SHP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar; ANAP sıraların
dan gürültüler) 

DEVLET BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Ankara) — Ne ilgisi var? 
RAŞtT DALDAL (Niğde) — Beyefendi, ne konuşuyorsun sen? Lütfen Başkan... 
DENtZ BAYKAL (Devamla) — Eğer, Cumhurbaşkanının elinin sıkılmasını istiyor idiyse

niz, eli sıkılmaya layık bir insanı Cumhurbaşkanı seçerdiniz. (SHP sıralarından alkışlar; ANAP 
sıralarından gürültüler) 

DEVLET BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Ankara) — Ne ilgisi var? 
MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — Terbiyesiz herif!.. Sen onun ayakkabısının bağı bile ola

mazsın!.. 

BAŞKAN — Sayın Baykal, pek büyük bir yanlış yaptınız ve Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin seçmiş bulunduğu Türkiye Cumhurbaşkanını, eli sıkılmaya layık olmayan insan olarak 
tavsif ettiniz. Yanlış mı anladım efendim? 

DENtZ BAYKAL (Antalya) — Doğru anladınız. 
BAŞKAN — Bu sözünüzü reddediyorum ve sizi bu beyanınızdan dolayı kınıyorum efendim. 
AHMET ERStN (tzmir) — Sen kim oluyorsun? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Daldal. 

RAŞtT DALDAL (Niğde) — Sayın Baykal, Grubumuzu idraksizlikle itham etmiştir; söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Anavatan Partisi Grubu... (SHP sıralarından gürültüler) 
Müsaade buyurun efendim... Müsaade buyurun... (Gürültüler) 
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•Sayın Daldal, bir dakika efendim... 
Sayın Kırlı, lütfen yerinize oturun efendim. (SHP sıralarından gürültüler) 

ÖMER ÇtFTÇÎ (Ankara) — Tarafsız olun, tarafsız. 
BAŞKAN — Lütfen yerinize oturun efendim. 
Şimdi söyleyeyim, açıklama... 

MÜMTAZ ÖZKÖK (Sakarya) — Siz Türk Milleti bile olmaya layık değilsiniz. (Gürültüler) 
YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Rum dölüsün sen, orospu çocuğu. (Gürültüler) 
BAŞKAN — Müsaade buyurun... 
RAŞlT DALDAL (Niğde) — Sayın Başkan... (Gürültüler) 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Daldal... 
Anavatan Partisi Grubu adına, Grup Başkanvekili söz istemiştir... (Gürültüler) 
Sayın Kırlı, Sayın Yılmaz, Sayın Çiftçi, lütfen yerinize oturunuz efendim. 
ÖMER ÇtFTÇt (Ankara) — Duy o zaman lafı. 
BAŞKAN — Duyuyorum efendim. 
ÖMER ÇİFTÇt (Ankara) — O zaman müdahale et. 
İHSAN NURt TOPKAYA (Ordu) — Otur oturduğun yere. 
BAŞKAN — Ben sizi sükûnete ve nezahete davet ediyorum. 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Cumhurbaşkanını karşılamayı... (Gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... Sayın Keskin, lütfen efendim... (Gürültüler) 
Anavatan Partisi Grubu adına, gruba "idraksizlik" izafe edilerek sataşıldığı gerekçesiyle 

söz istenmiştir. Tabiî ki, bu bir kelimelik ve benim de üzerinde durarak açıklama yaptığım hu
sus, Başkanlığın tespiti dahilindedir. Bu itibarla, zabıtlar incelemeye gerek görülmeden söz ve
riyorum. 

Buyurunuz Sayın Daldal. 

RAŞİT DALDAL (Niğde) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gönlümüz isterdi ki, 
buradaki konuşmalar, grupları ve milletvekillerini rencide edici şekilde olmasın. 

Değerli arkadaşlarım, yılların politikacısı Sayın Baykal'ın ifade ettiği, "Anavatan Grubu
nun idraksizlik içinde olduğu" şeklindeki söz, tamamen kendisine ait yorum içerisinde dile 
getirilebilecek ağırlıkta ve kendilerine layık şekilde yorumlanabilecek bir ifadedir. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Ne demek istiyor, anlayamadık, Sayın Başkan. 
MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — Yani, "idraksiz sizsiniz" demek istiyor açıkçası. 
RAŞÎT DALDAL (Devamla) — Anavatan Grubu, milletin verdiği oya, dayanarak ve "Par

lamentonun üstünlüğü" ilkesine inanarak, Cumhurbaşkanı seçiminde en iyi şekilde oyunu kul
lanmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bizim milletvekillerimiz, grup kararı olmadan, tamamı değil, bazı
ları, vicdanının sesine uyarak başka adaya oy vermiş, diğerleri de vicdanının sesine uyarak Sa
yın Özat'a oy vermiştir ve Cumhurbaşkanı bu Parlamentodan seçilip, Yüce Makama gitmiştir. 
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AHMET ERSİN (İzmir) — ANAP seçti. 
RAŞÎT DALDAL (Devamla) — Buradan, başka bir yere daha gelmek istiyorum. Biraz 

önce Sayın Baykal, Parlamentonun üstünlüğünü kabul eden basın mensuplarının, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanını ziyaret ettiğini ve Parlamentonun üstünlüğünün teröre sahip çık
ması inancında olduklarını ifade etmiştir. 

Elbette Parlamentonun üstünlüğünü biz ve bütün Türkiye bilmektedir; ama, Parlamento
nun hür iradesiyle seçtiği Hükümete ve yine bu üstün Parlamentonun seçtiği Cumhurbaşkanı
na de herkesin saygı göstermesi, Cumhurbaşkanlığı makamına saygı göstermesi, en azından 
Parlamentoya saygı demek değil midir? (SHP sıralarından "Değil" sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
RAŞtT DALDAL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Çanakkale meselesi, Sayın Bay-

kal'ın yorumunu yaptığı şekilde olmamıştır. 

AHMET ERSİN (İzmir) — Neye cevap veriyor şimdi, Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun... Sayın Baykal, nasıl, partisinin olay hakkın

daki görüşlerini açıkladıysa, müsaade buyurun, bir suçlamaya maruz kalan grup da, görüşle
rini açıklasın efendim. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Ama, onda bir terör ithamı vardı... 
RAŞtT DALDAL (Devamla) — Sayın Cumhurbaşkanının Çanakkale'yi teşriflerinde, o 

anda görevde olan belediye başkanvekili, kendisini karşılamıştır. Yine, belediye başkanvekili, 
Hükümetteki törende, vali muavinlerinin en önünde, Sayın Cumhurbaşkanının tebriğini kabul 
etmiştir. Ertesi günkü törende ise, hiç de Sayın BaykaPın dediği gibi olmamıştır; ayağa kalk
madığı gibi, Cumhurbaşkanlığı forsunun altında konuştuğu sırada, Cumhurbaşkanının maka
mını ve ismini ifade etmemiştir. (SHP sıralarından, "Etsin mi?" sesleri) O forsun altındaydı... 
Daha sonra, Sayın Cumhurbaşkanı -ifadedeki, tavırdaki tenakuza bakın- geçit töreninde se
lamlamaya çıktığında, vali ve garnizon komutanı, Cumhurbaşkanının arkasında yer aldılar, 
"Cumhurbaşkanına saygı duymadığını, ayağa kalkmaya lüzum görmediğini" ifade eden bele
diye başkanı, platformda yer almak için çırpındı, arkasına gitti; fakat... 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Niçin engellediniz? 
GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Niye çıkarmadınız? 
BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
RAŞtT DALDAL (Devamla) — Bakın efendim, açmazdaki durumunu belirtmek için söy

lüyorum... 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Kimden aldı o yetkiyi, o vali? Onu da ifade et Sayın Dal-
dal. Hangi güçle engelledi? 

RAŞtT DALDAL (Devamla) — Efendim, şimdi, "Cumhurbaşkanını tanımadığını, Cum
hurbaşkanlığına saygı duymadığını" ifade eden Belediye Başkanı, Cumhurbaşkanlığı forsu
nun altında geçit törenini selamlayan Cumhurbaşkanının arkasında herhalde duramaz, dur
maması lazım. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Onun takdiri size ait değil işte orada. 
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RAŞÎT DALDAL (Devamla) — Durmaması lazım, o açmazın içine girmemesi lazım. 
Bu bakımdan, Çanakkale olayları, gazete muhabirlerinin tespitleri ve oradaki bütün hal

kın da kendisine gösterdiği tepkide ortaya çıktığı gibi, gerçekten Türk misafirperverliğine ve 
Çanakkaleliliğe yakışmayacak bir tavır içerisinde olmuştur; bunun savunulacak tarafı da yoktur. 

Hepinizi saygılarla ve sevgilerle selamlarım, sağ olun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Daldal. 
Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler' * kıs

mına geçiyoruz: 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 31 arkadaşının, kuraklıktan zarar gören çiftçilerin 

sorunlarım ve bu konuda alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açümastna ilişkin 
önergesi (10/70) 

BAŞKAN — 1 inci sıradaki, Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 31 arkadaşının, kurak
lıktan zarar gören çiftçilerin sorunlarını ve bu konuda alınacak önlemleri tespit etmek amacıy
la Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesinin öngörüşmesine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
önergeyi tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ülkemizin bazı bölgeleri 1989 yılında büyük bir kuraklık geçirmektedir. Yapılan tahmin
lere göre hububat rekoltesinde Güneydoğu Anadoluda asgarî yüzde 60, Ege - Akdeniz yörele
rinde yüzde 40, Konya'da yüzde 30 dolayında düşüklük beklenmektedir. 

Bu durumda hububat üretimi genel rekoltesinin normalden yüzde 30 daha az olacağı an
laşılmaktadır. 

Üretici, gerçekten zor durumdadır. Son,yıllarda düşük taban fiyatı, zamlı tarımsal girdi 
politikası ve yetersiz sübvansiyon uygulaması ile çiftçimiz, esasen büyük bir ekonomik çökün
tü içine girmiş bulunmaktadır. 

öte yandan, bu yılki kuraklık felaketi ise, ekonomik çöküntü içinde bocalayan çiftçimize 
yeni bir ağır darbe vurmuştur. Çiftçimiz ne yapacağını bilmez durumdayken, üstüne üstlük, 
sulama ücretleri de yüzde 40 oranında artırılmıştır. 

Bu durumda, yeni açıklanan hububat taban fiyatlarının, hem çiftçinin terkedilmiş olma
sının, hem de kuraklığın zararını karşılayacak düzeyde olması gerekirdi. Ne var ki, örneğin 
buğday taban fiyatındaki artış yüzde 83 civarındadır. Bu artış oranı, en azından geçen yıllarda 
yanlış destekleme politikaları sonucu çiftçinin uğradığı zararı telafi etmekten çok uzaktır. 

fşin diğer önemli yanı, kuraklığın sebep olduğu verim düşüklüğü tamamen göz ardı edil
miş bulunmaktadır. Kaldı ki, ilan edilen buğday taban fiyatı, şu andaki piyasa fiyatının dahi 
altındadır. Bir kilogram ikinci grup ekmeklik buğday, yurdun çeşitli yörelerinden 325-360 TL. 
arasında satılmaktadır, tthal buğday ise, kilogramı 390 TL.'den işlem görmektedir. 
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Doğal afetlerden zarar gören çiftçilerin zararlarının telafi edilmesi ile ilgili 2090 sayılı Ya
sa yeterli etkinlikte çalıştırılamamaktadır. 

Tarım üreticisi aleyhine yıllardır bozulan gelir dengesinin tekrar oluşturulması, çeşitli ne
denlerle kaçınılmaz görülmektedir. 

Bu dengenin oluşturulmasında açıklanan hububat taban fiyatlarına, Öncelikle ek bir artı
şın düşünülmesinin gerekli olduğuna inanılmaktadır. Tarıma, çiftçiye can verilmesi için bu da 
yetmez. Ayrıca, tarımsal kredi faizlerinin silinmesi, çiftçi borçlarının ödenmesinin, ilk yılı öde
mesiz olmak üzere, yeni bir orta vadeli ödeme planına bağlanması, çiftçiye, kaliteli tohumluk 
başta olmak üzere, ucuz girdi sağlanması yolları aranmalıdır. 

Tarım sektörü, millî gelir içindeki oranı azalmakla birlikte, hâlâ 26 milyon insanın doğru
dan geçimini sağladığı bir alan olma özelliğini sürdürmektedir. Diğer yandan, ihracat içinde 
tarıma dayalı imalat sanayii ürünlerinin payı artarken, tarım ürünleri ithalatı da hızla yüksel
mektedir. Yani, ekonomimiz, ihracat çarklarının döndürülmesi bakımından, tarım ürünleri it
halatına belli oranda bağımlı hale gelmektedir. 1987 ve 1988 ytlları tarım ürünleri toplam itha
latı 1,2 milyar doları aşmıştır. Ayrıca, kişi başına gelir bakımından tarım sektörü ile tarım dışı 
sektörler arasındaki fark, tarım sektörü aleyhine açılmaktadır. Bu durum, çiftçilerin giderek 
göreli bir yoksulluk içine itildiğinin bir diğer göstergesidir. 

Türkiye'nin 1989 yılında hububat ithal etmesi kaçınılmaz görülmektedir. Bu miktarın en 
az 3 milyon ton olacağı tahmin edilmektedir. Bu konuda Hükümet nasıl bir politika düşün
mektedir? 

Kuraklık felaketine uğrayan çiftçilerimize nasıl sahip çıkılacaktır? Kredi faiz borçlarının 
silinmesindeki en akılcı yöntem ne olmalıdır? özellikle kuraklık çekilen yörelerde borç ertele
meleri hangi esaslara bağlanmalıdır? 

Söz konusu çiftçilerin yeniden üretim gücüne kavuşturulması için ek taban fiyat verilmesi 
ve ucuz tarımsal girdi temini başta olmak üzere, düşünülebilecek diğer önlemler neler olmalıdır? 

Yukarıda açıklanan konulan görüşmek üzere, Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 103 üncü 
maddesi uyarınca Meclis araştırması açılmasını arz ederiz. 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Görüşmelere başlıyoruz. 
Hükümet adına, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Sayın Lutfullah Kayalar'a söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Bakan. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI LUTFULLAH KAYALAR (Yozgat) — Sa
yın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Tekirdağ Milletvekili Sayın Enis Tütüncü ve arka
daşlarının, kuraklıkla ilgili Meclis araştırma önergesi hakkında görüş ve düşüncelerimizi arz 
etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. Bu vesile ile Yüce Meclise saygılar sunarım. 

Sayın milletvekilleri, tarımsal üretimde, başta iklim olmak üzere, doğal şartların büyük 
rolü bulunmaktadır. Bu nedenle, bir üretim periyodunda, üretilen ürünlerin nitelik ve niceliği, 
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diğer üretim kollarında olduğu gibi, sadece, kullanılan kaynaklarla, girdi ve teknoloji ile tespit 
edilememektedir. Çünkü, tarım sektöründe, kuraklık, don, zararlı ve hastalık epidemileri, faz
la yağış ve taşkınlar gibi doğal şartlar, daima, üreticilerin kontrolü dışında kalmakta ve üretimi 
büyük ölçüde etkilemektedir. 

Teknoloji ne kadar ileri seviyelerde olursa olsun, bu doğal şartlardan tarımın kurtarılması 
mümkün olamamaktadır. Nitekim, tarımda en ileri teknolojiyi uygulayan ve çok geniş imkân
lara sahip olan Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da da tarım, aynı şekilde, doğal şartlar
dan ve tabiat olaylarından büyük oranda etkilenmektedir. 

Dünyada da, özellikle Akdeniz Bölgesinde son birkaç yıldır kuraklık olayı görülmekte ve 
bu, önemli ürün kayıplarına yol açmış bulunmaktadır. Temel tüketim ürünlerinde 1987 ve 1988 
yıllarında dünya, arka arkaya, tükettiğinden daha az üretimle karşı karşıya kalmış bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kuraklık sorunu ile ilgili olarak yaptığım bu kısa ge
nel değerlendirmeden sonra, meseleyi ülkemiz yönünden de ele almak istiyorum. 

Türkiye'de, başta iklim olmak üzere, doğal kaynakların durumu, tarımsal üretimi belirle
yen başlıca olgudur. Yağışlar, sıcaklık esktremleri ve toprak özellikleri, tarımımızı büyük oran
da karakterize etmektedir. Türkiye'nin bejirli coğrafî konum ve morfolojik yapısına uygun olarak, 
iklimi, ülkenin değişik bölgelerinde ve hatta aynı bölgesi içinde oldukça farklılık göstermekte
dir. Bununla birlikte, ülke geneli için bir değerlendirme yapmak gerekirse, özellikle yağış yö
nünden Akdeniz ve Ege kıyılarında 600 - 800 milimetre, Karadeniz kıyılarında 1 000 - 1 200 
milimetredir, iç kısımlarda ve tç Anadolu'da da bu rakam 380 - 400 milimetreye kadar düşebil-
mektedir. Tarım arazilerimizin yaklaşık yüzde 70'ten fazlasını teşkil eden bölgelerimizde, sula
ma imkânı bulunmadığı durumlarda, kuru tarım yöntemleri de uygulanmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, önergedeki görüş ve iddialara değindiğimiz takdirde; özellikle öner
gede ifade edildiği gibi, kuraklık nedeniyle yurdumuzun bazı bölgelerinde hububatta rekolte 
düşüklüğü olmuştur. Nitekim, ilgili kuruluşlarımız tarafından yapılan üçüncü ürün tahminle
rine göre, Türkiye genelinde buğday üretiminde yüzde 20'Ier civarında, arpa üretiminde ise 
yüzde 40 oranında rekolte düşüklüğü gözlenmektedir. Kuraklık nedeniyle, üreticilerimiz, 1989 
senesinde gerçekten zor günler geçirmişlerdir, zor duruma düşmüşlerdir. Ancak, Hükümet olarak, 
zamanında, yeterli ve yerinde aldığımız tedbirler sonucu, üreticilerimizin sıkıntılarının asgari
ye indirilmesi için gayret sarf edilmiş ve indirilmiştir. Üreticilerimize sahip çıkılmış, yaraları
nın sarılması hususunda ciddî gayretler, Hükümetimiz ve Bakanlığımız tarafından sarf edilmiştir. 

önergede, zaman zaman ifade ve iddia edildiği veçhile, "düşük taban fiyatı, zamlı tarım
sal girdi politikası ve yetersiz sübvansiyon uygulamasıyla, çiftçimiz, esasen büyük bir ekono
mik çöküntü içine girmiş bulunmaktadır" denilmektedir. Çeşitli vesilelerle bu yüce kürsüden 
de ifade ettiğimiz gibi, bu görüş ve iddialara katılmamız mümkün değildir. 

önergede iddia edildiği gibi, destekleme fiyatlarının tespitinde, üretici-tüketici dengesi, 
piyasa arz ve talep durumu, enflasyon, rekabet şartları, ürün kalitesi ve verimi ve özellikle çift
çinin durumu göz önüne alınarak, destekleme fiyatları veya önergedeki tabiriyle taban fiyatla
rı tespiti yapılmaktadır. 

önergenin genelinde, 1989 senesinde verilen fiyatların düşük olduğu, destekleme fiyatla
rının enflasyonun gerisinde kaldığı ve çiftçi girdi fiyatlarını karşılamadığı şeklinde görüşler yer 
almaktadır. 
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Ancak, gene bu kürsülerden ifade ettiğimiz gibi, özellikle 1989 senesinde destekleme ürün 
fiyatlarının -fındık hariç- tamamı, enflasyonun üzerinde seyretmiş, yüzde 95'lerle yüzde 110'lar 
arasında bir artışla bu fiyatlar tespit edilmiştir. 

Gene özellikle 1989 senesinde uygulamaya koyduğumuz gibi, bu fiyatlara ilave olarak da, 
haftalık, onbeş günlük veya aylık, ürüne göre değişen periyodik fiyat artışları da verilmiş bu
lunmaktadır. 

Gene 1989 senesinde -önergenin verildiği tarih olduğu için ifade etmek istiyorum- özellik
le hububatla, peşin ödeme yapılmış, hububat dışında da bazı ürünlerimize, onbeş yirmi gün
lük piyasa şartları içerisinde -peşin kabul edilebilecek bir sistem içerisinde- ödeme yapılmış bu
lunmaktadır. 

Geçtiğimiz yıl, Tferım Satış Kooperatiflerinin aldığı ürünlere ve hububat alımlarına karşı
lık 2 trilyon lira mertebesinde ödeme yapılmıştır. Bu ödemeler, zamanında, dikkatli bir tarzda 
yapılmış bulunmaktadır. 

Gene geçtiğimiz 1989 yılı endekslerine baktığımız zaman, bu yüzde 95 ve yüzde 110'lar 
seviyesinde, hatta merdiven şeklinde uyguladığımız artan fiyatlarla daha da yüksek oranlarda
ki ürün artış bedellerine karşılık, girdi maliyet artışları ortalama yüzde 60 - 62'Ier seviyesinde 
seyretmiş bulunmaktadır. Bu vesileyle, önergedeki, destekleme fiyatlarının tespitini veya öner
gede yazıldığı şekliyle taban fiyat uygulamasının doğru olmadığı şeklindeki görüşlere katılma
mız mümkün değildir. Ayrıca, önergede, "Kişi başına gelir bakımından tarım sektörüyle, ta
rım dışı sektörler arasındaki fark, tarım sektörü aleyhine açılmaktadır. Bu durum çiftçilerin 
giderek göreli bir yoksulluk içine itildiğinin bir diğer göstergesidir" şeklinde ifadede bulunul
muştur. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği üzere; gelişmiş ve gelişen tüm ülkelerde tarımın millî gelir 
içindeki payı, ekonominin bir gereği olarak düşmektedir. Dünyanın hemen hemen her tarafın
da, sanayi ve hizmetler sektörlerinin büyüme hızları, tarım sektörünün büyüme hızından yük
sek olmaktadır. Ülkemizde de tarım sektörünün payı, nispî olarak azalmış ise de, teknik şart
ların iyileştirilmesi, girdi temini ve kullanımının teşviki gibi, iyileştirici ve geliştirici mahiyette
ki tedbirlerle, tarımsal üretimde, uzun dönemde devamlı artış kaydedilmektedir. Nitekim, 
1984-1988 döneminde reel olarak tarımda millî gelir artışı yüzde 4,6 dolayında olmuştur. Diğer 
bir ifadeyle ayın dönemde tarım sektörü yılda ortalama yüzde 4,6 gelişme göstermiştir. 1963-1983 
döneminde tarım katma değerinde yıllık ortalama artış hızının yüzde 3 dolayında olduğu göz 
önünde bulundurulursa, 1984-1988 yıllarındaki artışın bunun üzerinde olduğu açıkça görül
mektedir. özellikle sanayi toplumuna geçildikçe, yani ülkeler sanayileştikçe, tarımda gelirler 
nispî olarak düşmeye başlamaktadır. Bu özellik, biraz önce de ifade ettiğim gibi, hem az geliş
miş ve hem de gelişmiş ülkeler için söz konusu olabilmektedir. 

Daha değişik ve öz bir ifadeyle ve genel olarak şu denilebilir; kişi başına tarım gelirleri, 
diğer sektör gelirlerine oranla düşüktür. Buna neden olarak, değişik faktörlerin ve ülkelerin, 
gelişmekte, gelişmiş olması, sanayi sektörleri ve hizmet sektörleri faktörlerinin topyekûn de
ğerlendirilerek göz önüne alınması gerektiğini de bir kez daha ifade etmek istiyorum. 

Yine önergede, temenniler olarak "Faizlerin silinmesi, çiftçi borçlarının ödenmesinin ilk 
yılı ödemesiz olmak üzere yeni bir orta vadeli ödeme planına bağlanması, çiftçiye, kaliteli to
humluk başta olmak üzere, ucuz girdi sağlanması yolları aranmalıdır" şeklinde ifadeler de yer 
almaktadır. 
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Sayın milletvekilleri, önergede, biraz önce öz olarak üç başlık altında ifade ettiğim öneri
lerle ilgili olarak; esasen Hükümetimiz, bu önerilerin daha da fevkinde çalışmalar yapmış ve 
1989 senesinde, son üç yıldır ülkemizin karşı karşıya kaldığı kuraklığın 1989 yılında tarımsal 
üretimimizi etkilemesi de göz önüne alınarak, çiftçimize, değişik oranlarda ve değişik kalem
lerde önlemler alınarak yardımcı olunmaya ve çiftçimizin sıkıntısının asgariye indirilmesine gayret 
sarf edilmiş bulunmaktadır. 

Bunları başlıklar halinde Yüce Meclise arz etmek gerekirse; başta, önergede de yer alan, 
faizlerin silinmesi, çiftçi borçlarının ödenmesinin ilk yılı ödemesiz olmak üzere orta vadeli bir 
ödeme planına bağlanması şeklindeki görüşe paralel olarak, Hükümetimiz, mevcut mevzuat
lar çerçevesinde, öncelikle yurdumuzda kuraklıktan zarar görmüş olan çiftçilerimizin yurt ça
pında tespitini yapmıştır. Bu tespit kısa bir süre içerisinde yurt genelinde yapılmış ve tespitler 
doğrultusunda, yüzde 40 ve yüzde 40'tan fazla hasar görmüş olan çiftçilerimizin, ilk etapta 
5 milyon liraya kadar olan borçlarının ertelenmesi, 50 milyon liraya kadar olan borçlarının tak-
sitlendirilmesi şeklinde karar alınmıştır. S milyon liraya kadar olan borçlarının ertelenmesinde 
ayrıca yeni bir faiz tahakkuku öngörülmemiş, diğer bir ifadeyle de, banka kredisi şeklinde kul
landıkları ve borçlandıkları bu kredilerin faizsiz olarak ertelenmesi gerçekleştirilmiş bulunmak
tadır. Bunun dışında, gene çiftçimize, bu erteleme kapsamında yeni krediler verilmesi öngörül
müş ve bu yeni krediler de kullandırılmış bulunmaktadır. 

Ayrıca, gene kuraklıktan etkilenmiş olan çiftçilerimizin, mevzuat çerçevesinde, tohumluk 
ihtiyaçlarının karşılanması için, gerçekten iyi bir çalışma örneği gösterilerek, Cumhuriyet tari
hinin en büyük tohumluk dağıtımı gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. Toplam 260 bin ton civa
rında tohumluğun 200 bin küsur tonu faizsiz olarak çiftçimize dağıtılmış, geriye kalan 60 bin 
tonu da, TÎGEM kanalıyla satışı yapılarak, çiftçimize arz edilmiş bulunmaktadır. Bu tohum
luk dağıtım organizasyonu, biraz önce de ifade ettiğim gibi, Cumhuriyet tarihinin en büyük 
tohumluk dağıtım organizasyonudur. 

Bunların dışında, tohumluğunu bu aynî dağıtım yoluyla elde edemeyen çiftçimiz için, özel
likle istediği türde tohumluk elde edemeyen çiftçimiz için ek bir imkân daha getirilmiş ve bu 
ek imkân ile, aynî olarak tohumluk alamayan çiftçimize, ihtiyacı olan tohumluğu piyasadan 
temin etmesi, ücretinin de faizsiz kredi şeklinde kullandırılabilmesi ve bu yolla da, istediği tür
de, herhangi bir yerden tohumluğunu tedarik edebilmesi imkânı getirilmiş bulunmaktadır. 

Bu çalışmalar sonucunda, geçtiğimiz 1989 senesinde, çok kurak bir seneyi yaşamış olma
mıza rağmen, tohumsuzluktan dolayı ekilemeyen bir karış toprağımız dahi bulunmamaktadır. 

Ayrıca, erteleme ve taksitlendirmeleria tespiti sırasında, herhangi bir nedenden dolayı bu 
tespitlerini yaptıramayan çiftçilerimize, ikinci bir karar alınarak, yeniden tespit yaptınlabilme 
imkânı da getirilmiş bulunmaktadır. 

Biraz önce ifade ettiğim bu ertelemeler ve taksitlendirmeler sayesinde, 1989 senesinde, 1990 
senesinin de 7 Martına kadar başvuran, tespiti yapılan ve borçları ertelenen çiftçilerimizin er
teleme miktarı 408 milyar lirayı aşmış bulunmaktadır. Aynı şekilde, 203 milyar liranın üzerin
de de taksitlendirme yapılmış ve bu işlemler hâlâ da devam etmektedir. 

Gene kuraklıktan etkilenen çiftçilerimizle ilgili olarak, özellikle Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu Bölgesinde, hayvan yetiştiricilerinin zararını önlemek ve onlara destek olmak amacıyla, 
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Et ve Balık Kurumuna, 17 Ağustos 1989 tarihinden itibaren kasaplık canlı hayvan ve kanatlı 
hayvan alımı konusunda destekleme alımı yapma görevi verilmiştir. Bu amaçla, Bakanlar Ku
rulu kararnamesiyle, Geliştirme ve Destekleme Fonundan, hayvan alımları için kuruma 130 
milyar liralık kaynak sağlanmış bulunmaktadır. 

Bu vesileyle Yüce Meclise arz etmek istiyorum ki, bunların dışında da şu anda, Bakanlığı
mızın ve Hükümetimizin üzerinde çalıştığı, hayvancılığımıza ve özellikle besicilerimize dönük, 
onların tarımdaki bu faaliyetlerini kolaylaştıracak, daha iyi şartlar altında yapmalarını sağla
yacak yeni bir tedbirler paketi de hazırlanmaktadır. 

Ayrıca, zeytin ve pamukta, Ege ve Marmara bölgelerinde kredi vadeleri 31.12.1989 tarihi
ne alınmış, böylece zeytin ve pamuk üreticilerimizin de erteleme kapsamına alınmasıyla, bu 
çiftçilerimize de ertelenmeden faydalanabilme imkânı getirilmiş bulunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, kuraklıkla ilgili icraatımız bunlarla da kalmamıştır. Geçen yıl ekim 
ayında, Resmî Gazetede yayımlanan bir kararname ile, kuraklık sebebiyle yem ihtiyacı bulu
nan illerde, bu ihtiyacın karşılanmasını temin etmek, fiyatların yükselmesini önlemek ve böl
gedeki hayvancılık sektörünü geliştirmek amacıyla, çiftçilerin, hayvan yetiştiricilerinin, besici
lerin ve yem nakletmek isteyen diğer şahısların, Devlet Demiryolları ile yapacakları yem nakli
yesinden, öncelikle yararlanmaları sağlanmış, taşınan yemin cinsi ve sınıfına göre, Demiryolla
rının yürürlükte bulunan taşıma ücretleri tarifesi üzerinden yüzde 60 oranında da indirim uy
gulanmış bulunmaktadır. 

Ayrıca, çiftçilerimizin, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Türkiye Ziraî Donatım Kurumuna olan 
borçları da, son alınan kararlar doğrultusunda erteleme kapsamına alınmış bulunmaktadır. 
Bu husustaki Bakanlar Kurulu kararnamesi yakın bir süre içerisinde yayımlanacaktır. Bu alı
nan son tedbirlere ve son kararlara göre, 1989 yılında yurdumuzda yaşanan kuraklıktan zarar 
gören çiftçilerimizin, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına ve tarım kredi kooperatiflerine 
olan borçlarının ertelenmesinin üzerine, yeni istihsal olunan Bakanlar Kurulu kararıyla, Top
rak Mahsulleri Ofisi ve Ziraî Donatım Kurumuna olan borçlarıyla ilgili olarak da çiftçilerimi
zin yine erteleme kapsamına alınması kararlaştırılmış bulunmaktadır. Toprak Mahsulleri Ofi
sine 1 milyon TL.'ye kadar olan tohumluktan dolayı borçlar, 1989 yılında vadesi dolan bu borçlar, 
bir yıl süreyle faizsiz olarak ertelenecektir. Ayrıca, Türkiye Ziraî Donatım Kurumuna borcu 
olan çiftçilerimizin S milyon TL.'ye kadar olan ve vadesi 1989 yılı içinde dolan bu borçları da, 
bir yıl süre ile ve faizsiz olarak erteleme kapsamına alınmış bulunmaktadır. 

Yine, su ürünleri avcılığı yapan balıkçılarımızın da borçları, geçtiğimiz hafta alınan Ba
kanlar Kurulu kararına göre ertelenmiş bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tabiî ki, verildiği tarihle ilgili olarak, ürün azlığın
dan dolayı, ithalatla ilgili neler düşünülüyor diye önergede ifade edilmiştir. Geçtiğimiz yıl, ger
çekten son 52 yılın en kurak senesini yaşamamız dolayısıyla, özellikle yokluk ve kıtlık çekilme
mesi açısından, şu ana kadar arz ettiğimiz, üretici ile ilgili olan tedbirlerin dışında, gerek üreti
ciyi ve gerekse tüketiciyi koruyabilme amacına matuf olarak, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin 
en büyük hububat ithalatı da gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. Bu, ithalatla ilgili olarak, sade
ce "tthal ettik" demekle olmuyor; ithalatın gerek alımlarında, gerek yurdumuzda nakliyesi
nin sağlanmasında ve gerekse yurt içi organizasyonunun gerçekleştirilerek yurdumuz içerisin
deki dağıtılmasında gerçekten özenli bir çalışma ortaya konmuş bulunmaktadır. Bu vesile ile 
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ifade etmek isterim ki, son 52 yılın en kurak senesini yaşayan ve bu yüzden de, arzu ettiği üreti
mi gerçekleştiremeyen Türkiye Cumhuriyetimizde 56 milyon insanımız, yokluk ve kıtlıkla kar
şılaşmamıştır, yokluğu ve kıtlığı hissetmemiştir ve bugün de depolarımızda 1,5 milyon ton ci
varında hububat stokumuz da bulunmaktadır. 

Bir kısmı buğday, bir kısmı yem bitkileri olarak 6 milyon ton mertebesinde gerçekleştiril
miş olan bu ithalatımıza 1 milyar dolar, diğer bir ifade ile 2 trilyon 400 milyar lira mertebesin
de ödeme yapılmış bulunmaktadır. Bunun bir diğer ifadesi, geçtiğimiz yıllardaki döviz sıkıntı
larını ve o günlerde, umulmadık şekilde Türkiye'nin başına gelmiş olan kuraklık afetini düşü
nürsek, ne yapıldığı herhalde biraz daha iyi anlaşılmış olur. Eğer, döviziniz olmasaydı, kredi 
alacak itibarınız ve kredi gücünüz olmasaydı, inanınız ki, 1989 senesinde, bu kuraklıktan daha 
büyük bir felaket, daha büyük bir afet, kıtlık ve yokluk şeklinde yaşanırdı. Bunu yaşatmamak 
için, Hükümetimiz her türlü imkânını kullanmış ve biraz önce ifade ettiğim gibi, geçtiğimiz 
yıl, en kurak seneyi yaşamış olmamıza rağmen, herhangi bir sıkıntıyı milletimize, memleketi
mize çektirmemiştir. 

1990 yılının ülkemize bolluk ve bereket getirmesini de -buradan- temenni etmekteyiz. Ba
sında da yer aldığı gibi, şu ana kadar seyreden yağış durumu, Trakya haricinde, geneli itibariy
le geçtiğimiz yıldan iyidir. Ancak, bilinmektedir ki, özellikle bugünlerden sonra, mayıs ayı da
hil olmak üzere, alınacak olan yağışlar da, hububat üretimimizi büyük oranda etkileyecektir. 
Diliyoruz ki, özellikle yağışlar ve ürün noktasında, geçen seneden daha iyi olabilelim. 

Bize bu açıklamaları yapma imkânını verdiği için özellikle önerge sahiplerine de tekrar 
teşekkür ediyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Konya Milletvekili Sayın Mustafa Dinek. 
Buyurun Sayın Dinek. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA MUSTAFA DİNEK (Konya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
saygıdeğer üyeleri, Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 31 arkadaşının, kuraklıktan zarar gö
ren çiftçilerin sorunlarını ve bu konuda alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla, Anayasanın 
98, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi üzerinde grubumuzun görüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesi
leyle, Yüce Heyetinize saygılarımı sunarım. 

Sayın milletvekilleri, önerge ile istenen hususları sıralayarak, bunlara ilişkin görüşlerimi 
sunmak istiyorum : Kuraklık felaketine uğrayan çiftçilerimize nasıl sahip çıkılacaktır? Kredi 
faiz borçlarının silinmesindeki en akılcı yöntem ne olmalıdır? Kuraklık çekilen bölgelerde borç 
ertelemeleri hangi esaslara bağlanmalıdır? Bunlar, önergenin özünü gerektiren sorulardır. 

1989 yılında, son 52 yılın en kurak mevsiminin yaşanması sonucu, tarımsal ürünlerin üre
timinde azalmalar olmuştur. Hatta bazı bölgelerde çiftçilerimiz, tarlasına atacağı tohumluğu
nu ve ambarına koyacağı ekmeklik ununu dahi elde edecek hububatı alamamıştır. Çiftçinin 
gerçek dostu olan Anavatan Hükümetinin, almış olduğu tedbirlerle, başkalarının tahmin dahi 
edemediği önlemlerle, çiftçi, toprağına tohumunu atmış, şu anda ekemediği bir dönüm arazisi 
dahi kalmamıştır. 

Sayın milletvekilleri, şimdi de Hükümetimizce alınan tedbirleri anlatmaya çalışacağım. 
Tohumluk tedariki ve dağıtımı, çiftçilerimizin ziraî kredi borçlarının ertelenmesi, Türkiye Cum-
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huriyeti Devlet Demiryollarıyla Doğu ve Güneydoğu Anadoluya indirimli yem nakli, kurak
lıktan ve diğer afetlerden yüzde 40 ve üzerinde zarar gören çiftçilerimizin buğday ve arpa to
humluğu ihtiyaçlarının karşılanması için, Toprak Mahsulleri Ofisine görev verilmiş, 205 bin 
ton buğday ve arpa tohumluğu dağıtılmıştır. Ayrıca, 1989 yılında, tabiî afetlerden (kuraklık, 
don, sel, taşkın, haşere, yangın vesair gibi) mahsulünün en az yüzde 40'ı nispetinde zarar gör
müş ve durumları il tohumluk ihtiyaç komisyonlarınca tespit edilmiş bulunan çiftçilere, aynî 
olarak dağıtılmak Üzere, eksik kalan tohumluk ihtiyacını karşılamak için, Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü tarafından, yurt içinde muhafaza edilmek su
retiyle temin edilecek tohumluklar, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce temin ve te
darik edilecek mahallerde toptan devredilme ve Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ka
nalıyla afetten zarar gören çiftçilere dağıtılma kararını da almıştır. 

Sayın milletvekilleri, yukarıda anlatmış olduğum imkânlardan, ihtiyaçları kadar buğday 
ve arpa tohumluğu temin edemeyen çiftçiler, Toprak Mahsulleri Ofisince verilen belgeye göre, 
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, bölgelere göre çeşitler dikkate alınarak, tohumlukları piya
sadan veya tohum üreten çiftçilerden ve kuruluşlardan veya müstahsilden, fatura veya müstah
sil makbuzu ile temin etmeleri ve temin edilen tohumlukları, Tarım Orman ve Köyişleri Bakan
lığı ve ilgili kurulaşların selektörlerinde ücretsiz olarak temizlettirilip, ilaçlattırıldıktan sonra, 
fatura bedellerini, tarım kredi kooperatiflerince, ortağı olan çiftçilere, diğerlerine de, Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası şubelerince, vadesi geçmiş borçlarına bakılmaksızın, müteselsil 
kefaletle faizsiz kredi açılması sağlanmıştır. 

1989 yılında, tabiî afetlerden, tarımsal işletme ve arazilerinin bulunduğu sahadaki mah
sulleri yüzde 40 oranında zarar gören çiftçilerden, 18.7.1989 tarihine kadar müracaat etmesine 
rağmen, muhtelif sebeplerle hasar tçspit komisyonlarınca tanzim edilen cetvellerde yer alma
yan çiftçilerin durumu yeniden değerlendirilmiştir. Ayrıca, tarım işletme ve arazileri yüzde 40 
veya daha fazla zarar gören alanlar içinde olmak kaydıyla, muhtelif nedenlerle müracaat ede
memiş olan üreticilere, mülkî amirliklere başvurarak, il ve ilçe hasar tespit komisyonlarınca 
yeniden değerlendirme imkânı getirilmiş ve bütün çiftçilerimiz bütün haklarından yararlandt-
nlmışlardır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, kuraklıktan ve diğer tabiî afetlerden yüzde 40 oranın
da zarar gören ve durumları Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası temsilcilerinin de bulunacağı 
il ve ilçe hasar tespit komisyonlarınca belirlenen üreticilerin, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası ve tarım kredi kooperatiflerine olan, 1989 yılı içinde halen günü gelmemiş ve 5 milyon 
liraya kadar olan tarımsal borçları, vadeden itibaren en fazla bir yıl süreyle ertelenmiştir. 

Her bir üretici için 5 milyon liraya kadar ertelenen borçlardan, Türkiye Cumhuriyeti Zi
raat Bankası ve tarım kredi kooperatiflerince, erteleme süreleri için faiz alınmamıştır. Bu faiz 
bedelleri ilgili kuruluşlara Hazineden ödenmemiştir. 50 milyon liraya kadar olan tarımsal borçlar, 
yüzde 15'inin peşin ödenmesi kaydıyla, 3 yıla kadar vade ve 3 eşit taksitte; yüzde 15'inin peşin 
ödenmemesi halinde, 2 yıla kadar vade ve 2 eşit taksitte; hayvancılık sektöründe -su ürünleri 
dahil- yüzde 15'inin peşin ödenmesi aranmaksızın 3 yıla kadar vade ve 3 eşit taksitte; kalkın
mada öncelikli yörelerde bulunan gerçek kişi üreticilerin, idarî ve kanunî takipteki hesaplarda 
kayıtlı, faiz ve masraf dahil, hayvancılık konusundaki ilk 5 milyon liraya kadar olan borçları, 
peşin ödenme istemeden, birinci yıl faizsiz, ikinci ve üçüncü yıllarda cezaî faiz alınmaksızın, 
Kredi Kanununa göre normal cari faizle 3 yıla kadar vade ve 3 eşit taksitte ödenmesi imkânı 
sağlanmıştır. 
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Taks'itlendirmede, itfa hesaplarında basit faiz yöntemi uygulanması 7 Temmuz 1989 tarih 
ve 89/14315 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla hükme bağlanmış; aynı şekilde, çiftçilerimizin, 
Toprak Mahsulleri Ofisi ve Türkiye Ziraî Donatım Kurumuna olan kredi borçları da, erteleme 
ve taksitlendirme kapsamına alınmışlardır. 

Hububat dışındaki diğer tarım ürünleri için kredi vadesi Şubat sonuna kadar olan borçla
rın, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Yönetim Kurulu kararıyla, vadeleri aralık sonuna alı
narak; bunlara da erteleme imkânı getirilmiştir. 

Ayrıca, doğal sebeplerden dolayı yeteri miktarda su ürünleri istihsali yapamayan su ürün
leri müstahsillerinin, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına olan kredi borçlarına da, ertele
me ve taksitlendirme esası getirilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, kuraklığın, Doğu Anadolu'daki hayvancılığı olumsuz etkilemesi ne
deniyle, bu bölgeye Devlet Demiryolları ile, yem maddelerinin nakli yüzde 60 indirimli sağlan
mış bulunmaktadır. 

1989 yılındaki kuraklık sebebiyle, tahıl üretimindeki az mahsul elde edilmesinin herhangi 
bir yokluk sıkıntısı meydana getirmemesi için, Hükümetimiz, zamanında her türlü tedbiri ala
rak 5,5 milyon ton yemlik, yemeklik -buğday, arpa, mısır, soya, sagun, kolza- ithalatını ger
çekleştirmiş ve bu sayede aziz Türk Milleti herhangi bir kıtlık sıkıntısı çekmemiştir. 

Türk Milletinin 70 sente muhtaç olduğu dönemlerde böyle bir kuraklık yaşanmış olsaydı, 
bu milletin halinin ne olacağının tahminini Yüce Meclisin takdirine bırakıyorum. 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Yine 70 sente sığındınız yani... Bu kurtarmayacak sizi. 
MUSTAFA DÎNEK (Devamla) — Sayın milletvekilleri, ayrıca, kuraklıktan hayvan üreti

cilerimizin mağdur olmamalarını teminen, sonbaharda piyasaya fazla miktarda arz edilen ka
saplık hayvanların, değeri fiyata satılması için Et ve Balık Kurumuna müdahale ve destekleme 
alım görevi verilmiş, bu maksatla Kuruma 130 milyar lira finansman sağlanmış, üreticilerden 
alınan hayvan bedelleri de peşin olarak ödenmiştir. 

önergenin bir bölümünde de, taban fiyatlarının çok düşük tutulduğu iddia edilmektedir. 
Başka bir ifadeyle, tarım girdilerinin yüksek tutulduğu, uygulanan taban fiyatları oranında ciddî 
boyutları olduğu düşüncesidir. Tarım sektöründe uygulanan destekleme politikasının uygula
ması 1930'lu yıllarda, buğday ve üzüm piyasasına müdahaleyle başlamış olup, iki şekil uygu
lanmıştır. Biri, taban fiyatı ve destekleme alımları, diğeri ise girdiler bazında yapılan sübvansi
yonlardır. 

Anavatan Hükümetlerinin politikalarının özelliği, ekonominin serbest rekabet şartları içinde 
olmasıdır. Çiftçimizin emeğini değerlendirmek için, 1983 yılından bu yana tohum ıslahına gi
dilmiş, bire on yerine, bire yirmi-otuz kat daha verim elde etme imkânları çiftçimize sağlan
mış; şehir ve köylerde gelir farklılığı azaltılmış; ayrıca, çiftçimizin yaşama seviyesini yükselt
mek için tarımda birçok teşvik tedbiri uygulanmıştır. Üreticinin emeğinin gerçekçi bir biçimde 
değerlendirilmesine; izlenen dışa yönelik politikalara paralel olarak, yurt dışı tarımsal ürün 
fiyatlarıyla, yurt içindeki ürün fiyatları arasındaki ilişkiler dengeli bir şekilde korunarak ihra
catın artırılmasına; ürünün kalite ve veriminin artırılmasına da önem verilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, 1989 yılında, kuraklıktan zarar gören çiftçilerimize, bu zor günlerin
de bütün imkânlarını seferber eden Bakanlar Kuruluna, bir çiftçi çocuğu olarak ve bir çiftçi 

— 248 — 



T.B.M.M. B : 91 20 . 3 . 1990 O : 1 

bölgesi milletvekili olarak teşekkürü bir borç biliyorum. Ayrıca, Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanımız LutfuUah Kayalar'a da teşekkür etmeden geçemeyeceğim. 1989 yılı Temmuz ayında 

-iki defa Konya'ya teşrif ederek, çiftçi temsilcileriyle toplantılar yapmış, çiftçilerimizin mağdu
riyetlerinin nasıl giderileceğini bütün açıklığı ile anlatmış, alınacak tedbirleri açıklamış ve bun
ların hepsi de yerine getirilmiştir. 

Türk Milletinin efendisi köylümüzün ve çiftçilerimizin, yani nüfusumuzun yüzde 44'ünün 
tarımda çalıştığını göz önünde bulunduracak olursak ve nüfusumuzun da yılda yaklaşık yüzde 
2,5 oranında arttığını düşünürsek, bu kesimin, daha iyi şartlarda çalışarak, daha iyi verim ala
bilmelerini sağlamak bizlerin görevidir. Bu iyileştirmenin en iyi şekli, yerüstü ve yeraltı sulama 
imkânlarının artırılması, toprak araştırmalarının bugünkü gibi, devamlı yapılarak, hangi top
rağa hangi cins tohumun atılacağının tespitidir. 

Türkiye'nin buğday ambarı Konya ovalarının sulama projelerine, yani kısa adı KOP'a da
ha fazla ödenek ayrılarak, çiftçilerimizin, kuraklık olduğu senelerde daha fazla mağdur olma
larının bu vesile ile önlenmiş olacağı ümidindeyim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, sözlerimin başından beri ifade etmeye çalıştığım ne
denlerle, Enis Tütüncü ve 31 arkadaşının, kuraklıktan zarar gören çiftçilerin sorunlan ile ilgili 
vermiş oldukları önergelerine olumlu oy veremeyeceğimizi ifade eder, grubum ve şahsım adına 
Yüce Meclisin siz değerli üyelerini saygıyla selamlarken, aziz çiftçilerimizin 1989 yılında yaşa
mış olduğu kuraklığı bir daha yaşamamalarını Cenabı Allah'tan temenni ederim. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dinek. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Enis Tütüncü, buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA ENÎS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin de
ğerli üyeleri; geçen yıl yaşanan bu felaket sonucu, kuraklıktan zarar gören çiftçilerin sorunları
nı ve bu konuda alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla vermiş olduğumuz Meclis araştır
ması önergesi üzerine Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum. He
pinizi en derin sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

Kuraklık konusuna Meclisin sahip çıkması şimdiye kadar istenmedi; çünkü, araştırma öner
gemin tarihi -dikkat edilecek olursa- 26 Mayıs 1989'dur. önergemizde neler istemişiz, neler 
düşünmüşüz; kısaca özetlemek istiyorum. f 

Demişiz ki, "Kuraklık felaketine uğrayan çiftçilere Meclis olarak nasıl sahip çıkabilelim?" 
Yine demişiz ki, "Kredi faiz borçlarının silinmesindeki en akılcı yöntem nedir? Yine, özellikle 
kuraklık çekilen yörelerde borç ertelemelerine gidilmesi gereği vardır. Acaba hangi esaslara gö
re borç ertelenmesi yapılması gerekiyor?" demişiz ve yine hep birlikte Meclis tarafından üze
rinde çalışılmasını düşündüğümüz bir konu var. Yine demişiz ki, "Söz konusu çiftçilerin yeni
den üretim gücüne kavuşturulması için, acaba, ucuz tarımsal girdi temini başta olmak üzere, 
düşünülebilecek diğer önlemler neler olmalıdır?" tşte, bunları istemişiz; bu konular ürerinde 
Meclisin katkısını dilemişiz; Türk çiftçisine, "size tüm Meclis sahip çıkıyor" diye bir mesaj 
vermek istemişiz; Türkiye Büyük Millet Meclisini, halkımız gözünde yüceltmeyi, saygınlığını 
artırmayı düşünmüşüz. Sorunun çözümü için Hükümete, Anavatan İktidarına yardım elini uzat
mak istemişiz. 
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Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; emin olunuz, önergemi verirken, Hükümetin buna 
hemen sahip çıkacağını ve önergemizin öncelik ve ivedilikle görüşülmesi için elinden gelen ça
bayı göstereceğini düşünmüştüm; ama, yanıldığımı anladım. 

Şimdi, sprma hakkını kendimde görüyorum : Çiftçiye sahip çıkma yarışında, Hükümet 
acaba, yalnız başına hareket edip, "İşte ben bunları yaparım, çiftçiye böyle sahip çıkarım" 
demek mi istedi? Hükümet, önergenin zamanında görüşülmesini eğer bu amaçla istemediyse, 
buna inanmak çok güç; ifade etmek mecburiyetindeyiz. Şunun için güç : Çünkü, Hükümetin 
çiftçiyi terk etmiş olduğu konusunda çok sayıda sabıkası var, vukuatı var. Bunu ben kendim
den söylemiyorum, Türk çiftçisi söylüyor. Eğer, bu yüce çatı altında bana inanmayan arkadaş
larımız varsa, öneriyorum, gitsinler, Türk çiftçisiyle köyde konuşsunlar. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; kuraklık olayının gerçekten -Tanrı bir daha göstermesin-
Türk tarımında bu şekilde bir tahribata yol açmasının altında, önemli ölçüde, Türk tarımında 
geçmiş dönemlerde yapılması gerekip de yapılmamış birtakım işlerin olması yatıyor; yani, tek 
kelimeyle, tarımın ihmali, çiftçinin ihmali yatıyor. 

Hepimiz biliyoruz ki, 1980 yılından bu yana ülkemizde belirli bir ekonomik model uygu
lanıyor; bu ekonomik modelin uygulaması sonucu, üretken sektörler büyük darbe yiyor; özel
likle tarım ve sanayi... tki ana üretim sektörü en büyük darbeyi yiyor; ama, bu arada, gerçek
ten anlatımı çok güç bir durumla karşılaşılıyor : Uygulanan ekonomik model süreci içinde ta
rım çözülüyor, tarım eriyor, çiftçimiz, çiftliğini bırakma aşamasına geliyor; ama, böyle olaylar 
meydana gelirken, ANAP İktidarı çiftçinin yanında gözüküyor. Yani, hem çiftçiliği yapılamaz 
duruma getirme, hem de çiftçinin yanında gözükme... Hükümet, bunu nasıl beceriyor, bu işi 
nasıl hallediyor; gerçekten, akıl sır erdirmek mümkün değil. Ama, düşünüyorum, kanımca, 
bu durum, solu gösterip sağı vurmakla açıklanabilir. Hemen belirteyim, bu kadar büyük bir 
çelişkiyi, başka bir ülkede görmek, kesinlikle mümkün değildir. Yani, solu göster sağı vur, sağ
dan vurgun ile geniş halk yığınlarını perişan et. İnanıyorum ki, bundan böyle, insafsız, bu şe
kilde insafsız ve ucuz bir ideolojik demagojiyle Türk halkını hiç kimse aldatamayacaktır. 

ANAP İktidarının, nasıl bir çıkmaz sokakta olduğu artık belli oldu. Ayrıntılara girmek 
istemiyorum, tarım sektörüyle ilgili bölüme kısaca değineceğim : 

Tarım, üretim gücünü büyük ölçüde yitirdi. Yani, ben, Sayın Bakanımın buradaki konuş
masını dikkatle dinledim, Sayın Bakan "Tarımın ihmal edilmediğini" söylüyor; buna inan
mak, buna katılmak, kesinlikle mümkün değil. Halk deyimiyle söyleyeyim, Türk tarımı du
mura uğradı. Yakın zamana kadar, dünyada, tarım ürünleri açısından kendi kendini besleyen 
7 ülkeden biri olan ve bununla da her zaman övünen Türkiye, bugün, milyarlarca dolarlık ta
rım ürünü ithal eder oldu. Bakınız, devletin resmî rakamları ne söylüyor; son beş yılda 3,6 
milyar dolarlık tarım ürünü ithal edilmiş, 3 milyar 600 milyon dolarlık... Düşünebiliyor musu
nuz Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, yazık değil midir, günah değil midir? Bir yanda, aile
leriyle beraber 26 milyon insanımız -ki, bir toplumun, bir ülkenin en değerli üretim kaynağıdır-
orada duruyor, kullanamıyorsunuz; diğer yanda, Türk tarımının toprak ve su kaynakları... Bun
ları bir tarafa bırakıyorsunuz, "bunları rasyonel bir biçimde, akılcı bir biçimde nasıl kullana
biliriz?" diye düşünmüyorsunuz ve ondan sonra burada çıkıp, "Tarımı sahipsiz bırakmadık, 
çiftçiye sahip çıktık" diyorsunuz. Bunu anlamak mümkün değil. 
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Bakınız, bizim elimizdeki birtakım rakamlar ne söylüyor : 1980 yılında -dolarla ifade 
edersek- kişi başına tarımdaki gelir 500 dolar; ama, 1989 yılında bu gelir 360 dolar civarına 
düşmüş. Yani, göreli, nispî olarak yüzde 27'lik bir azalma var. Tabiî ki, bu, dikkatleri hemen 
çekiyor; tarımdaki kişi başına gelir düzeyi, Türkiye ortalaması millî gelir düzeyinin neredeyse 
1/4'ü düzeyinde. Yani, tarımda böyle bir nispî, göreli bir yoksulluk var. 

Eğer karşılaştırmaları Türkiye ortalaması yerine, tanm-tarım dışı sektörlerde kişi başına 
millî gelir düzeyi ile yaparsak, durum çok daha felaket hale geliyor ve tanm-tarım dışı gelir 
farkı 6-7 kat aşağı düşüyor. Evet, belirli bir sanayileşme sürecinde tabiî ki, tarım ve tarım dı
şındaki gelir farkı artacaktır; ama, insaf edelim, tarım ve tarım dışında 6-7 katlık bir gelir far
kı, bugün, sanayileşmiş ülkelerin hangisinde vardır? Sayın Bakanımın bunu açıklamasını isti
yorum. Evet, bunu, zabıtlara geçmesi için açıklıkla söylüyorum. 

Gelişmeler sonucunda, işte geçen seneki durumla karşılaştık. Biz yıllardır ne söylüyor
duk? Biz, komisyonlarda ve burada, kürsüde, Türk tarımının hava koşullarına bağlı olduğunu 
sürekli bir biçimde söylüyorduk; yani, "Havalar iyi giderse, yağmur düşerse üretim artıyor" 
diyor ve bunu iddia ediyorduk. Bunu anımsayacaksınız; bu, bu kürsülerde defalarca ifade edildi. 
Bir de şunu söylemiştik : "övünmeyiniz; çünkü, iki sene üst üste hava koşullarının iyi gitmesi 
sonucu tarımda yüzde 7'nin üzerinde bir millî gelir artışı, yani katma değer artışı meydana 
geldi, aldanmayınız" demiştik. Yani, tarımsal üretimdeki bu gelişmeler, ANAP Hükümetinin, 
çiftçiyi çok seven, tarımı çok ciddiye alan politikaları sonucu olmadı" diye uyarmıştık. Biz 
bunları söylerken, yine bu kürsülerden bize deniyordu ki, "Hayır, doğruyu söylemiyorsunuz." 
Siyaset amacıyla gerçekleri saptırdığımız dahi iddia ediliyordu. Tohumluk politikası anlatılı
yordu, girdi politikasından söz ediliyordu, tarımsal destekleme politikalarından söz ediliyor
du; ama, geçen sene ne oldu? Takke düştü, kel göründü; geçen sene kuraklık oldu. Türkiye'de 
tarımsal üretim miktarı eksiye geçti. Devlet istatistik Enstitüsünün son yapmış olduğu çalış
malara göre, Türk tarımında yüzde 10,5'lik bir üretim gerilemesi var. Ee, gerilemesi çok doğal. 
Tabiî ki, üzüntümüz sonsuz; ama, geçen yıl gerçekten bir daha anlaşıldı ki, Türk tarımı hava 
koşullarına bağlıdır. 

Tekrar söylüyorum -çünkü, geçmiş yıllarda çok iddia edildi, çok söylendi- Türk tarımın-
daki üretim artışı, hükümetin çok başarılı, çok bilinçli, çiftçiyi çok seven politikalarına bağlı 
değil. Yıllardan bu yana söylemiş olduğumuz gerçek, maalesef, hepimizi kedere boğan bir ku
raklık felaketiyle ortaya çıktı. 

Neden böyle olmuştur? Şunun için : Çiftçiyi dinlemeyip, muhalefeti hiç dinlemeyip, gözü
nüz kulağınız, Dünya Bankası ve IMF'de olursa, tarım işte böyle ihmal edilir, sonuçta bu man
zarayla karşılaşmak kaçınılmaz olur. Hemen belirtmek durumundayım ki, tarımı böyle ihmal 
etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Eğer, burada, tarımın ihmal edilmediğine hâlâ inananlar 
varsa -ki, Sayın Bakanım tarımın ihmal edilmediği konusunda burada konuşmalar yaptılar-
ben, burada Sayın Bakanım başta olmak üzere, bu şekilde düşünen değerli milletvekillerine, 
tarımın nasıl ihmal edildiğinin bir ana göstergesini, daha doğrusu göstergelerinden bir tanesini 
sunayım ve Hükümetin tarım hakkındaki tutarsızlığını ve samimiyetsizliğini gözler önüne 
sereyim. 

Kalkınma planlarına bakıyoruz : Birinci ANAP iktidarı zamanında hazırlanmış olan Be
şinci Beş Yıllık Kalkınma Planında toplam sabit sermaye yatırımlarının yüzde 11,4'ü tarıma 
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ayrılmıştı, ama uygulamada bu oran hiçbir zaman tutturulamadı, plan dönemi boyunca ta
rımda ortalama yüzde 7'ler civarında sabit sermaye yatırımı yapıldı. Altıncı Beş Yıllık Kalkın
ma Planında ise -ki, bunu İkinci Anavatan İktidarı hazırladı- sabit sermaye yatırımları topla
mından tarıma ayrılan pay yüzde 7'ler civarında; yani, Beşinci Beş Yıllık Planın uygulaması, 
Altıncı Beş Yıllık Planın hedefi olarak alınmış. Şimdi hep birlikte düşünelim : Beşinci Beş Yıl
lık Plandaki yüzde 11,4'lük yatırım hedefi acaba yüksek miydi? Hayır, Ben o zamanki tartış
maları anımsıyorum; aksine, o plan döneminde az görülmüştü; çünkü, Güneydoğu Anadolu 
Projesi yatırımlarının hızlandırılması gereği vardı. Tarımsal yatırım miktarları, Güneydoğu Ana
dolu Projesine dahi yetmeyecekti. Bunun için, toplam sabit sermaye yatırımlarının yüzde 
11,4'ünün daha üstünde bir tarımsal yatırım oranı önerilmişti. Güneydoğu Anadolu Projesi 
şimdi de var; ama bir bakıyoruz, bir önceki plana göre yatırım oranı yüzde 35 daha düşük. 
Bunu anlamak mümkün değil. Yıllardan bu yana körlettiğiniz, yıllardan bu yana -halk deyi
miyle bir daha söylüyorum- dumura uğrattığınız tarıma, nasıl can vereceksiniz, nasıl kan vere
ceksiniz, bir de GAP'ı (Güneydoğu Anadolu Projesini) yürüteceksiniz? Bunların hangisini ya
pacaksınız, nasıl yapacaksınız? 

Sayın Başkan, işte bu manzarayı, "Tarım ihmal edilmiyor" diye düşünen, başta Sayın Bakan 
olmak üzere, iktidar milletvekillerinin takdirine sunuyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 1988-1989 üretim dönemindeki kuraklık, gerçekten 
bazı bölgelerde etkili oldu, hatta, kimi bölgelerde bir bölüm tarlanın hiç hasat yapılmadan 
sürüldüğü görüldü. Bitkisel üretimde, özellikle tahıllarda verim düşüklüğü -kimi yöreler için 
söylüyorum- yüzde 30'lara, yüzde 40'lara vardı. Bu arada sürekli kan kaybeden ülke hayvancı
lığı da kuraklıktan nasibini aldı. 

Biliyorsunuz, ülkemizde hayvancılık daha çok mera otlatmacılığına dayalıdır. Meraların 
kısa sürede kuruması karşısında, takviye yemleme yapma gereği ortaya çıktı. Kuraklık nede
niyle, ot ve saman üretiminde ciddî bir azalma meydana geldiğini biliyoruz. Bu durumda üreti
ciler ne yapacaklardı? Besi hayvanlarını, besi dönemi sona ermeden satmaya başladılar ve bu 
kuraklık felaketinin yaratmış olduğu ot ve saman kıtlığı, hâlâ şiddetini sürdürüyor; özellikle 
bugünlerde çok arttı. Bize gelen habere göre doğu illerinde bir kilogram samanın fiyatı, 550-600 
Türk Lirası dolayındadır. Yani buna insanın inanası gelmiyor. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; dikkatinizi çekerim; yani, bu fiyat, neredeyse -orijinal 
fiyatı olarak söylüyorum- 1989 yılındaki 1 kilogram ayçiçeğinin fiyatına eşit bir fiyat. Yani, 
bu fiyatlar ile, ne kadar sayıda babayiğit besici, ot ve saman satın alabilir? 

Öte yandan, bir konunun daha altını çizmek istiyorum; biraz sonra, Bakanımızın ve Ana
vatan sözcüsü arkadaşımızın burada çok güzel bir biçimde değindikleri birtakım konuların o 
kadar övünülecek konular olmadığına geleceğim. Kısaca, önce bir konunun altını çizmek isti
yorum. Kuraklığın, dolaylı bir zararı daha oldu; Hükümet bunu hiçbir zaman aklına getirme
di ve Sayın Bakanın da buradaki konuşmasında bu konuya en ufak bir değinmesi olmadı: 
Kuraklıktan, tarıma dayalı sanayi çok önemli biçimde etkilendi. Yapmış olduğumuz inceleme
lere göre, kapasite kullanım oranları çok önemli ölçüde düştü. Örneğin, 1989 yılında traktör 
imalatında kapasite kullanım oranlan yüzde 50, yüzde 60 düzeyine düşmüştür. Biçerdöver üre
timine bakıyorsunuz, kapasite kullanım oranı bir önceki yıla göre yüzde 72 oranında azalmış. 
Gübre sanayiine gelince, 1989'da kapasite kullanım oranı yüzde 50'nin altına düşmüş. Acaba 
ANAP İktidarı, Hükümet, kuraklığın tahribatının giderilmesi için ne yapmıştır? 
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Tarıma dayalı sanayi için herhangi bir şey yapılmadığını burada az önce söyledim. Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanlığında çalışan görevliler, gerçekten, kuraklığın yüzde 40 ve yukarı* 
sında seyredeceği hakkında Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına raporu zamanında sunmuşlar 
ve ilgilileri ciddî önlemler alınması açısından uyarmışlardır. Ancak, uyarı ve önerilere rağmen, 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı olarak gerekenin yapıldığı kanısında değiliz. 

Bakınız ne olmuş : Bakanlık bu konuda, 8 temmuzda bir genelge yayınlıyor ve 18 temmu
za kadar, kuraklıktan etkilenen çiftçilerin zarar oranlarının belirlenmesini istiyor; yani 10 gün
lük sürede, kuraklıktan zarar gören çiftçilerin zararlarının belirlenmesini istiyor değerli arka
daşlarım! Üstüne üstlük, bir bakıyorsunuz, bu 10 günlük süre içerisinde 4 günlük bir Kurban 
Bayramı var, 2 günlük de hafta sonu tatili; yani aslında 10 günlük süre, 4 günlük bir işgünü!.. 
Yani 4 günlük sürede kuraklık tespitinin sağlıklı yapıldığını söylemek, iddia etmek, mümkün 
müdür? 

öte yandan başka bir olay var : 8 temmuz ila 18 temmuz tarihleri arasında, örneğin Çu
kurova'da hasat tamamlanmıştır. Haşatı yapılan tarlalarda hasar tespiti çalışması nasıl yapıla
caktır, hangi kritere göre yapılacaktır? Ayrıca pamukta, örneğin, bu dönemde Ege yöresinde 
ikinci çapalama vardı; daha hasar durumu belli değil. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; işte, değinilen bu karara rağmen -ki, biraz gülünç bir 
karardır; bunu kabul etmek mecburiyetindeyiz- hasar tespiti yapılan köyler olmuştur. 

Sayın Bakanımız, burada milyarlarca Türk Liralık kredi ertelemesi ve birtakım önlemler
den, somut rakamlardan bahsettiler; ama, ne yazık ki, bunların büyük oranda Anavatan Par
tisine oy veren köyler olduğu anlaşılmıştır ve saptanmıştır. Kusura bakılmasın, bize gelen bilgi
ler budur. 

HASAN ÇAKIR (Antalya) — Siz gelene bakmayın, gerçeğe bakın. 
MUHİTTİN KARAMAN (Gümüşhane) — Hiç yakıştıramadım size. 
ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) — Anavatan Partisine mensup kişilerden gelen listelere göre 

hasar tespit listeleri düzenlenmiş ve bu arada 59 ilin valisinden, güzlük ekilişlerde kullanılmak 
üzere 600 bin ton hububat tohumluğu talebi yapılmıştır. Sayın Bakanımız ise burada övüne
rek, "İlk defa Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 260 bin ton hububat dağıttık" dedi; ama 600 
bin ton talep var. Ne olmuş? Ancak ve ancak, yüzde 40 dolayında karşılanabilmiş bu talep., 

Hasar tespiti yaptırabilen sözüm ona şanslı çiftçilere -yanlış bilmiyorsak, eğer bize yanlış 
söylenmediyse; çünkü değerli arkadaşlarım bu konuda arada bir uyarıyorlar- 500'er kilogram 
ya da belirli kilogram olarak verilen bu tohumluklar da, rastgele dağıtılmıştır. 

İthal edilen söz konusu tohumluklardan -örneğin Trakya Bölgesinde- iyi sonuç alınabilir; 
ancak Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu bölgelerinde bu ithal tohumluklardan nasıl bir sonuç 
alınacağı kestirilememektedir. 

Diğer yandan, ot, saman ve yem noksanlığının giderilmesinde de son derece yetersiz ka
lınmıştır. Bakanlık, bu konuda yalnız ve yalnızca 4 ilimize 1 000 ton ot ve 375 ton sap tahsis 
etmekle yetinmiştir. 

Burada belirtmek durumunda olduğum bir konu var : Alınan birtakım kararları, gerçek
ten beğeni ile karşılıyoruz; ancak, madalyonun diğer yönünün de düşünülmesi gerektiğine, bu
rada konuşulması gerektiğine inanıyorum. Para Kredi Kurulunun bir kararıyla, zarar gören 
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çiftçilerin piyasadan tohumluk temin etmeleri ve fatura karşılığı tohumluk bedeli için kredi 
verilmesine olanak sağlandı. Bu karar -kusura bakılmasın ama, Meclisten kaçırıyorum, kendi 
başıma yapıyorum, Türk çiftçisine sahip çıkmak istiyorum, diye bir düşünce varsa eğer- bu 
konudaki beceriksizliğin açık bir delilidir, kanıtıdır. 

Hep birlikte insaf ile düşünelim; üretici, kaliteli ve ucuz tonumluğu nasıl tek başına bula
caktır? Devletin sorumluluğunda olan kooperatiflerin bu konuda devreye neden sokulmadığı
nı, acaba, hangi yetkili bana açıklayabilir? Yani, kooperatifler bu kuraklık felaketinde çiftçi
nin yanında olmayacak da, ne zaman olacak? Evet, kuraklıktan yüzde 40 ve daha fazla zarar 
gören üreticilerin Ziraat Bankasına ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının ertelenme
si kararı alındı; ancak, gerek tohumluk yardımı, gerekse borç ertelenmesinden, 4 günde tespit 
yaptırma mucizesini yaratan -4 günde bunu gösteren- çiftçiler yararlanabilmiştir. Böylece, za
rar gören çiftçilerin önemli bir bölümü -kanımızca- devlet desteğinden yoksun kalmıştır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; üzülerek altını çizmek mecburiyetindeyim, Türk Milleti 
bu kuraklık (1989 yılındaki kuraklık) sonucunda gerçekten çok acı bir uygulamayı da tatmış
tır, kanımız odur, Anavatan Partisi sayesinde tatmıştır; Anavatan Partisi sayesinde çiftçimiz, 
devletin, tabiî afetler karşısında dahi tarafsız kalamayacağını görmüştür. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; sözlerime son vermeden önce dikkatinizi kuraklık ko
nusuna tekrar çekmek istiyorum. Kuraklık, geçen yıl olduğu gibi, önümüzdeki yıllarda da cid
dî sıkıntılar yaratabilir. Bu yıl, kimi bölgelerimizde, kuraklıkla ilgili alarm zilleri çalıyor. Bu
nun için, kuraklıkla ilgili olarak kısa, orta ve uzun dönemlerde nasıl, ne gibi önlemler alınma
lıdır; bunların düşünülmesi gerekir. Ben böylece, önergemizin önemini hâlâ sürdürdüğüne ina
nıyorum. 

Tanrı korusun, olası bir kuraklık sonucunda neler yapılabileceği konusunda Hükümete 
yardımcı olmak istiyoruz. Bu konuda Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak hazırlıklıyız; ciddî 
önerilerimiz var. Çiftçimize sahip çıkılmasında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir bütün olarak 
hareket ettiğini, öncelikle kolu kanadı kırılmış çiftçimize, sonra tüm halkımıza gösterelim 
diyorum. 

Bu nedenle araştırma önergemize olumlu oy vermenizi diliyor, beni dinlediğiniz için hepi
nizi en derin saygılarımla selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tütüncü. 
Gruplar adına son konuşmayı, Doğru Yol Partisi Grubu adına Adana Milletvekili Sayın 

Orhan Şendağ yapacaktır. 
Buyurun Sayın Şendağ. 

DYP GRUBU ADINA ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 31 arkadaşının, "Kuraklıktan zarar gören çiftçilerin 
sorunları ve bu konuda alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin" önergesi hakkında, Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere 
söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi şahsım ve grubum adına saygıyla selam
lıyorum. 

Sayın milletvekilleri, önerge, 26 Mayıs 1989 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlı
ğına verilmiş; 30 Mayıs 1989 günü de Genel Kurulda okunmuş. Bugün, 20 Mart 1990... Bir seneye 
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yakın bir süre geçtikten sonra önergeyi görüşme imkânını buluyoruz, tşte, ANAP'ın Meclis 
denetiminden kaçtığının en açık delili, önergenin verilişinden bu yana bir seneye yakın bir sü
re geçmesine rağmen, önerge, bugün de önemini koruyor; önergede belirtilen iddialar hâlâ ge
çerli. önergenin verildiği dönemde ülkemizde hüküm süren kuraklık, gerek çiftçimizi, gerekse 
ekonomimizi zorlamış, sıkıntılara sokmuştur. Biz, bu sıkıntıları bu kürsüden defalarca, çeşitli 
vesilelerle dile getirdik; ANAP Hükümetinden çiftçi adına çözümler bekledik; ancak Hükü
metin bu konuya fazla hassas olmadığını, ilgi duymadığını gördük. 

Ülke tarımının, ülke çiftçisinin, gerek ANAP Hükümetinin izlediği yanlış, tutarsız, çar
pık tarım politikasından ve gerekse kuraklıktan kaynaklanan sorunlarının ve sıkıntılarının ar
tarak süregeldiğini hep birlikte görüyoruz. 

ANAP Hükümeti, Türk çiftçisini gözden çıkarmış, yabancı ülkelerin çiftçilerini tercih et
miştir. ANAP Hükümeti, Türk çiftçisini gözden çıkarmamış ve yabancı ülke çiftçilerini tercih 
etmemiş olsaydı, çiftçimizin ürettiği, elma, muz, narenciye, yaş sebze ve benzeri ürünleri, de
polarda, tarlalarda çürümeye bırakıp, yurt dışından bunların ithaline gitmezdi. ANAP Hükü
meti, Türk çiftçisini gözden çıkarmamış ve yabancı ülke çiftçilerini tercih etmemiş olsaydı, ül
ke hayvancılığının gerilemesi ve besicilerin yok olması pahasına, ne olduğu belirsiz, donmuş 
et ve kireçleşmiş peynir ithaline gitmezdi. ANAP Hükümeti, Türk tarımını gözden çıkarma
mış olsaydı, 3-4 milyar doları, yabancı ülke çiftçilerine, tarım ürünü ve gıda maddeleri ithalatı 
yoluyla transfer etmez, Türk çiftçisini güçsüz bırakmaz, doğal afetler karşısında sahipsiz ve 
aciz duruma düşürmezdi. 

Sayın milletvekilleri, bildiğiniz gibi, tarımımız 1989 yılında meydana gelen kuraklığın et
kisiyle, ağır bir kriz yaşamıştır. Kuraklıktan kaynaklanan sorunlar, hem çiftçiyi, hem de eko
nomiyi ciddî bir biçimde olumsuz yönde etkilemiştir. Toprak-Su Teşkilatının kapatılması, kü
çük sulama yatırımlarına ayrılan kaynakların azaltılması, göletler ve yeraltı sularının kullanı
mına ayrılan kaynakların politik yarar sağlayan alanlara kaydırılması kuraklığın etkilerini en 
üst düzeyde duyurmasına neden olmuştur. Kuraklık, ülke tarımımıza âdeta bir kara yıl yaşat
mış, tarımımız, gerek ürün veriminde, gerekse rekoltede önemli ölçülerde düşüşlere maruz kal
mıştır. 

Ülke genelinde, Ziraat Odaları Birliğinin ifadelerine göre, 10 trilyon liraya yakın zarar ol
duğu tahmin edilmiştir. Tarımsal üretimde ortalama yüzde 47'lere varan ürün kaybı olduğu 
belirtilmektedir. Buğdayda, yüzde 20 civarında, 4 milyon ton; arpada, yüzde 40 oranında, 3 
milyon ton; kırmızı mercimekte, yüzde 46 oranında, 385 bin ton; mısırda yüzde 10 oranında, 
200 bin ton; zeytinde 45 bin ton, pamukta 200 bin ton, çavdarda 84 bin ton azalma olduğu 
hesaplanmıştır. 

Kuraklık, yalnız bitki örtüsünü değil, tavukçuluk ve hayvancılığımızı da etkilemiştir. Çok 
ilginç örnek olması bakımından belirtmeden geçemeyeceğim; Tarsus İlçesi Belen, Yalamık, Pi-
römerli, Takhktaşı, Tepeköy, Dorak Mantaş köylerindeki 600 küsur tavuk çiftliklerinden sade
ce 15-20 adedinin hâlâ çalışabildiğini müşahede ettik. 

Sayın milletvekilleri, bu kuraklık afeti karşısında Hükümet ne yapmıştır? Havada kalan 
beyanatlar vermiş, Türk çiftçisini oyalama yoluna gitmiştir; "Ülkede kıtlık, yokluk çekilmeye
cektir; buğday ithaline gidilecektir" demiştir. Buğday ithali, tarlasından ürün kaldıramayan 
çiftçinin cebine harçlık koymamış, çiftçi, tohumcuya, ilaççıya, kredi kooperatiflerine, Ziraat 
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Bankasına borcunu ödeyememiştir. Buğday ithalinin, tarlasından ürün kaldıramayan çiftçinin 
çotuğunun çocuğunun rızkına katkısı olmamıştır. Buğday ithali, tarlasından ürün kaldırama
yan çiftçinin, yemeklik ihtiyacı olan buğdayı, ambarına sokmamış, çiftçinin hayvanına yemlik 
sağlamamıştır. 

1988 kışında bazı bölgelerimizde, bilhassa Çukurova'da, meydana gelen dolu ve don gibi 
afetle/ nedeniyle zaten zarar görmüş olan çiftçiler, umutlarını 1989 yılı baharında tarladan kal
dırabilecekleri buğdaya, pancara, mercimeğe, arpaya, nohuta bağlamışlardı. Kuraklığın etki
siyle, üretici, 1989 yılında da tarlasından ya hiç kaldıramamış veya yüzde 60, hatta bazı bölge
lerde yüzde 90'lara varan oranda bir zararla tahıl kaldırabilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, kuraklıktan zarar gören çiftçi ne yapacağını düşünürken, Maliye de 
ona darbe vurmuştur. Çiftçi, dekar başına 400 kilogram buğday alınmış gibi vergilendirilmiş
tir. Oysa, kuraklık nedeniyle, verim, dekar başına, 200 kilograma, hatta 150 kilograma kadar 
düşmüştür. Normal ürün kaldırmış gibi vergilendirilen çiftçi, böylece ANAP Hükümeti saye
sinde çifte darbe yemiştir. Bu nedenle, köye hacizler, icra takipleri girmiş; tarla satışları, trak
tör satışları, çiftçinin günlük yaşantısının bir parçası haline gelmiş; köylü, köyden şehire ine
mez olmuştur. 

Çiftçinin bu zor duruma düşmesinin, doğal afetlere karşı direnme gücünü tamamen yitir
mesinin nedeni, kuşkusuz, bu doğal afetlerin yanı sıra, ANAP hükümetlerinin altı yıldır uygu
ladığı yanlış, çarpık, tutarsız, dışa bağımlı, Türk çiftçisini gözden çıkaran tarım politikasıdır. 

Sayın milletvekilleri, FAO raporlarına göre, dünyada buğday üreten 100 ülke arasında 7 nci 
sırada bulunan ülkemiz, uygulanan yanlış tarım politikaları sonucu, yıllık yüzde 2,5 oranında
ki nüfus artışına paralel buğday üretimini artıramamış ve buğday ithal eder duruma düşmüştür. 

Nüfusun beslenmesinde temel rol oynayan buğday, ülkemizde 9 milyon 350 bin hektar alan
da üretilmektedir. 1988 yılı rekoltemizin 20 milyon ton civarında olduğunu yapılan beyanlar
dan hepimiz biliyoruz. 

Yıllık toplam buğday tüketimimiz 15 milyon ton civarındadır. Eğer 1988 rekoltesi rakam
ları yetkili ağızlar tarafından doğru beyan edilmişse, 1989 yılına 5 milyon ton civarında bir 
stokun devri söz konusu. Eğer bu stok devri yoksa, Hükümete sormak gerekir : Bu tedbirsizli
ğe neden girdiniz? Yok, eğer stok devri varsa, 1989-1990 yılında 6 milyon ton buğday ithal ede
rek, neden 1 milyar doların üzerinde döviz ödediniz? 

Kuraklık nedeniyle, 1989 yılı buğday rekoltesinin 10-11 milyon ton civarında olduğunu yet
kililer beyan ettiler. Eğer varsa, 1988'den devreden 5 milyon tonu ilave ettiğimizde, toplam ra
kam olan 15-16 milyon ton ülke tüketimine yeterli olacaktı. 

Buradan anlaşılıyor ki, tarımın ilerlediği izlenimini verebilmek için, ANAP hükümetleri 
üretim rakamlarını abartma yoluna gitmişlerdir, öte yandan, devlet denetimi dışında ve özel 
kişiler eliyle yürütülen tohumluk ithalatı, hem çiftçinin girdi maliyetlerinin artmasına yol aç
mış, hem de ithal tohumlukların, ülkemizin kurak iklimine uygun düşen ve yıllardır denenen 
tohumların yerine ikame edilerek ekilmesi, çiftçinin mağduriyetine neden olmuştur. Kuraklık 
nedeniyle yerli tohumlukların yüzde 60, ithal tohumlukların yüzde 100'lere varan oranda zara
ra maruz kaldıklarını, Doğu, Güneydoğu, Orta Anadolu ve Akdeniz Bölgelerimizde müşahe
de etmiş bulunmaktayız. 
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Sayın milletvekilleri, bilinen gerçek şu ki, ANAP hükümetleri döneminde destekleme fi
yat politikaları terk edilmiştir. Taban fiyatları tespit edilirken, iç ve dış fiyatlar, girdi maliyetle
rinin yanı sıra, doğal afetlerden kaynaklanan verim düşüşleri de dikkate alınmamıştır. Buğda
yın kilogram maliyeti, -işletme ve kâr oranları hariç- 370-400 lira iken, bu sene Hükümetçe 
verilen fiyat başlangıçta 310-324 lira. Oysa, Hükümetin ithal ettiği buğdayın kilogramı 460 li
ra. Anlaşılan, ANAP, Türk çiftçisine çok gördüğü fiyatı, yabancı ülke çiftçilerine peşkeş çek
mekte sakınca görmemiştir. 

Sayın milletvekilleri, 1988'de tarım ürünleri ithalatı için ödenen 1 milyar 500 milyon do
lar ile 1989'da ithal edilen buğday için ödenen yaklaşık 1 milyar doların, toplam 2,5 milyar 
-doların, Türk Lirası olarak da 3 trilyon liranın- yarısı, Türk çiftçisine çeşitli kanallarla trans
fer edilebilseydi, Türk çiftçisi, Türk ekonomisi, bu doğal afetler karşısında böyle sıkıntılara 
girmezdi, yabancı ülke çiftçilerine de el avuç açmazdı. 

Sayın milletvekilleri, bugün artık herkes tarafından bilinen bir gerçek var : Sanayileşmiş, 
gelişmiş ülkeler, tarımsal alanda da gelişmişlerdir. 1958 yılında Roma Anlaşmasıyla yürürlüğe 
giren, Avrupa Topluluğunun ortak tarım politikasını oluşturan 39 ile 45 inci maddeler, bir ana 
prensip öngörmektedir; bu prensip şudur : Bir ülke, bütün gücünü kullanarak, her şeye rağ
men, başka ülkelere bağımlı olmadan, kendi halkını kendisi besleyecek düzeyde tarım üretimi 
yapacak bir politika izlemelidir. ANAP Hükümetlerinin altı yıldır izledikleri hangi tarım poli
tikası bu prensibe uygun düşmektedir? Acaba ANAP Hükümeti, bu tarım politikası, bu tarım 
teknolojisi ve bu tarım sektöründeki millî gelir payı ile, Avrupa Topluluğuna nasıl girecek? 

ANAP Hükümetlerinin izlemiş olduğu genel ve tarım politikasının yanlış, tutarsız, çar
pık, dışa bağımlı, Türk çiftçisini işsizliğe, açlığa, yoksulluğa mahkûm edici olduğunu her vesi
leyle vurguladık, anlatmaya çalıştık; anlamayanlar anlamamakta ısrarlı görünüyorlar. 

Sayın milletvekilleri, ANAP Hükümetleri döneminde tarım kredi kooperatifleri destek
lenmemiş, kredi ve finans imkânları çiftçiden esirgenmiş, sübvansiyonlar asgarî düzeylere indi
rilmiştir; hatta özgür kooperatifçiliğe darbe vurulmuş, kooperatif yönetimleri, merkezî hükü
mete partizanca bağlanmıştır. 

Hükümetin, kuraklıktan en az yüzde 40 oranında zarar gören çiftçilerin 5 milyon liraya 
kadar olan borçlarının bir yıl, faizsiz olarak, ertelenmesiyle ilgili kararı, çiftçi ve köylümüzü 
sevindirmesi gerekirken, çiftçiler arasında rahatsızlıklara, hatta devlete güvensizliğe neden ol
muştur. Çünkü, hasar tespit komisyonlarının oluşumunda ANAP'a yakın kişilerin görevlendi
rildiği, bu kişilerin ANAP il, ilçe ve belde başkanları gibi çalıştıkları, kendilerine yakın kişileri 
kayırdıkları, köyler ve fertler arasında ayrım yaptıkları iddiaları ayyuka çıkmıştır. Hasar tes
pitlerinin, gezerek, görerek yerinde yapılmadığı, masa başında müracaatçıların beklendiği; bir 
köyde iki kardeşe ait sınırdaş iki tarladan birinde hasarın olduğu, birinde olmadığı gibi gaflet
lerin içine düşüldüğü söylentileri yaygın haldedir. 

Sayın milletvekilleri, kuraklık genel bir âfettir, dar olmayan, bölgesel özelliği vardır; Do
ğu, Güneydoğu, Orta Anadolu ve Akdeniz Bölgelerimizde baş göstermişse, "Bir köyde, ku
raklık vardır, diğerinde yoktur" diyemezsiniz; diyorsanız, bunun altında iyi niyetten uzak baş
ka nedenler saklıdır demektir. Bu bakımdan, kuraklık nedeniyle, esasında herhangi bir tespite 
gerek yoktu; yapılacak yardımların seyyanen bütün çiftçilere ve köylülere yapılması gerekirdi. 
Ancak, Hükümetin uygulamalarının bu esastan çok uzak olduğunu görüyoruz. 
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Esasında Hükümetin vaatleri havada kalmıştır. Ziraat Bankasına olan borç ertelemeleri, 
faizsiz yapılmamıştır. Tarım kredi kooperatiflerine olan borçların büyük bir bölümü ertelen
memiş, tahsili cihetine gidilmiştir. 

thtiyaç ve kullanım dönemi geçinceye kadar gübre dağıtımları durdurulmuştur. Evvelce 
de yapılmış olan dağıtımlarda, ileride gelebilecek zamları ilave edebilme imkânını sağlamak 
için, çiftçiden açık bono ve taahhüt alınmıştır. Bazı çiftçi kuruluşlarında borç erteleme ciheti
ne gidilmemiş, çiftçi, borcunu ödemeye zorlanmış, ödemediği takdirde icraya verilmiştir, ör
nek olması bakımından belirtiyorum, Çukobirlik, S bin ortağına icra çıkarmıştır. Borç ertele
meleri nedeniyle, tarım kredi kooperatiflerindeki kredi limitleri dolmuş olan çiftçilere gübre 
verilmemiştir. Adana Yüreğir İlçesinde 6 adet tarım kooperatifi ortaklarının, yüzde 60'lara va
ran hasarları olmasına rağmen, borç ertelemesinden yararlananlar parmakla sayılacak kadar 
azdır. Yapılan tohumluk yardımları çok yetersiz kalmıştır. Dekar başına 25-40 kilogram tohum 
ekimi yapılan yerlere, dekar başına sadece 8 kilogram buğday gönderilmiştir. Çiftçi, kendisini 
gülünç duruma düşüren bu 8 kilogram tohumu almaktan vazgeçmiştir. 

Sayın milletvekilleri, çiftçilerin, dolu, don, yağmur, sel, poyraz, fırtına, kuraklık, haşere 
gibi doğal afetlerden kaynaklanan sorunları ciddiyetini sürdürmektedir. "Çağ atlamak; trans
formasyon; köye telefon getirdik, televizyon getirdik" kavramlarının sahibi, Çankaya tepesine 
çıkmış, kendisini bu sıkıntılardan soyutlamış; ancak, Türk çiftçisi, düştüğü bu zor durumdan, 
kendini kurtaramamıştır. Türk çiftçisi, telefonunu da, televizyonunu da, buzdolabını da elden 
çıkarmıştır; sıra traktöre ve tarlaya gelmiştir. 

Sayın milletvekilleri, çiftçilerin Ziraat Bankasına veya kooperatiflere olan borçlarının er
telenmesi, artık, yeterli olmaktan çıkmıştır. Küçük çiftçilerin tüm borçlarıyla, genel olarak tüm 
çiftçilerin faiz borçlarının sıfırlanması, bir zorunluluk haline gelmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bütün bu sorunların ve iddiaların açıklığa kavuşması 
gerekmektedir. Türk çiftçisinin, gerek genel ekonomik politikadan, gerekse kuraklıktan kay
naklanan sıkıntılarının çözümlenmesi için, gerekli önlemlerin tespiti gerekmektedir. Türk tarı
mının ve Türk çiftçisinin, Avrupa Topluluğu tarımı ve çiftçilerinin düzeyine çıkarılması, tarım 
sektörümüzün dışa bağımlı olmaktan kurtarılması gerekmektedir. Bu nedenlerle, araştırma öner
gesinin kabul edilmesinde fayda görüyoruz. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şendağ. 
Sayın milletvekilleri, araştırma önergesi üzerindeki gruplar adına yapılan konuşmalar ta

mamlanmış bulunmaktadır, önerge sahipleri adına Sayın Kâzım Ulusoy konuşacaktır. 
Son konuşmayı yapmak üzere, buyurun Sayın Ulusoy. (SHP sıralarından alkışlar) 

KÂZIM ULUSOY (Amasya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kuraklıktan zarar gö
ren çiftçilerimizle ilgili, 26 Mayıs 1989 tarihli Meclis araştırması önergemiz üzerinde söz almış 
bulunuyorum; bu konudaki görüşlerimi arz edeceğim. Yüce Meclisin değerli üyelerini saygıyla 
selamlıyorum. 

1989 yılı, tarımsal açıdan çok şanssız bir yıl olmuştur. Yağış azlığı, kuraklık afetine dö
nüşmüş, tarımsal üretim önemli ölçüde azalmıştır. Kuraklık nedeniyle tarım kesiminde meyda
na gelen ekonomik deprem, uygulanan serbest piyasa ekonomisiyle daha büyük tahribata yol 
açmıştır. 
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Devlet İstatistik Enstitüsünün 1989 yılı ikinci geçici tahminine dayanarak yaptığım araş
tırmalara göre, 1989 yılında bazı ürünlerde yüzde 40'lar düzeyinde azalmalar meydana gelmiş
tir. örneğin, 1988 yılında 20 milyon 500 bin ton olan buğday üretimi 1989'da 16 milyon 200 
bin tona düşmüştür. Benzer şekilde, mercimekte 1988'de rekolte 1 milyon 40 bin tondan 1989'da 
622 bin tona inmiştir. Arpa üretimi 1988'de 7 milyon 500 bin ton iken, 1989'da 4 milyon 500 
bin tonda kalmıştır. Kuraklıktan nasibini alan diğer ürünlerden turunçgiller, nohut, kuru fa
sulye ve şeker pancarı da sayılabilir. 

Yukarıda değindiğim gibi, Hükümetin uyguladığı serbest piyasa ekonomisi, kuraklık dep
reminin tahribatını büyütmüştür. Çünkü uygulanan politikalar sonucu, bir yandan tarıma -
sulama yatırımları başta olmak üzere- yapılan yatırımlar nispî olarak azaltılmış, diğer yandan, 
desteklenen tarım ürünleri kapsamı daraltılmıştır. Ayrıca, ürün fiyatları, maliyet artışları dik
kate alınmaksızın belirlenmiş; köylümüz ve çiftçimiz, satın alma durumunda kaldığı malların 
fiyatları da dikkate alındığında, enflasyon karşısında iyice perişan duruma düşmüştür. 

Kuraklık, sadece bitkisel üretimi değil, son yıllarda oldukça zor bir dönem geçiren hay
vancılık sektörümüzü de sıkıntıya sokmuştur. Yem bulmakta güçlük çeken besicilerimiz ve süt 
hayvancılığı yapan üreticilerimiz, hayvancılığı terk etmektedirler. Hükümet, kuraklık afeti kar
şısında çok yavaş hareket etmiştir; olaya gereken ciddiyetle yaklaşmamıştır. Alınan önlemler 
bölük pörçük, taksit taksit olmuştur. 

Neye dayanarak böyle konuşuyorum? Bakanlar Kurulu, kuraklıktan zarar gören çiftçile
rimizin mağduriyetlerini gidermek için 7 Temmuz 1989 tarihinde bir karar almıştır; daha son
raki tarihlerde, 20 Ekim 1989 ve 7 Kasım 1989 tarihlerinde bu karara ek iki ayrı karar daha 
almıştır. Yani Hükümet, olayı bütünüyle kavrayamamış, uygulama da gereken ciddiyetle yürü
tülememiş ve her türlü haksızlık yapılmıştır. Köylerde yapılan kuraklık tespitleri, eksik ve ha
talı olmuştur. Çiftçiler, zamanında, layıkıyla uyarıtmanuştır. Muhtarların büyük çoğunluğu de
ğişmiş olduğundan, çiftçilerin büyük bir kısmı, hasar tespit raporlarına dahil edilmemiştir. Ya
pılan en büyük yanlışlık işte burada olmuştur. Kuraklık, bir bölgenin hemen hemen tamamını 
etkilemiştir; kuraklık sahasına giren çiftçilerin bir bölümünün borçları ertelenmemiştir. Bunu 
anlamak ve kabul etmek mümkün değildir. 

Aslında, kuraklık ve diğer afetlerden zarar görecek çiftçilerin korunması ve desteklenmesi 
için, kalıcı, sağlıklı çözüm yolları bulunmalıdır. Bu konuda 2090 sayılı Yasa bir an önce çalışır 
hale getirilmeli ve devletin desteğini öngören bir ürün sigortası yasasının çıkarılması sağlan
malıdır. 

Bilim adamları, tarımda neden kara yıl yaşadığımızı bilimsel açıdan değerlendiriyorlar? 
Dualarla sorun çözümlenemez. Yıllardır basit sulama yöntemlerini tarlalarımıza yerleştireme-
dik. Çiftçiyi destekleyecek olan küçük su kanallarından tarlalara su verilmesi, öyle pahalı bir 
yöntem değildir. Tahıl, fazla su isteyen bir bitkide değildir, özellikle bahar aylarında az bir 
sulama, kuraklığa kesin çözüm olur; ancak, yıllardan bu yana, sulama konusunda yapılması 
gerekenlerin o kadar azı yapıldı ki, kuraklık sonucu çiftçimiz büyük mağduriyetlere uğradı, 
ülke ekonomisi de burada büyük zarar gördü, örneğin, bu yıl kuraklık sonucunda, buğday 
sıkıntısına karşı, yanılmıyorsam 4-5 milyon ton buğday ithal edildi. Yaklaşık 400 liradan buğ
day ithalatına 1,5-2 trilyon lira harcandı. Ekonomiye bundan büyük darbe olur mu? Bu buğ
day paralarını dolarla ödedik; hem de dışarıdan borç aldığımız dolarlarla ödedik. Çiftçilerimi
zin buğdayına gelince, bu konuda neler yapıldı? 1989 taban fiyatları açıklanırken kuraklık göz 
önüne alınmadı. Buğdaya 330 lira civarında taban fiyatı verildi. Hükümetiniz, böylece, kendi 
çiftçisinin buğdayına 330 lira veriyor, yabancı ülke çiftçisininkine 400 lira veriyor! öz evlatları
nızdan esirgediklerinizi yabancılara veriyorsunuz. 
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Kuraklığın, tarım sektörünü ve çiftçilerimizi büyük ölçüde zarara uğrattığını, çeşitli tarım 
ürünlerinin veriminin azaldığını biliyoruz. Ancak, tarım sektöründeki zararın telafi edilmesin
de, felaketzede çiftçilere yardım elinin uzatılmasında, Hükümetinizin başarılı olduğuna inan
mıyoruz. Çiftçi, bu kuraklık olmasa dahi, yardıma, desteğe muhtaçtı; kuraklık ise, çiftçimizin 
bu durumuna tuz biber ekmiş oldu: öte yandan, bazı tarım ürünleri ve gıda maddelerinin it
halatındaki gümrük ve fonların indirilmesi kararının da, tarım açısından tehlikeli bir gelişme 
olduğuna inanıyoruz. 

Çiftçilerin, kuraklığın dışında çektiği sıkıntıların hafifletilmesi, Türk tarımının kurtarıl
ması için, Hükümetçe acilen gerekli tedbirlerin alınması zorunludur, önce, ziraî kredi borçla
rının faizsiz olarak ertelenmesini; çiftçinin, çiftçiliğini sürdürebilmesi için de, yeni ve ucuz ziraî 
kredi verilmesini arzu ediyoruz. 

Diğer bir tedbir olarak, mademki tarımsal verimde ve üretimde düşüklük var, çarelerden 
biri olarak, ürüne iyi taban fiyat verilmeli ve ödemeler mutlaka peşin yapılmalıdır. Tarımı can
landıracak diğer tedbirler en kısa sürede alınmalıdır. Kuraklık vukuunda çiftçilere yapılacak 
yardımları düzenleyen mevzuatın yetersiz olduğuna ve bunun yeniden gözden geçirilmesi ge
rektiğine inanıyorum. 

Bazı tarım ürünleri ile gıda maddelerinin ithalinde yapılan gümrük vergileri ve fon indi
rimleri konusunun oldukça tehlikeli bir gelişme olduğunu vurguluyorum. Bir defa, bu ürünler, 
özellikle AT'a üye ülkelerden sübvansiyonlu olarak ülkemize girmekte ve bu sebeple de, Türk 
tarım ürünleriyle haksız rekabet yapılmasına imkân verilmektedir. Her ülke, kendine has özel
likleri olan tarım sektörünü korumaktadır; bunun en iyi örneğini de, tam üyelik müracaatını 
yaptığımız AT ülkeleri vermektedir. Bu ülkeler, sınırlarından giren ürünlerin fiyatlarını, fark 
giderici vergi, kota uygulamaları gibi uygulamalarla, asgarî kendi iç fiyatları seviyesine çıkart
makta ve bu şekilde haksız rekabeti önleyerek, tarım ürünlerini korumaktadırlar. Avrupa ülke
lerinin, kendi çiftçilerini, tarım sektörlerini koruma, destekleme yarışına girdikleri bir dönem
de, Türkiye, çiftçisini, tarımı kendi kaderine terk etmiştir. Aslında, kuraklık olayının, bir çiftçi 
felaketine dönüşmesinin altında bu acı gerçek yatmaktadır. 

Bu önergenin zamanı geçmiş gibi görünüyor; ancak, kuraklık, ülkemizin kapısını her an 
çalabilir. En azından, Allah korusun, muhtemel bir kuraklık felaketinde çiftçimize sahip çık
mak için yapılacak olan işlerin neler olduğunu ivedilikle saptamak ve geçen yıl yapılan yanlış
ları bir daha yapmamak amacıyla, konunun Yüce Mecliste ele alınmasını diliyorum. Durumu 
takdirlerinize arz ediyor, önergemize sahip çıkmanızı rica ediyorum. 

Sözlerime son verirken hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ulusoy. 
Sayın milletvekilleri, Meclis araştırması önergesi üzerindeki öngörüşmeler tamamlanmış 

bulunmaktadır. 
Şimdi önergeyi oylarınıza sunacağım : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Meclis araştır

masına ilişkin önerge kabul edilmemiştir. 

VII. — DtStPLlN CEZALARI 

1. — Ankara Milletvekili Yaşar Yılmaz'a kınama cezası verilmesi. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Ankara Milletvekili Sayın Yaşar Yılmaz, oturum esna

sında tutanaklara da geçmiş bulunan bir beyanı sebebiyle, içtüzük hükümleri gereğince kına
ma cezası verilmesi durumundadır. 
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Sayın Yaşar Yılmaz şu anda Genel Kurul salonunda bulunmamaktadır. Tutanakları ince
leyip, disiplin cezası uygulamak gerektiğini görünce, kendisini odasından ve kulislerden de arat
tım, bulamadım. Bu itibarla, tekrarım uygun görmediğim, tutanaklarda yer almış, "elfaz-i 
galiza" dediğimiz, gereksiz ve yakışmaz, kaba ve yaralayıcı ifadesi dolayısıyla, Ankara Millet
vekili Sayın Yaşar Yılmaz'a kınama cezası verilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kınama cezası verilmesi kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, çalışma süremizin dolmasına az bir zaman kalmış bulunmaktadır. 
Bu itibarla, gündemdeki kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için 21 Mart 1990 Çar
şamba günü saat 15.00'de toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 1833 
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VIII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — içel Milletvekili M, Istemihan Tblay'tn, sebze ve meyve tohumu ithalatına ilişkin sorusu 

ve Tarım Orman ve Köyisleri Bakanı Lutfullah Kayalar'in yazılı cevabı (7/1087) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Tarım Orman ve Köyisleri Bakanı tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasını dilerim. 
Saygılarımla. 

tstemihan Talay 
tçel 

Anavatan iktidarı döneminde tarımımızda önemli yer tutan bazı sebze ve meyve tohumla
rının ithalatı serbest bırakılmış ve özel kişilerin bu tohumları ithaline, dağıtımına ve pazarla
masına imkân verilmiştir. 

1. Bu tohumlar üzerinde herhangi bir fiyat ve kalite kontrolü yapılmakta mıdır? 
2. örgütsüz ve çaresiz bir biçimde bulunan çiftçilerimizin bir ekim mevsiminde birkaç 

kez tohum fiyatlarında aşırı fiyat artışlarıyla karşı karşıya kaldığı Bakanlığınızca da bilinmek
te midir? 

3. tklim ve toprak koşulları dikkate alınmadan ithal edilen ve kilosu milyonlarca lira tu
tan bazı tohumların hiç ürün vermeyecek şekilde kalitesiz oldukları ve zaman zaman üreticile
rimizin aldatılmasına ve çiftçilerimizin büyük zararlarına yol açtığı Bakanlığınıza da intikal 
etmekte midir? , 

4. Bu tohumların ithal edilmesinden önce birkaç yıl süreyle ülkemizde iklim ve toprak 
koşullarına uygunluğunun denetlenmesi amacıyla kontrolü Bakanlığınızca sağlanmakta mıdır? 
Bu amaçla Bakanlığınızca kalite kontrolü yapılmakta mıdır? Kalitesiz bulunarak ithali engel
lenen veya ekimine izin verilmeyen tohum türleri var mıdır? 

5. Kaliteli ve ülke koşullarına uygun sebze tohumu yetiştirilmesi için Bakanlığınızca her
hangi bir çalışma yapılmakta mıdır? Bu yıl için bu amaçla bütçeden harcanması öngörülen 
miktar ne kadardır? 

6. 1988 ve 1989 yıllarında özellikle sebze tohumlarının ithaline ne kadar döviz ödenmiştir? 
7. Bu tohumların ithalatının birkaç firma tarafından yapıldığı ve aralarında gizli bir te

kel oluşturarak yüksek fiyat ve aşırı zamlarla üreticileri perişan ettiği doğru mudur? Bu tekeli 
kırmak için Bakanlığınızca herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır? 

8. Bu firmaların ülke koşullarına uygun olmayan tohum ithalatı halinde kendilerine ne 
gibi cezalar verilmektedir? Şimdiye kadar bu konuda uygulanan örnekler var mıdır? 

T. C. 
Tarım Orman ve Köyisleri Bakanlığı 

Özel Kalem Müdürlüğü 16.3.1990 
Sayı : ÖKM-2-73 

* 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kan. ve Kar. Md.nün 7.2.1990 tarih ve 7/1087-4197/19156 sayılı yazısı. 
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tçel Milletvekili Sayın M. tstemihan Talay'ın ''Sebze ve Meyve Tohumu İthalatı'' hakkın
daki yazılı soru önergesi incelenmiş olup, cevabı yazımız ekinde takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi arz ederim. 
Lutfullah Kayalar 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı 

tçel Milletvekili Sayın tstemihan Talay'ın 
Yazılı Soru önergesinin Cevabıdır 
Cevap : 1-2. Yurt dışından ithal edilen tohumlukların ithal edildiği ülkenin resmî ma

kamlarından alınan tohumluk sertifikası ile ithali mümkündür. Dolayısıyla bunlar yurt dışın
da resmî kuruluşlarca kontrolü yapıldıktan sonra ithal edilebilmektedir. Gerekli görüldüğünde 
Bakanlığımıza müracaat edilmesi halinde, bu tohumluklar kuruluşlarımız tarafından kontrol 
edilmektedir. 

4 Aralık 1983 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 83/7344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
ile maliyete dayalı olarak tohumluk satış fiyatları serbest bırakılmıştır. Özellikle çiftçilerimizin 
ihtiyaç duyduğu verim ve kalitesi yüksek olan ancak yurt içinde yeteri kadar üretilemeyen to
humlukların fiyat artışlarının önlenebilmesi için ihtiyaç duyulan tohumluklar Bakanlığımızın 
izni ile ithal yoluyla tedarik edilmektedir. 

Cevap : 3-4. Ülkemizde çeşitlerin üretime aktarılması 308 sayılı "Tohumlukların Tescil, 
Kontrol ve Sertifikasyonu hakkında kanun" ve bu kanuna bağlı yönetmelikler çerçevesinde 
yapılmaktadır. 

Mevzuatımıza göre üretim programına alınacak sebze çeşitleri en az bir yıl iki lokasyonda 
araştırma kuruluşları tarafından denenirler, çeşitle ilgili özellikler ve adaptasyon durumu 
tespit edilmektedir. 

Uzmanların müspet karar vermesi üretim izinli çeşit olarak programa alınmakta ve üreti
me geçilmektedir. Aksi takdirde çeşit üretimi programa alınmamaktadır. 

Yurt içinde ve yurt dışında ıslah edilmiş çeşitler ya üretim izni alındıktan sonra, yahutta 
üretim izni almadan doğrudan doğruya çeşit tescil denemeleri için müracaat edildiğinde, Ba
kanlığımız ilgili kuruluşları tarafından çeşit denemeleri yapılmaktadır. Açıkta yetiştirilen seb
ze çeşitleri en az iki yıl iki lokasyonda, örtü altında yetiştiricilikte sebze çeşitleri en az bir üre
tim periyodunda denendikten sonra konu uzmanları tarafından çeşit değerlendirilmektedir. Eğer 
çeşit tescil edilirse üretim programına alınmakta edilmezse üretime alınmamaktadır. Üretim 
izni 3-4 yıl gibi sınırlı bir süreyi kapsamakta olup, tescil edilen çeşit devamlıdır. Üretim progra
mına alınan çeşitler ilgililere duyurulmaktadır. 

Görüldüğü gibi üretim programına alınan çeşitler ıslah kademelerinden geçtikten sonra 
bir yıl tescil öncesi ve iki yıl tescil denemeleri olmak üzere en az Üç yıl (örtü altı yetiştiriciliğin
de iki yıl) farklı lokasyonlarda denendikten sonra tescil edilmek suretiyle üretim programına 
alınmaktadır. 

Üretim programında olmayan çeşitlerin tohumluklarının yurt içinde pazarlanması yasaktır. 
Gerek ithal edilen ve gerekse yurt içinde üretilip pazarlanan tohumlukların piyasa kont

rolleri Bakanlığımız ti Müdürlükleri tarafından yapılmaktadır. Mevzuata uymayanlar hakkın
da yasal işlem yapılmaktadır. 
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Cevap : S. Bakanlığımıza bağlı konu ile ilgili Araştırma Kuruluşlarında uzun yıllardan 
beri her yıl belirlenen plan ve programlar çerçevesinde kaliteli, ülke koşullarına uygun ve yük
sek verim potansiyeline sahip çeşitler üzerinde araştırma, deneme çalışmaları yapılmaktadır. 

1990 Yılında araştırma faaliyetlerinin yürütülebilmesi için Bütçeden toplam 3 468 milyar 
TL. ödenek ayrılmıştır. 

Cevap : 6. 1988 yılında tohumluk ihtiyacının karşılanabilmesi için Bakanlığımızca hibrit 
ve standart çeşitlerden olmak üzere 180 ton, 1989 yılında 202 ton, çeşitli sebze tohumluklarına 
ithal izni verilmiştir. 

Cevap : 7. Sebze tohumluğu ithali, tohumluk üretim, değerlendirme ve pazarlama ko
nularında ihtisaslaşmış resmî ve özel kuruluşlar ile gıda ve yem sanayi kuruluşları, çiftçi teşek
külleri, Tarım Kredi ve Tarım Satış Kooperatifleri tarafından yapılmaktadır. Tohumluk üreti
minde görev alan ve bu konuda ihtisaslaşmış 35 özel sektör tohum üreticisi kuruluşu bulun
maktadır. 

özel sektör tohum üreticisi kuruluşlar yanında kamu kuruluşlarında da sebze tohumluğu 
üretilmektedir. Balıkesir Sebzecilik Üretme istasyonu müdürlüğü tarafından üretilen çeşitli sebze 
tohumluklarının dağıtımı T.Z.D.K. tarafından yapılmaktadır. Yine Tarım Kredi Kooperatifleri 
Merkez Birliği Çiftçilerimizin ihtiyaç duydukları çeşitli sebze tohumluklarının tedarik ve pa
zarlamasını yapmaktadır. 

Cevap : 8. 8 Temmuz 1984 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan 84/8231 Sayılı Bakanlar 
Kurulu kararına göre tohumluk üretiminde görev alan ve bu konuda ihtisaslaşmış kuruluşlara 
verimi, kalitesi ve ekonomik değeri yüksek iç ve dış pazarlar uygun tohumluklar için yeterli 
miktarlarda, 6968 sayılı Ziraî Mücadele ve Karantina Kanunu ile 308 sayılı Tohumluk Tescil 
Kontrol ve Serti fi kasyonu Kanununa uyulması kaydıyla ithal izni verilmektedir. Bu evsafa uy
gun olmayan tohumlukların ithaline izin verilmemektedir. Buna rağmen çiftçilere intikal etmiş 
ve müspet sonuç alınamamış tohumluklardan dolayı çiftçilerin müracaatları halinde satışa su
nulan tohumluklar Bakanlığımıza bağlı ti Kontrol Laboratuvar Müdürlüklerinde kontrol edi
lebilmektedir. 308 sayılı Tohumluk Tescil Kontrol ve Sertifikasyon kanununa göre ülkemizde 
sertifikası olmayan tohumlukların satışı yasaklanmış bulunmaktadır. 

2. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, Sarıkamış Orman Işletmesince üretimde çalışan işçilere 
ödenen ücrete ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köyişkri Bakanı LutfuUah Kayalar'm yazdı cevabı 
(7/1093) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Sayın LutfuUah Kayalar tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 
Vedat Altun 

Kars 

1989 yılı istihsalinde Sarıkamış Orman tşletmesince istihsalde çalışan işçilere % 25 istimal 
payına karşılık mJ,ü 68 bin liradan ödeme yapılıyordu. 1990 yılında bu ödeme m"ü 32 bin 
lira olarak,belirlenmiş ve istihsalde çalışan orman köylüsü işçilerinin büyük kaybı olmaktadır. 

1. 1990 yılı satış bedeli daha yüksek olmasına karşın istihsal işçisine daha az ücret öden
mesinin sebebi nedir? 

2. Hangi kıstaslar esas alınmaktadır? 
3. Bu haksızlığı düzeltmeyi düşünüyor musunuz? 

— 264 — 



T.B.M.M. B : 91 20 . 3 . 1990 O : 1 

T. C. 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 

Özel Kalem Müdürlüğü 16.3.1990 
Sayı : ÖKM-2-90 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 9.2.1990 tarih ve 7/1093-4222-19222 sa

yılı yazısı. 
Kars Milletvekili Sayın Vedat Altun'un "Sarıkamış Orman İşletmesince üretimde çalışan 

işçilere ödenen ücret" hakkındaki Yazılı Soru önergesi incelenmiş olup cevabı, yazımız ekinde 
takdim edilmektedir. 

Bilgilerinizi arz ederim. 
Lutfullah Kayalar 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı 

Kars Milletvekili Sayın Vedat Altun'un 
Yazılı Soru önergesinin Cevabıdır 
Cevap : Bilindiği gibi 6831 sayılı Orman Kanununun 22.5.1987 tarih ve 3373 sayılı Kanun

la değişik 34 üncü maddesi ile "Hane adedinin en az yüzde ellibiri (% 51) tarafından kurulan 
orman köyleri kalkındırma kooperatiflerinden, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca uygun
luğu onaylanmış kendilerine ait veya en az yüzde ellibir ("9b 51) payına sahip oldukları sanayi 
kuruluşları bulunanların, birim fiyat usulü ile kesip satış istif yerlerine taşıdıktan kerestelik, 
soymalık, kaplamalık tomrukların ve sanayi odunlarının ayrı ayrı yüzde yirmibeşine (% 25) 
kadarı istedikleri takdirde bu sanayi kuruluşlarında işlenmesi şartıyla satış istif yerlerinden ma
liyet bedeli ile satılır. Ancak hakkını mal olarak almak istemeyenlerle uygun sanayi tesisine 
sahip olmayan kooperatifler, birim fiyat usulü ile kesip satış istif yerlerine taşıdıkları kereste
lik, soymalık, kesme kaplamalık tomruk ve sanayi odunlarının ayrı ayrı yüzde yirmibeşine (% 
25) kadarı için, ilgili orman işletmesince yılı içinde istihsal edilen emvalden, aynı yıl içinde açık 
artırmalı olarak satılan miktarın genel satış ortalaması ile maliyet bedeli genel ortalaması ara
sındaki fark, bilançosunun çıkarılmasını müteakip nakden ödenir hükmü getirilmiştir. 

Bu hükme göre Sarıkamış İşletmesinin 1988 bilanço yılında açık artırmalı satış ortalama
sı 178 507 TL/MJ maliyet bedeli 110 005 TL/M1 olarak teşekkül etmiş, maliyetin % 62.2'si 
oranında artış olmuş ve aradaki bedel farkı 68 502 TL/M' olarak 1989 yılı başında kooperatif
lere ödenmiştir. 

1989 bilanço yılında ise, açık artırmalı satış ortalaması 256 213 TL/M' maliyet bedeli 223 
250 TL/M' olarak teşekkül etmiş, maliyetin Vo 14.8'i oranında artış olmuş ve aradaki bedel 
farkı olan 32 963 TL/M1, 1990 yılı başından itibaren hak sahibi kooperatiflere ödenmeye baş
lanmıştır. 

Açık artırmalı olarak satılan miktarların satış birim fiyatları, tamamen serbest pazarda 
ve arz-talep durumuna göre oluşmaktadır. Bu fiyatlar, maliyet fiyatları ile karşılaştırıldığında, 
inşaat sektöründe gözlenen durgunluk sebebiyle 1989 yılında 1988 yılına nazaran daha az oranda 
artış göstermiştir. 
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Maliyet bedeli ise, Devlet Orman İşletmesi ve Döner Sermayesi Yönetmeliğinin 16 ncı mad
desinde belirtilen maliyet unsurlanna göre tespit edilmektedir. 

Bu itibarla yapılan uygulamaların tamamen kanun ve yönetmelik esaslarına uygun oldu
ğu, herhangi bir haksızlığın söz konusu olmadığı tespit edilmiştir. 

Diğer taraftan üretim taban fiyatları geçen yıla göre>% 60 oranında artırılarak üretimde 
çalışan orman köylümüze enflasyonun üzerinde ücret artışı sağlanmıştır. 

3. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'in, orman ana tamirhane müdürlüklerine bağlı işyerle
rinde çalışan işçilerin ücretlerine ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Lutfuttan Kayalar'-
tn yazdı cevabı (7/1097) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasını arz ederim. 
Mustafa Çakır 

Giresun 

Tarım-Orman ve Köyişleri Bakanlığı Orman Ana Tamirhane müdürlüklerine bağlı olarak 
çalışmakta olan ve doğanın bütün zorluklarına rağmen görevlerini yapmaya çalışan tamirhane 
işçilerinin bugünün ağır koşullarında almış oldukları ücret çok düşük seviyededir. 

Tamirhane bünyesinde çalışan binlerce orman işçisi bugün bırakınız geçinmeyi, ev kirası
nı dahi ödeyemeyecek durumda çalışmaktadırlar. 

Aynı Bakanlık bünyesinde çalışan benzer işi yapan, köy hizmetleri çalışanlarıyla da kıyas
lanmayacak ölçüde ücret farklılıkları vardır. Köy hizmetleri çalışanlarının ortalama yarısı ka
dar ücretle çalışmaktadırlar. 

1. Orman tamirhane müdürlüklerine bağlı olarak çalışan işçi sayısı ne kadardır? 
2. Tamirhane müdürlüklerine bağlı olarak çalışan mevsimlik ve kadrolu işçilerin ortala

ma ücretleri ne kadardır? 
3. Tamirhane müdürlüklerine bağlı olarak çalışanlarla, köy hizmetlerine bağlı olarak ça

lışan işçilerin almış oldukları ücretlerde farklılaşmayı ve sürtüşmeyi kaldırmayı düşünüyor 
musunuz? 

4. Ormanlarımızı ve milyarlık makinelerimizi emanet ettiğimiz bu işçilerimize insanca 
yaşayabileceği, günün koşullarına uygun, emsallerinin aldığı ücrette gözü olmayacak ölçüde 
bir ücret vermeyi düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız bugünün enflasyon ortamında ne ka
dar düşünüyorsunuz? 

T. C. 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 

Özel Kalem Müdürlüğü 16.3.1990 
Sayı : ÖKM-2-91 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar ve Kararlar Md.'lüğünün 9.2.1990 tarih ve 7/1097-4236/19234 sayılı 

yazısı. 
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Giresun Milletvekili Sayın Mustafa Çakır'in "Orman Ana Tamirhane Müdürlüklerine bağlı 
işyerlerinde çalışan işçilerin ücretlerine ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiş olup, cevabı ya
zımız ekinde takdim edilmektedir. 

Bilgilerinizi arz ederim. 
Lutfullah Kayalar 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı 

Giresun Milletvekili Sayın Mustafa Çatyr'ın 
Yazılı Soru önergesinin Cevabıdır. 

Orman Genel Müdürlüğünün üyesi bulunduğu Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Ka
mu işverenleri Sendikası ile Türkiye Orman işçileri Sendikası arasında imzalanan 6 ncı dönem 
işletme toplu iş sözleşmesinin süresi 31.12.1989 tarihinde sona ermiş bulunmaktadır. 

Süresi sona eren ve halen hizmet akdi hükmü olarak devam eden bu sözleşmenin yerine 
1.1.1990 tarihinden geçerli olmak üzere aktedilecek 7 nci dönem işletme toplu iş sözleşmesi 
müzakereleri ise halen devam etmektedir. 

Aynı Bakanlık bünyesinde olan ve benzer işi yapan Köy Hizmetleri çalışanlarıyla Tamir
hane Müdürlüğümüz çalışanları arasındaki ücret farklılığı ise; ayn işkoluna sahip olmasından, 
taraf işçi sendikalarının değişik olmasından ve imzalanan sözleşmelerin yürürlük tarihlerinin 
değişik olmasından kaynaklanmaktadır. 

Yukarıda genel hatları ile izah edildiği üzere; 
1. Orman Ana Tamirhane Müdürlüklerinde halen 1 500 daimî 400 mevsimlik işçi çalış

maktadır. 
2. Tamirhane Müdürlüklerinde bağlı olarak çalışan daimî işçilerimizin ortalama giydi

rilmiş brüt ücretleri 458 464 TL/Ay, mevsimlik işçilerimizin ortalama giydirilmiş brüt ücretleri 
ise 454 811 TL/Ay dır. 

3. Ülkemizin ve Orman Genel Müdürlüğümüzün imkânları ve şartlarını çok iyi bir şe
kilde değerlendirerek, ayrıca çalışan işçilerimizi de düşünerek yeniden aktedilecek olan 7 nci 
dönem işletme toplu iş sözleşmesinin, çevre kuruluşlarında çalışan ve aynı işi yapan işçilerin 
ücretlerini geçecek şekilde yükseltilmesi için azamî gayret sarfedilmektedir. 

4. Millî servetimiz olan ülke ormanlarımızı ve milyarlık makinelerimizi emanet ettiği
miz vefakâr orman işçilerimizin gelir seviyesini yükseltmek ve enflasyona ezdirmemek için Ta
mirhane Müdürlüğü dahil tüm işçilerimize halen görüşmeleri devam eden toplu iş sözleşmesi 
ile aynı işkolunda emsal işi yapan diğer kamu işçilerine verilmekte olan ve günün koşullarına 
uygun insanca yaşayabilecekleri ücretleri vermek için bütün imkânlar seferber edilecektir. 

4. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Federal Almanya'da boş bulunduğu belirtilen "Eği
tim Müşavirliği" ve "Ateşe"kadrolartnda bazı kişilerin görev yaptıkları iddiasına ilişkin sorusu ve Millî 
Eğitim Bakanı Avni Akyol'un yazdı cevabı (7/1105) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun "Yazılı" olarak, Sayın Millî Eğitim Bakam tarafından yanıtlanması

nın sağlanmasını saygılarımla dilerim. 
Güneş Gürseler 

Tekirdağ 
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Yazılı soru önergeme Millî Eğitim Bakanı tarafından 31.1.1990 tarihinde verilen yanıtta; 
"Federal Almanya'da halen bir Eğitim Müşavirliği (BONN) kadrosu ile sekiz Ateşe (Ber

lin, Köln, Stutgart, Hamburg, Essen, Karlsruhe, Muhsten, Frankfurt) ve üç tdarî Ateşe kadro
su boş bulunmaktadır" denmektedir. 

Oysa, bu şehirlerde bulunan vatandaşlarımız bu görevlerin bir kısım şahıslarca yürütül
düğünü bildirmektedirler. 

1. Boş olduğu belirtilen yukarıdaki kadrolarda halen görev yapanlar var mıdır? isimleri 
ve sıfatları nedir? 

2. Bu kişilerin boş bulunan kadrolarda görev yapmalarının gerekçesi nedir? 
3. Tahsil durumları, memuriyetteki geçmişleri, görevlerine uygun mudur? 
4. Ne kadar ücret almaktadırlar? 
5. Bu görevle birlikte yürüttükleri başka görevleri var mıdır? 

T. C, 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı : 022.1. Arş. Pln. D. Bşk. 90/739 19.3.1990 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 9.2.1990 tarih ve Kan. 

Kar. D. 7/1105-4244/9242 sayılı yazısı. 
Tekirdağ Milletvekili Sayın Güneş Gürseler tarafından, Bakanlığımıza yöneltilen soru öner

gesinin cevabı Ek'te sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Avni Akyol 
Millî Eğitim Bakanı 

Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in Yazılı Soru önergesinin Cevabı 
1. Federal Almanya'da bir eğitim müşavirliği ile sekiz ateşelik kadroları boş olup bunlar, 

biri ateşe, altısı idarî ateşe, biri şube müdürü ve biri koordinatör öğretmen tarafından vekâle
ten yürütülmektedir. Bonn, Köln ve Berlin'de idarî ateşelik kadroları ise halen boş durumdadır. 

2. Hizmetin aksamaması ve bütçede gerekli tasarrufun sağlanması bakımından, boş bu
lunan kadrolara atama yapılıncaya kadar, vekâleten yürütülmesi gerekli görülmüştür. 

3. Vekâleten görev yapan bu kişilerin isimleri, sıfatları, öğrenim durumu, memuriyette
ki geçmişleri, hizmetleri ve başka görevleri hakkındaki açıklama Ek'Iidir. 

4. Yürüttükleri başka bir görev yoktur. 
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1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Görev yeri 

F. Alm. Bonn 
E Alm. Stuttgart 
F. Alm. Hamburg 
F. Alm. Essen 
E Alm. Karlsruhe 
E Alm. Münster 
E Alm. Frankfurt 
E Alm. Köln 

Boş olan 
görev 

Eğitim 
Ataşe 
Ataşe 
Ataşe 
Ataşe 
Ataşe 
Ataşe 
Ataşe 

unvanı 

Müş. 

Boş olan göreve 
vekalet eden 

tsmet Tıraş 
Münevver Gürsoy 
Abdurrahman Yıldırım 
Hüseyin tyigün 
Venhar Şahin 
Selim Aksu 
Şadan özdirik 
Fevzi Ak 

Vekalet edenin 
atandığı esas 
görev unvanı 

Ataşe 
tdarî Ataşe 
tdarî Ataşe 
tdarî Ataşe 
tdarî Ataşe 
tdarî Ataşe 
tdarî Ataşe 
Şube Müdürü 

9. E Alm. Berlin Ataşe ö. Osman Çalışkan Koor. öğrt. 

Tahsil du 

Ank. G. Eğt. Fak. 
tzmir Buca Eğ. Fak 
Ank. Gazi Eğ. Fak 
tst. Atatürk Eğ. Fa 
Ank. Gazi Eğ. Fak 
Gazi Ün. Gazi Eğ. 
DTCF. Türk DU. ve 
Ank. Hac. Ün. Sos 
Fak. Alm. Böl. 
Balıkesir Necatibey 
Bil. Böl. 



T.B.M.M. B : 91 20 . 3 . 1990 O : 1 

5. — Balıkesir Milletvekili I. Önder Kırlı'nın, Balıkesir SHP II Genel Medisi Üyesinin evinde 
arama yapıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun yazılı cevabı (7/1114) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıda yer alan sorularımın tçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını say

gıyla dilerim. 
13.2.1990 

t. önder Kırlı 
Balıkesir 

Balıkesir il Genel Meclisi üyesi ve SHP grup başkanvekili Fehmi Turan'ın evi, geceleyin 
güvenlik kuvvetlerince sarılarak, tüm ailesi sokağa çıkarılarak didik didik aranmış ve suça ko
nu hiçbirşey bulunamamıştır. 

Soru : 1. Saygın bir kişi, çevresinde sevilen bir insan ve hoşgörülü bir politikacı olan 
Fehmi Turan'ın böyle bir muameleye tutulmasının sebebi nedir? 

Soru : 2. Yetkililer "telefonla aldıkları ihbarı değerlendirdiklerini" ifade ettiklerine gö
re, bırakınız herkesçe ve en fazla o yetkililerce tanınan Fehmi Turan gibi maruf bir şahsın, her-
hangibir yurttaşın evinin, sadece bir telefon itibarıyla aranması, hangi yasal gerekçeye dayan
maktadır? 

Soru : 3. Telefonla, sizin yada eşinizin yada bir başka sayın bakanın hakkında yapılan 
her ihbar, aynı biçimde muameleye konacak mıdır? 

Soru : 4. Olayda varsa muhbir kimdir? Böyle bir şahıs varsa, bildirilmediği takdirde olay, 
Fehmi Turan'ın kişilik haklarına olduğu kadar, onun şahsında bir siyasal partiye karşı yapıl
mış, kanunsuz ve barbarca bir komplo değil midir? 

Soru : 5. Böyle bir muhbir varsa bildirilmediği takdirde, yada yoksa Bakanlığınızın gö
rev kusuru ve sorumluluğu olmayacak mıdır? Bu husus açıklığa çıkarılmadığı takdirde, saygın 
bir politikacının zedelenen itibarı nasıl korunacaktır? 

Soru : 6. Bakanlığın ve güvenlik güçlerinin alet edilmesi suretiyle böylesine asılsız ihbar
da bulunanlar veya ihbar varmış gibi kapalı kapılar arkasında senaryo düzenleyenler, cezasız 
mı kalacaktır? 

Soru : 7. Kış ortasında, geceleyin çoluk çocuğuyla sokağa çıkarılarak evi aranan, onuru 
kınlan, itibarı zedelenen Fehmi Turan'a karşı yapılan bu yasadışı muamelenin izleri nasıl orta
dan kaldırılacaktır? Bakanlıkça, kendisinden en azından özür dilenmiş midir? 

T. C. 
tçişleri Bakanlığı 

Jandarma Genel Komutanlığı 
HRK : 7503-16-90/Asyş. Ş. (643) 15.3.1990 

Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 19 Şubat 1990 gün ve Kan. Kar. Md. 7/1114-4286/19385 

sayılı yazısı. 
Balıkesir Milletvekili önder Kırlı'nın; Balıkesir ti Genel Meclisi Üyesi Fehmi Turan'ın evinde 

yapılan arama ile ilgili soru önergesindeki iddialar incelenmiştir. 
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1. Susurluk İlçesi Yahya Köyünde oturan Fehmi Turan'ın evinde, vaki bir ihbar üzerine 
1 Şubat 1990 günü yasaya uygun olarak yapılan aramanın, adı geçenin aleyhine ve özellikle 
kasıtlı olarak yapılmış gösterilmesi ve böyle bir imaj yaratılması yanlış ve gerçekleri saptırma 
olarak değerlendirilmektedir. 

Emniyet ve asayişin korunması ve kamu düzeninin sağlanmasında görevli olan Jandarma; 
kendisine kanun, yönetmelik ve emirle verilen tüm görevleri ifa etmekle yükümlüdür. 

2. Fehmi Turan'ın ev ve müştemilatında çeşitli cins ve çapta çok sayıda silah ve mühim
mat bulunduğu yolundaki ihbar telefonla yapılmayıp, ihbarcının bizzat Susurluk tlçe Jandar
ma Bölük Komutanlığına gelerek ihbarı huzurda yapması sonucu, ilçe J. Bl. K. lığınca adlî 
merciinden alınan 31 Ocak 1990 gün ve 1990/5 Müt. sayılı karar gereğince adı geçenin ev ve 
müştemilatında 1 Şubat 1990 günü gündüz ve bir defaya mahsus arama yapılmıştır. 

thbar sözlü değil yazılı olup, gereği de yasal yoldan ifa edilmiştir. 
3. Söz konusu olayda; Jandarma "Emniyet ve asayişin korunması ve kamu düzeninin 

sağlanması amacıyla" yapmakla yükümlü olduğu görevini icra etmiş ve tüm yazılı belgeleri 
tanzim etmiştir. 

4. 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu ve Yönetmeliğinin 85 inci 
maddesi "ihbarcının kimliği rızası olmadıkça açıklanamaz" hükmünü getirmiştir. İhbarcının 
kendi ve aile güvenliği açısından kimliğinin saklı tutulması yasal bir zorunluluk olduğundan 
açıklanması mümkün değildir. 

Fehmi Turan'Ia ilgili ihbarın, onun şahsında siyasî bir parti aleyhine yapılmış bir komplo 
gibi görülmesinin, yanlış anlamadan kaynaklandığı değerlendirilmektedir. 

Mahallî zabıta, yasaların öngördüğü görevini tarafsız ve adil bir şekilde yerine getirmiştir. 
5. Kanun ve yönetmeliklerin verdiği görev, hak ve yetkiyi kullanmak her seviyedeki Dev

let Teşekküllerinin ve dolayısıyla ilgili yer zabıtasının görev ve sorumluluğunda olduğuna göre, 
vaki ihbarın değerlendirilmesi için Fehmi Turan'ın ev ve müştemilatında yapılan aramanın, po
litikacı olan bu şahsın itibarını zedeleyici bir davranış olarak değil, yapılması zorunlu bir iş 
olarak değerlendirilmesi gerekir. 

6. Anılan olayda güvenlik güçlerinin alet edilmesi söz konusu olmayıp, hangi mevkide 
ve hangi sosyal ve siyasî konumda olursa olsun tüm vatandaşların ihbar ve şikâyetlerini değer
lendirmek, suçlu ve suç delillerini yetkili adlî ve mülkî mercilere ulaştırmakla görevli olan Jan
darmanın; Fehmi Turan'ın ev ve müştemilatında yasal yollardan arama yapması yasal bir zo
runluluk olduğuna göre, ihbarın asılsız çıkacığı var sayılsa dahi, arama görevini yapmaması 
halinde Jandarma suçlu duruma düşecektir. Bu kez şikâyetçi veya ihbarcı, Jandarmanın göre
vini yapmadığı gerekçesiyle ve haklı olarak şikâyette bulunacaktır. Hal böyle iken, görevini ya
salar çerçevesinde yerine getiren mahallî Jandarmanın, herhangi bir siyasî görüş, kişi veya ku
ruluşa alet olması mümkün değildir. 

7. Adlî merciin, Fehmi Turan'ın evinde arama yapılmasına ilişkin kararına istinaden gün
düz yapılan aramada yasal olmayan hiç bir işlem ve harekette bulunulmamıştır. İhbarcının id
dia ettiği silah ve mühimmat ele geçirilememiş ve bu husus 1 Şubat 1990 tarihli arama tutana
ğında belirtilmiştir. Adı geçen arama öncesi ve sonrasında kesinlikle yasadışı muamele ve onur 
kırıcı tavır ve davranışta bulunulmamış, ancak; yasal zorunluluğu olan aramadan da feragat 
edilmemiştir. 
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Vatandaşların ihbar ve şikâyetlerinin araştırılması ve varsa suçlu ve suç delillerinin ilgili 
mercilere gönderilmesine memur olan zabıtanın, Fehmi Turan'in ev ve müştemilatında yaptığı 
aramada bir kasıt, kusur ve usulsüzlük bulunmadığını arz ederim. 

Abdülkadir Aksu 
İçişleri Bakanı 

6. — Zonguldak Milletvekili Şinasi AUtner'vn, Karabük Beşbinevler Ortaokulu Müdür muavinleri 
hakkındaki iddiaya ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakam Avni Akyol'un yazdı cevabı (7/1121) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması

nı arz ederim. 
Saygılarımla. 

Şinasi Altıner 
Zonguldak 

1. Karabük, Beşbinevler Ortaokulu Müdür Muavinleri; bakkaldan çikolata çaldığı iddi
asıyla beş öğrenciye manyetolu telefonla düşük voltajlı elektrik enerjisi vererek, onlara suçunu 
itiraf ettirdiği doğru mudur? 

2. Bu iddia doğru ise, bu tip bir metodun öğrenciye uygulanmasını tasvip ediyor musunuz? 
3. Bu iddia doğru ise, aldığınız veya almayı düşündüğünüz idarî tedbirler nelerdir? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı : 022. Arş. Pln. Dai. Bşk. 90/740 19.3.1990 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 19.2.1990 gün ve Kan. 

Kar. Md. 7/1121-4307/19450 sayılı yazısı. 
Zonguldak Milletvekili Sayın Şinasi Altıner tarafından Bakanlığımıza yöneltilen yazılı so

ru önergesinin cevabı Ek'te sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Avni Akyol 
Millî Eğitim Bakanı 

Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in Yazılı Soru önergesinin Cevabı 
Zonguldak tli Karabük ilçesi Beşbinevler ortaokulunda işkence konusunda basında çıkan 

haberler üzerine, Karabük Kaymakamlığınca anında soruşturma açılmış, ayrıca bir Bakanlık 
Müfettişi görevlendirilmiştir. 

Yapılan soruşturmada; 
1. 24 Ocak 1990 günü nöbetçi müdür yardımcısı Cengiz Demir'in okul bahçesinde Tun

cay özkur, Ali Rıza Apak, Soner Dinç, Tufan özkur, Mustafa Ataş isimli öğrencilerin herke
sin gözü önünde, kavanozda reçel yemelerini önlemek amacıyla, onları müdür yardımcısı Mu
harrem Yoğurtçu'nun odasına götürdüğü, 
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2. Müdür Yardımcısı Muharrem Yoğurtçu'nun labaratuvarda, bozuk olan elektrik güç 
kaynağını tamir etmekte olduğu, 

3. Müdür Yardımcısı Mustafa Ünal'ın öğrencilere bu yiyecek maddelerini nereden al
dıklarını sorduğu, 

4. Bu arada Muharrem Yoğurtçu'nun ise tamir etmekte olduğu elektrik cihazını göstere
rek "bu bir yalan makinesidir, yalan söylerseniz ortaya çıkarır" dediği, hiç bir öğrenciye kablo 
ve elektrik bağlanmadığı, 

5. öğrenci velileri Nurettin Dinç, Ali Apak, Abdullah Taş ve Mehmet Özkan'ın gazete
lerin yazdığı haberin yalan olduğunu ifade ettikleri, 

6. Ayrıca, öğrenci velisi Mehmet Özkan ile Abdullah Taş'ın, çocuklarının gazeteciler 
tarafından zorla arabaya bindirilip resimlerinin çekildiği ve istekleri dışında konuşturuldukla-
rını söyledikleri, 

7. Adı geçen öğrencilerin ise hiç kimseden şikâyetçi olmadıklarını, resimlerini gazeteci
ler tarafından kendi istekleri dışında çekildiğini ifade ettikleri, 

8. Ancak, Müdür Yardımcısı Muharrem Yoğurtçu'nun öğrencileri korkutmak suretiyle 
ifadelerine başvurduğundan dolayı, Disiplin yönünden 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun 128 inci maddesinin B/a fıkrasına göre kınama ile tecziyesinin teklif edildiği, 

tespit edilmiştir. 

7. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, lise ve dengi okul birincilerine tanınan 'İstedikleri 
üniversüeye girme hakkı"ntn bazı merkezkrce kötüye kullanıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı Avni Akyol'un yazdı cevabı (7/1126) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını saygı 
ile dilerim. 

15.2.1990 
Gürcan Ersin 

Kırklareli 

1. Lise ve dengi okullardan geçen yıl mezun olan okul birincisi öğrenciler hangi yüksek 
okul ve fakülteleri tercih etmişlerdir? 

2. Okul birincilerine tanınan ' 'İstediği üniversiteye girme hakkı'' bazı merkezlerce kötü
ye kullanıldığı, öğrencilerin belirli fakültelere girmesi için zorlandığı ifade edilmektedir. 

Bilhassa tmam Hatip Lisesi okul birincilerine; Siyasal Bilgiler ve Hukuk fakültelerine gir
meleri yolunda yoğun baskılar ve telkinler yapıldığı söylenmektedir. İleri sürülen bu olaylarda 
gerçeklik payı nedir? 
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T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı : 022. Arş. Pln. D. Bşk. -90/742 19.3.1990 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 21.2.1990 gün ve Kan. 

Kar. Md. 7/1126-4323/19524 sayılı yazısı. 
Kırklareli Milletvekili, Sayın Gürcan Ersin tarafından Bakanlığımıza yöneltilen yazılı so

ru önergesi incelenmiştir. 
1. Lise ve dengi okullardan, geçen yıl mezun olan okul birincisi öğrencilerinin hangi yüksek 

okul ve fakülteleri tercih ettiklerine, 
2. Yüksek öğretim programlarına öğrenci seçme ve yerleştirme uygulamalarında, okul 

birincilerinin, "İstediği üniversiteye girme hakkı" şeklinde nitelendirilebilecek bir hakkın söz 
konusu olmadığına, 

ilişkin 12 adet tablo ile bunlara ait yorum Ek'te sunulmuştur. 
Arz ederim. 

Avni Akyol 
Millî Eğitim Bakanı 

Lise ve Dengi Okul Birincilerinin Tercihleri ve Yerleşme Durumları (1989) 
1988-1989 öğretim yılında lise ve dengi okulları birincilikle bitirerek 1989 ÖSYS'ye katılan 

adayların yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri Tablo l'de görüldüğü gibidir. Gerek 
imam hatip liseleri gerekse diğer lise ve dengi okul birincilerinin önemli bir bölümü bütün ter
cihlerini kullanmışlardır. İlk 18 tercihinin tümünü kullanan aday sayısı yarıya yakındır. Aday
ların °/o 15 dolayında bir bölümü ise 24 tercihinin tümünü kullanmıştır. Tercihlerini kullanma 
bakımından imam hatip liseleri birincileri ile diğer okul birincileri arasında bir fark göze çarp
mamaktadır. 

Lise ve dengi okul birincilerinin 1989 ÖSYS'de bir yükseköğretim programına yerleşme 
durumları Tablo 2'de görüldüğü gibidir. Tablo 2'deki sayı ve yüzdeler, bütün yükseköğretim 
programları birlikte ele alındığında, imam hatip liseleri birincileri için ilk dört tercihe yerleşme 
oranlarının diğer okulların birincilerine göre biraz daha yüksek olduğunu göstermektedir, tik 
dört tercihten sonraki tercihlere yerleşme oranı ise genellikle diğer lise ve dengi okul birincileri 
için biraz yüksek görünmektedir. Tablo 2'deki sayı ve yüzdeler, imam hatip lisesi mezunlarının 
ilk tercihlerde diğer okul birincilerine göre ya daha gerçekçi tercihler yaptıkları ya da onlara 
tercihleri konusunda daha iyi rehberlik yapıldığı izlenimini uyandırmaktadır. 

1988-1989 öğretim yılında lise ve dengi okulları birincilikle bitirerek 1989 ÖSYS'ye katılan 
adayların yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu tercihlerine yerleşme durumları 
incelenirken bu adayların gelmekte olduğu programların daha çok fen ve matematik ağırlıklı 
mı yoksa sosyal bilimler ağırlıklı mı olduğunun da dikkate alınması yararlı olabilir. Bu rapora 
konu olan imam hatip liselerinin programları daha çok lise edebiyat koluna benzemektedir. 
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Bu okullarda fen ve matematik dersleri lise fen kolundaki gibi değildir. Bu nedenle imam hatip 
liselerinden gelen adaylar ÖSYS'nin ikinci basamağını oluşturan öğrenci Yerleştirme Sınavın
da (ÖYS) "İktisadî ve Sosyal Bilimler" dallarına öğrenci seçmede kullanılan testler (Bk. 1989 
ÖSYS Kılavuzu madde 1.10, S. 4) için iyi hazırlanmış durumdadırlar. Bu nedenle onların "Türkçe 
ve Matematik Ağırlıklı ÖSY Puanı (TM)", "Sosyal Bilimler Ağırlıklı ÖYS Puanı (S)" ve "Türkçe 
ve Sosyal Bilimler Ağırlıklı ÖYS Puanı (TS)" (Bk. 1989 ÖSYS Kılavuzu Tablo 1, S. 26) ile öğ
renci alan yükseköğretim programlarını tercih etmeleri veya tercihlerini daha çok bu tür yükse
köğretim programlarına toplamaları beklenir. Bu nedenle aşağıda, lise ve dengi okul birincile
rinin yükseköğretim programı tercihleri ve bu tercihlerine yerleşme durumları incelenirken imam 
hatip liseleri ve diğer okul birincileri, Sosyal Bilimler Ağırlıklı ÖYS Puanı ile öğrenci alan ka
mu yönetimi ve uluslararası ilişkiler, hukuk; Türkçe ve Matematik Ağırlıklı ÖYS Puanı ile öğ
renci alan iktisat ve maliye, işletme ve turizm işletmeciliği; Türkçe ve Sosyal Bilimler Ağırlıklı 
ÖYS Puanı ile öğrenci alan gazetecilik, radyo ve televizyon, halkla ilişkiler programlarını ter
cih etme ve bu programlara yerleşme açısından karşılaştırılmaktadır. 

1988-1989 Öğretim yılında lise ve dengi okulları birincilikle bitirerek 1989 ÖSYS'ye katılan 
adaylardan tercihleri arasında kamu yönetimi ve uluslararası ilişkiler programlarına yer veren
lerin sayı ve yüzdeleri Tablo 3'te, bu adaylardan söz konusu programlara yerleşenlerin sayı ve 
oranları ise Tablo 4'te görüldüğü gibidir. Tablo 3'teki sayı ve yüzdeler, kamu yönetimi ve ulus
lararası ilişkiler programlarının ilk 13 tercihte gösterilme oranının imam hatip liseleri birincile
ri için daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu programları ilk 10 tercihte gösterme oranı 
imam hatip liseleri birincileri için en az üç kat daha yüksektir. Kamu yönetimi ve uluslararası 
ilişkiler programlarına yerleşme oranları da tercihlere paralellik göstermektedir. İmam hatip 
liseleri birincileri arasında bu programlara yerleşme oranı diğer okul birincilerinden daha yük
sektir. 

1988-1989 öğretim yılında lise ve dengi okulları birincilikle bitirerek 1989 ÖSYS'ye katılan 
adaylardan tercihleri arasında hukuk programına yer verenlerin sayı ve yüzdeleri Tablo 5'te, 
bu adaylardan hukuk programına yerleşenlerin sayı ve oranları ise Tablo 6'da görüldüğü gibi
dir. Tablo 5'teki sayı ve yüzdeler, hukuk programının ilk 10 tercihte gösterilme oranının imam 
hatip liseleri birincileri için daha yüksek olduğunu göstermektedir. İmam hatip liseleri birinci
lerinin hukuk programını ilk sekiz tercihlerinde yaklaşık iki kat daha büyük bir oranla göster
me eğiliminde oldukları anlaşılmaktadır. Hukuk programına yerleşme oranı da tercihlere pa
ralellik göstermekte; imam hatip liseleri birincilerinin daha büyük bir kısmı bu programa yer
leşebilmektedir. 

1988-1989 öğretim yılında lise ve dengi okulları birincilikle bitirerek 1989 ÖSYS'ye katılan 
adaylardan tercihleri arasında iktisat ve maliye programlarına yer verenlerin sayı ve yüzdeleri 
Tablo 7'de, bu adaylardan söz konusu programlara yerleşenlerin sayı ve oranları ise Tablo 8'de 
verilmiştir. Tablo 7'deki sayı ve yüzdeler iktisat ve maliye programlarını tercih etme oranları 
bakımından imam hatip liseleri birincileri ile diğer lise ve dengi meslek okulu birincileri ara
sında kayda değer bir fark olmadığını göstermektedir. İktisat ve maliye programlarına yerleş
me bakımından da bu iki grup okul birincisi arasında bir fark göze çarpmamaktadır. 

1988-1989 öğretim yılında lise ve dengi okulları birincilikle bitirerek 1989 ÖSYS'ye katılan 
adaylardan tercihleri arasında işletme ve turizm işletmeciliği programlarına yer verenlerin sayı 
ve yüzdeleri Tablo 9'da, bu adaylardan söz konusu programlara yerleşenlerin sayı ve oranları 
ise Tablo 10'da verilmiştir. İşletme ve turizm işletmeciliği programlarını tercih etme ve bu 
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programlara yerleşme oranları ile ilgili durum da iktisat ve maliye programları ile ilgili duruma 
benzemektedir. Gerek işletme ve turizm işletmeciliği programlarına tercihleri arasında yer ver
me gerekse bu programlara yerleşme oranları bakımından imam hatip liseleri birincileri ile di
ğer lise ve dengi okul birincileri arasında önemli bir fark göze çarpmamaktadır. Söz konusu 
programları tercih etme oranı imam hatip liseleri dışındaki okulların birincileri tarafından bi
raz daha fazla görünmekte, ancak bu durum yerleşenler oranında bir fark yaratmamaktadır. 

1988-1989 öğretim yılında lise ve dengi okulları birincilikle bitirerek 1989 ÖSYS'ye katılan 
adaylardan tercihleri arasında gazetecilik, radyo-televizyon ve halkla ilişkiler programlarına yer 
verenlerin sayı ve yüzdeleri Tablo ll'de, bu adaylardan söz konusu programlara yerleşenlerin 
sayı ve oranları ise Tablo 12'de verilmiştir. Tablo ll'deki sayı ve yüzdeler, gazetecilik, radyo-
televizyon ve halkla ilişkiler programlarına tercihleri arasında yer verme açısından imam hatip 
liseleri birincileri ile diğer lise ve dengi okul birincileri arasında kayda değer bir fark bulunma
dığını göstermektedir. Bu iki gruptaki okul birincileri arasında söz konusu programlara yerleş
me açısından da bir fark göze çarpmamaktadır. 

Yükseköğretim programlarına öğrenci seçme ve yerleştirme uygulamalarında, okul birin
cilerinin, "istediği üniversiteye girme hakkı" şeklinde nitelendirilebilecek bir hak söz konusu 
değildir. Okul birincileri ile ilgili olarak 1989 yılında yapılan uygulamayı örnek vermek gere
kirse bu uygulamanın ana hatları sınav kılavuzunda şu şekilde belirlenmiştir : "2547 sayılı Yük
seköğretim Kanununun 2880 sayılı Kanunla değişik 45 inci maddesinin (a) fıkrası uyarınca, 
lise ve dengi meslek okullarını birincilikle bitiren adaylar, yükseköğretim programlarında okul 
birincileri için ayrılacak sınırlı kontenjanlardan yararlandırılacaklardır. Bu kontenjanlardan ya
rarlanmak isteyen 1988-1989 öğretim yılı okul birincileri, 1989-ÖSYS'ye girmek zorundadırlar. 
1988-1989 öğretim yılı okul birincileri bu özel kontenjanlardan ÖSS veya ÖYS puanlarına gö
re, sadece 1989 ÖSYS'de yararlanırlar.... ÖSS'yi kazanan okul birincileri, genel kontenjan ve 
okul birincileri kontenjanı birlikte göz önünde tutularak merkezî yerleştirme ile ÖSS veya var
sa ÖYS puanlarının elverdiği en üst tercihlerine yerleştirileceklerdir. ÖSS'yi kazanamayan okul 
birincileri, ÖSS puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarının, ÖSS'yi kazanan okul 
birincilerinden boş kalan okul birincileri kontenjanlarına birinci basamak sınavı puanına göre 
yerleştirileceklerdir.... ÖSS'yi kazanamadığı halde okul birincileri için ayrılan kontenjandan 
bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar ÖSS'yi kazanmış sayılmazlar. Bu adaylar erte
si yıl bir başka yükseköğretim programına girmek isterlerse, okul birincisi olma niteliğini kay
bettiklerinden yeniden ÖSS'ye girmek zorundadırlar." (1989 ÖSYS Kılavuzu madde 1.21, s. 5-6) 
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TABLO 1 
Lise ve Dengi Okul Birincisi Olan Adayların Tercihleri (1989) 

Lise ve dengi T e r c i h S ı r a s ı 
okul 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 

İmam 
Hatip L. Sayı: 334 336 332 332 331 332 317 318 302 293 284 268 252 227 215 194 17 

Yüzde: 99 99 98 98 98 98 94 94 89 86 84 79 74 67 63 57 5 
Diğer 
Okullar Sayı: 2 359 2 349 2 331 2 312 2 292 2 260 2 242 2 178 2 126 2 068 1 971 1 899 1 776 1 679 1 577 1 464 1 33 

Yüzde: 98 97 96 96 95 94 93 90 88 86 82 79 74 69 65 61 5 

TOPLAM 2 693 2 685 2 663 2 644 2 623 2 592 2 559 2 486 2 428 2 361 2 255 2 167 2 028 1 906 1 792 1 658 1 50 

^ TABLO 2 
**» Lise ve Dengi Okul Birincisi Olan Adayların Tercihleri (1989) 

| Lise ve dengi T e r c i h S ı r a s ı 
okul : : 

1 . 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

tmam 
Hatip L. Sayı: 48 24 21 28 17 22 11 13 17 22 14 12 8 7 12 9 

Yüzde: 14 07 06 08 05 06 03 04 05 06 04 04 02 02 04 03 
Diğer 
Okullar Sayı: 211 145 128 123 153 130 135 130 125 115 107 91 95 71 57 61 

Yüzde: 09 06 05 05 06 05 06 05 05 05 04 0 4 0 4 03 02 03 

TOPLAM 259 169 149 151 170 152 146 143 142 137 121 103 103 78 69 70 

X2(23)=39,564; p 0,02 

1989-ÖSYS"deki 2 755 okul birincisinden 339'u imam Hatip liselerinden, 2 416'sı diğer lise ve dengi okullardan 



»o 

TABLO 3 
Lise ve Dengi Okul Birincisi Olan Adayların Tercihleri (1989) 

(Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler) 
Lise ve dengi T e r c i h S ı r a s ı 
okul 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

İmam 
Hatip L. Sayı: 104 67 55 47 49 45 48 38 34 26 15 15 10 6 5 1 

Yüzde: 31 20 16 14 14 13 14 11 10 08 04 04 03 02 01 00 
Diğer 
Okullar Sayı: 195 173 186 172 185 165 143 114 91 69 77 61 54 37 30 19 

Yüzde: 08 07 08 07 08 07 06 05 04 03 03 03 02 02 01 01 

TOPLAM 299 240 241 219 234 210 191 152 125 95 92 76 64 43 35 20 

TABLO 4 
Lise ve Dengi Okul Birincisi Olan Adayların Yerleşme Durumları (1 

(Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler) 

Lise ve dengi T e r c i h S ı r a s ı 
okul 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

İmam 
Hatip L. Sayı: 18 8 5 4 1 2 1 3 i _ _ _ — _ _ _ 

Yüzde: 05 02 01 01 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 
Diğer 
Okullar Sayı: 5 7 4 2 3 4 5 1 3 2 — — — — — — 

Yüzde: ( X ) 0 O ( » O O ( X ) O O O 0 ( ) O . 0 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0 O 0 0 0 O 

TOPLAM 23 15 9 6 4 6 6 4 4 2 — — — — — — 

1989-OSYS'deki 2 755 okul birincisinden 339'u imam Hatip liselerinden, 2 416'sı diğer lise ve dengi okullarda 



TABLO 5 
Lise ve Dengi Okul Birincisi Olan Adayların Tercihleri (1989) 

(Hukuk) 
Lise ve dengi T e r c i h S ı r a s ı 
okul ; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

İmam 
Hatip L. Sayı: 85 112 113 101 81 62 38 17 10 7 4 4 3 1 1 1 

Yüzde: 25 33 33 30 24 18 11 05 03 02 01 01 01 00 00 00 
Diğer 
Okullar Sayı: 436 413 340 265 188 131 107 74 37 35 28 28 21 27 15 13 

Yüzde: 18 17 14 11 08 05 04 03 02 01 01 01 01 01 01 01 

TOPLAM 521 525 453 366 269 193 145 91 47 42 32 32 24 28 16 14 
I 
t3 * TABLO 6 

Lise ve Dengi Okul Birincisi Olan Adayların Yerleşme Durumları (1 
I (Hukuk) 

Lise ve dengi T e r c i h S ı r a s ı 
okul 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

İmam 
Hatip L. Sayı: 14 11 8 8 2 — — — — — — — — — — — 

Yüzde: 04 03 02 02 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Diğer 
Okullar Sayı: 32 11 15 4 6 6 4 l — — _ ! _ _ _ _ 

Yüzde: 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOPLAM 46 22 23 12 8 6 4 1 _ _ _ ! _ _ _ _ 

1989-ÖSYS'deki 2 755 okul birincisinden 339'u imam Hatip liselerinden, 2 416'sı diğer lise ve dengi okullarda 



TABLO 7 
Lise ve Dengi Okul Birincisi Olan Adayların Tercihleri (1989) 

(Îktisat-Maliye) 
Lise ve dengi T e r c i h S ı r a s ı 
okul 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

İmam 
Hatip L. Sayı: 1 7 3 8 8 11 6 15 11 14 12 10 16 9 10 11 

Yüzde: 00 02 01 02 02 03 02 04 03 04 04 03 05 03 03 03 
Diğer 
Okullar Sayı: 21 61 30 65 70 70 85 95 93 89 105 124 98 99 95 103 

Yüzde: 01 03 01 03 03 03 04 04 04 04 04 05 04 04 04 04 

TOPLAM 22 68 33 73 78 81 91 110 104 103 117 134 114 108 105 114 

TABLO 8 
Lise ve Dengi Okul Birincisi Olan Adayların Yerleşme Durumları ( 

(Îktisat-Maliye) 

Lise ve dengi T e r c i h S ı r a s ı 
okul 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
İmam 
Hatip L. Sayı: 1 1 — 2 1 2 — — — — 1 — 1 — ı _ 

Yüzde: 00 00 00 01 00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Diğer 
Okullar Sayı: 5 5 2 8 7 7 2 6 3 3 7 2 3 5 3 — 

Yüzde: O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 

TOPLAM 6 6 2 10 8 9 2 . 6 3 3 8 2 4 5 4 

1989-ÖSYS'deki 2 755 okul birincisinden 339'u imam Hatip liselerinden, 2 416'sı diğer lise ve dengi okullard 



TABLO 9 
Lise ve Dengi Okul Birincisi Olan Adayların Tercihleri (1989) 

(İşletme-Turizm işletmeciliği) 
Lise ve dengi T e r c i h S ı r a s ı 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

İmam 
Hatip L. Sayı: 7 5 8 5 4 7 5 5 12 6 7 7 8 7 8 8 

Yüzde: 02 01 02 01 01 02 01 01 04 02 02 02 02 02 02 02 
Diğer 
Okullar Sayı: 83 51 93 88 88 87 88 86 90 97 103 94 112 102 99 94 

Yüzde: 03 02 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 05 04 04 04 

TOPLAM 90 56 101 93 92 94 93 91 102 103 110 101 120 109 107 102 

»o TABLO 10 
00 
•- Lise ve Dengi Okul Birincisi Olan Adayların Yerleşme Durumları 
| (tşletme-Turizm İşletmeciliği) 

Lise ve dengi T e r c i h S ı r a s ı 
okul 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
İmam 
Hatip L. Sayı: 1 1 1 1 — l _ _ ! _ _ _ _ _ _ _ 

Yüzde: 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Diğer 
Okullar Sayı: 12 4 8 6 11 5 5 4 4 8 6 2 6 2 1 1 

Yüzde: O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 

TOPLAM 13 5 9 7 11 6 5 4 5 8 6 2 6 2 1 1 

1989-ÖSYS"deki 2 755 okul birincisinden 339'u imam Hatip lisderinden, 2 416'sı diğer lise ve dengi okullard 



TABLO 11 
Lise ve Dengi Okul Birincisi Olan Adayların Tercihleri (1989) 

(Gazetecilik-Radyo TV-Halkla ilişkiler) 
Lise ve dengi T e r c i h S ı r a s ı 
okul 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

İmam 
Hatip L. Sayı: 2 5 7 8 8 4 6 6 6 8 5 3 3 4 1 

Yüzde: 00 01 01 02 02 02 01 02 02 02 02 01 01 01 01 00 
Diğer 
Okullar Sayı: 10 28 31 38 39 49 44 41 42 44 44 40 39 27 30 22 

Yüzde: 00 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 01 01 01 

TOPLAM 10 30 36 45 47 57 48 47 48 50 52 45 42 30 34 23 
I 
» TABLO 12 
. Lise ve Dengi Okul Birincisi Olan Adayların Yerleşme Durumları ( 
• (Gazetecilik-Radyo TV-Halkla İlişkiler) 

Lise ve dengi T e r c i h S ı r a s ı 
okul : 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

İmam 
Hatip L. Sayı: — — — 1 — 1 — i _ _ i _ _ _ _ _ 

Yüzde: O O O O f l O O O O O O O O O ' o O O O O O d O O O O O O O O O O O 
Diğer 
Okullar Sayı: 2 2 2. — 4 2 5 3 1 1 3 4 — — — — 

Yüzde: O 0 O 0 ( X ) O O O O O O O O O O O 0 O O O 0 O O O 0 0 O O 0 0 0 

TOPLAM 2 2 2 1 4 3 5 4 1 1 4 4 

1989-ÖSYS'deki 2 755 okul birincisinden 339'u imam Hatip liselerinden, 2 416'st diğer lise ve dengi okullard 
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8. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, çarşı ve mahalle bekçilerine de emekliliklerinde beylik 
silah verilip verilmeyeceğine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nunyazılt cevabı (7/1141) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın tçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu tarafından yazılı olarak ce

vaplandırılmasında aracılığınızı saygılarımla arz ederim. 
20.2.1990 

irfan Demiralp 
Samsun 

1. Polis memurlarına emekliliklerinde şahıslarına ait beylik bir silah verilmektedir. 
Ancak hemen hemen aynı görevi ve aynı riskleri taşıdıkları halde çarşı ve mahalle bekçile

rine silah verilmemektedir. 
Çarşı ve mahalle bekçilerine de emekliliklerinde kendilerine ait olacak bir silah verilmesi 

ile ilgili herhangi bir çalışmanız var mı? Şayet şu ana kadar bir çalışma yapılmamışsa Bakanlık 
olarak bundan sonra böyle bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

T. C. 
tçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Güvenlik Daire Başkanlığı 
Şube : Top. 01. (E)-084921 15.3.1990 

Konu : Samsun Milletvekili trfan Demiralp'in ya
zılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 23 Şubat 1990 gün ve 7/1141-4353/19621 

sayılı yazısı. 

Samsun Milletvekili İrfan Demiralp tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
na sunulan ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinde öne sürü
len hususlarla ilgili olarak hazırlanan cevap aşağıya çıkarılmıştır. 

1. Emniyet Teşkilatından emekli olan teşkilat mensuplarına emekliliklerinde tabanca ve
rilmektedir. 

2. Aynı durumda olan çarşı ve mahalle bekçilerine de emekliye ayrıldıklarında silah ve
rilmesi için çalışmalar devam etmekte olup, bu konuda, 6136 sayılı Ateşli Silahlar Hakkındaki 
Kanunda değişiklik teklifi, Kanunlar Kararnameler Genel Müdürlüğünün 31.10.1989 gün ve 
17/101-2034/04210 sayılı yazıları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştur. 

Arz ederim. 

Abdülkadir Aksu 
tçişleri Bakanı 

9. — Çorum Milletvekili Rıza I/ıman'ın, Jnfaz Koruma Memurlarının Ekonomik ve Sosyal So
runlarına ilişkin Sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun yazılı cevabı (7/1147) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanınca yazılı olarak yanıtlanmasına yardımcı olmanızı 

saygılarımla arz ederim. 
Rıza Ilıman 

Çorum 

1. Görev ve sorumluluk bakımından polis ve jandarma ile eş değer görev yapan infaz 
koruma memurlarına; eşit ücret ödenmesini ne zaman yapacaksınız? 

2. Polis ve jandarmaya 20 yılda emekli hakkı tanırken bunlara da bu hakkın verilmesini 
düşünüyor musunuz? 

3. Bayramlarda ve resmî tatillerde bütün gün görev yapan bu kimselere yasal süre içinde 
çalışmak için bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz? 

4. Bunlara lojmanda oturma hakkı tanıyacak mısınız? Ne zaman? Bu tür bir projeniz 
var mı? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 16.3.1990 

Bakan : 368 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi; Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 26.2.1990 tarihli ve 7/1147-4367/19690 
sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde gönderilen ve Çorum Milletvekili Rıza Ilıman tarafından verilen ve ya
zılı olarak tarafımdan cevaplandırılması istenen soru önergesinin cevabı iki nüsha halinde ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakam 

Sayın Rıza Ilıman 
Çorum Milletvekili 
Şahsıma tevcih ettiğiniz ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz soru 

önergesinin cevabı aşağıda takdim kılınmıştır. 
1. Ceza infaz ve koruma başmemurları ile memurlarının malî durumlarının düzeltilmesi 

konusunda, hizmetin özelliği dikkate alınarak, hâkim ve savcı sınıfından olmayan diğer adalet 
personeline nazaran iyileştirmeler yapılmış bulunmaktadır. Bunun dışındaki malî ve diğer öz
lük haklarındaki iyileştirmelerin, kamu personeli ile ilgili olarak genel bir personel rejimi ça
lışması sırasında ele alınmasının daha uygun olacağı düşünülmektedir. 

2. 2 Mart 1987 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 271 sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile ağır ceza merkezlerindeki ceza infaz kurumları ile tutukevlerinde üçlü vardiye sistemi 
ile çalışmaya geçmek amacıyla yeteri kadar infaz ve koruma başmemuru ve memuru kadrosu 
alınmıştır. Bu kadrolara, Bakanlığımca yapılan sınav sonucunda, aday infaz ve koruma me
murlarının tayini yapıldıktan sonra 20.10.1988 tarihli genelgemiz uyarınca, ceza infaz ku-
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rumları ile tutukevlerinde üçlü vardiya sistemiyle çalışma başlatılmış bulunmaktadır. Bu dü
zenleme biçimine göre, ceza infaz ve koruma başmemur ve memurlarının haftada beş gün ça
lışmaları, iki gün istirahat etmeleri sağlanmıştır. Bayramlarda ve diğer resmî tatillerdeki çalış
ma süreleri de yine üçlü vardiya sistemine göre belirlenmektedir. 

3. Genel ve döner sermaye bütçelerinin el verdiği imkânlar ölçüsünde adalet personeli
nin lojman sorununun halline çalışılmakta olup, mevcut lojman sayısı tüm adalet personelinin 
ihtiyacını karşılayacak düzeye henüz ulaşmamıştır. Halen, ceza infaz kurumları ile tutukevleri
nin 1 ve 2 nci müdürlerinin bir kısmına dahi lojman temin edilememiştir. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 

10. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin Mardin ili Midyat ilçesi Eğlence köyü grubu 
içme suyu hattına ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Keyifleri Bakanı Lutfullah Kayalar'm yazdı cevabı 
(7/1149) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasını arz ederim. 
22.2.1990 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

Mardin-Midyat-Eğlence Köyü Grubu içme suyu hattının onarımı için 1988 yılında ihale 
yapılmıştır. Şu anda belirtilen grup köylerinden ve mezraların hiç birine su akmamaktadır. Su 
akmadığı halde, Mardin ti Müdürünün müteahhitle samimi ilişkisinden dolayı hakediş rapo
runu heyet başkanı sıfatı ile imzalatmış ve ödeme yapılmış bulunduğu, Mardin'de yaygın bir 
şayia halini almıştır. Eğlence köylüleri ve ihtiyar heyeti ile yaptığım temaslarda gerçekten bir 
onarımın olmadığı söylenmiştir. 

Buna göre; 
1. Eğlence tçme suyu grubu onarımı 1988 yılında yapılmış mıdır? Yapılmışsa hakediş heyeti 

başkanı sıfatı ile kabul ve hakediş tutanağı kimin tarafından imzalanmıştır? 
2. Bu konuda haksız bir ödeme yapılmışsa ilgililer hakkında ne gibi bir muamele yapıla

caktır? 
3. Bu hususun araştırılması için Genel Müdürlükten bir kişinin Eğlence Köyüne kadar 

gönderilmesi düşünülebilir mi? 
T. C. 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 16.3.1990 

Sayı : ÖKM-2-121 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kan. ve Kar. Md.nün 27.2.1990 tarih ve 7/1149-4371/19693 sayılı yazısı. 
Mardin Milletvekili Sayın Süleyman Çelebi'nin "Mardin ili Midyat İlçesi Eğlence Köyü 

Grubu tçme Suyu hattı hakkındaki" yazılı soru önergesi Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 
incelettirilmiştir. 
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1. Mardin-Midyat-Eğlence Grup içme suyu tesisi 1988 yılında ikmal-tevsi-onarım prog
ramına alınmış, ancak işe talip çıkmadığı için onarım işi gerçekleştirilememiştir. 

2. 1988 yılı içinde ihalesi yapılamayan bu iş için hakediş raporu tanzim edilmemiş ve ödeme 
yapılmamıştır. Bu itibarla 1988 yılında herhangi bir haksız ödemenin yapılması söz konusu 
değildir. 

3. Arz edilen nedenlerden dolayı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünden bir elemanın 
araştırma yapmak üzere mahalline gönderilmesine gerek görülmemektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Lutfullah Kayalar 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı 

11. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgöl'ün, boşanan kadınların geleceğini garanti allına al
mak için Çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve Adalet Bakam Mahmut Okan Sungurlu 'nun 
yazılı cevabı (7/1190) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Oltan Sungurlu tarafından "yazılı" olarak 

cevaplandırılmasına emir ve müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 
8.3.1990 

Mustafa Sarıgül 
tstanbul 

Yaşamlarının en güzel günlerini paylaşan, tasada kederde kıvançta beraber olan yaşamla
rının devamı çocuklarının geleceği için bir yaşam boyu birlikte mücadele veren eşler çeşitli se
beplerden dolayı ayrılan karı koca ilişkileri ve bu ilişkilerdeki çıkmaz ortadadır. 

O nedenle; 
1. 10-15 yıl birlikte bir yaşam sürdürdükten sonra çeşitli nedenlerle boşanan karı koca

nın, evlilik süresince edinilen mallar evlilik bittikten sonra boşanan karı koca arasında payla
şılması yolunda yapmış olduğunuz bir çalışma var mıdır? 

2. Kadınlarımız mahkeme kapılarında uzayan davalarla mağdur olmakta alınan nafa
kalar ise hızla yükselen enflasyon nedeniyle kafi gelmemektedir. Nafakaları artırma yolunda 
bir çalışmanız var mıdır? 

3. Evliliği için öğrenimini yarıda bırakmış, iş yaşamını yarıda bırakmış kadınlarımız, ev
lilik yaşamı bitince hiçbir maddî güvencesi olmaksızın ortada kalıyorlar. Devlet olarak boşa
nan kadının geleceğini garanti altına almak için yapılan bir çalışma var mıdır? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 16.3.1990 

Bakan : 370 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 13.3.1990 tarihli ve 7/1190-4490/20068 

sayılı yazınız. 
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tlgi yazınız ekinde gönderilen ve İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül tarafından verilen 
ve yazılı olarak tarafımdan cevaplandırılması istenen soru önergesinin cevabı iki nüsha halinde 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 
Sayın Mustafa Sarıgül 
istanbul Milletvekili 
Şahsıma tevcih ettiğiniz ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz soru 

önergesinin cevabı aşağıda takdim kılınmıştır. 
1. Malum olduğu üzere 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 146 ncı maddesi "Boşan

ma halinde malların tasfiyesi"ne dair hükümleri muhtevidir. Sözü edilen bu maddede "Karı 
koca, malların idaresi hakkında hangi usulü kabul etmiş olursa olsun boşanma vukuunda her 
biri kendi şahsî emvalini alır. Husule gelmiş olan ziyade, kabul ettikleri usulün hükümlerine 
tevfikan aralarında taksim olunur." hükmü mevcuttur. Evlilik birliği devam ederken tarafların 
katkıları ile alınan eşyaların ise belli şartlarla yarı yarıya veya katkı oranına göre aidiyet tespiti 
yapılması gerektiği Yargıtay İçtihatları ile belirlenmiştir. Bu sebeple Medenî Kanunun malların 
tasfiyesine ait hükümlerinin yeterli olduğu düşünülmektedir. 

2. Türk Kanunu Medenisi hükümlerine göre nafaka, davacının geçinmesi için gerekli olan 
ve diğer tarafın gelirine uygun bulunan bir yardımdır. Nafakaların artırılması da yine bu Ka
nun hükümlerine göre yapılmaktadır. Nafakanın artırılması talep edilip de bunun mahkemece 
kabule şayan görülmesi halinde, bu artırıma dava tarihinden itibaren hükmolunması gerektiği 
Yargıtay içtihatları cümlesindendir. Artırma talebinde tarafların durumu ve özellikle davalının 
geliri gözönünde bulundurulduğundan bu konuya ilişkin yeni hükümler getirilmesine lüzum 
görülmemektedir. 

3. 4.5.1988 gün ve 3444 Sayılı "743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin 
ve 818 sayılı Borçlar Kanununun 49 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun" ile Türk 
Kanunu Medenisinin 144 üncü maddesinde değişiklik yapılarak, boşanma durumunda yoksul
luğa düşecek eşin bazı şartların tahakkuku şartı ile diğer eşten süresiz nafaka isteyebileceği hükme 
bağlanmıştır. 

Evlilik tarafların rızalarına dayalı olarak kurulan bir müessesedir. Taraflar evlilik birliği
nin tesisinde bunun sonuçlarına katlanabilecekleri taahhüdü ile bu akdi icra etmektedir. Bu 
nedenlerle aile birliğinin sona ermesinde boşanan eş yönünden Devletin bu müesseseye müda
halesi hususunda bir çalışma yapılması da düşünülmemektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 

12. — Edirne Milletvekili Melvtnet Fuat Erçetin'in, Türkiye Gübre Fabrikaları Anonim Şirketince 
Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine tahsis edilen gübrenin taşınması için yapılan 
i/ıaleye ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Mustafa Taşar'in yazılı cevabı (7/1208) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Mustafa Taşar tarafından yazıtı olarak cevaplandı

rılmasının sağlanmasını saygı ile arz ederim. 
Fuat Erçetin 

Edirne 
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20.2.1990 tarihli yazılı soru önergemde Türkiye Gübre Fabrikaları A. Ş.nin Yarımca'daki 
tesislerinden Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Koop. Birliğine tahsis edilen gübre dağıtımı 
taşıma ihalesi ile ilgili soruma 23.2.1990 tarihli kısa cevabınızda, görüldüğü gibi, olayın anlaşı-
lamadığı sebebi ile, bir defa daha yenileme zorunluluğu doğmuştur. 

1. Türkiye Gübre Fabrikaları A.Ş. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Koop. Birliğine 
37 bin 600 ton gübre dağıtımı için, taşıma ihalesi yapmış mıdır? 

2. Bu ihalede merkezi Havsa'da bulunan beşbin ortaklı Trakya Motorlu Taşıyıcılar Ko
op. Birliği ihaleye girerek ton başına 19.000 TL. fiyat vermesine karşılık, onlardan 6 000 TL. 
daha fazla (25 000 TL.) fiyat veren Horoz Nakliyat Şirketine taşıma işlemi verilmiş midir? 

3. Bu ihale Horoz Nakliyat Şirketine verilmişse; thale yasasına uygun işlem yapılmış mıdır? 
4. Horoz Nakliyat Şirketine yapılan ihalede fazladan 200 milyon TL.si ek yük getirmiş 

midir? 
5. Eğer Türkiye Gübre Fabrikaları A.Ş. ihale yasasına aykırı davranmışsa, sorumlular 

hakkında ne gibi bir işlem yapacaksınız? 
T. C. 

Devlet Bakanlığı 
Sayı : 03-13/292 20.3.1990 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) Kan. Kar. Md. 23.2.1990 Tarih ve 7/1136-4348/19615 sayılı yazınız. 
b) 23.2.1990 Tarih ve 03-13/250 sayılı cevabî yazımız. 
c) 15.3.1990 tarih ve 7/1208-4528/20255 sayılı yazınız. 
Bakanlığıma intikal eden ilgi (a) yazınızda belirtilen ihale konusunda ilgi (b) yazımızla 

Yarımca'da Bakanlığıma bağlı TÜGSAŞ Genel Müdürlüğünün herhangi bir tesisinin bulun
madığı bildirilmişti. 

ilgi (c) yazınızda da aynı konu üzerinde SHP Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in 
ikinci kez vermiş olduğu soru önergesine ilgi (b) yazımızdaki verilen cevapta olduğu gibi Ya
rımca'da Bakanlığımı ilgilendiren herhangi bir tesisin bulunmadığı hususunu; 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mustafa Taşar 
Devlet Bakanı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 23.3.1990 
Sayı : 7/1136-4348/19615 

Devlet Bakanlığına 
(Sayın Mustafa Taşar) 
Bakanlığınıza yöneltilen, aşağıda sahibi ve özeti yazılı önergenin bir örneği ilişikte gönde

rilmiştir. Millet Meclisi içtüzüğünün 96 ncı maddesi gereğince 20 gün içinde cevaplandırılma
sını rica ederim. 

Saygılarımla. 
Abdulhalim Araş 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı V. 
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önergenin Sahibi : Mehmet Fuat Erçetin, Edirne Milletvekili. 
önergenin özeti : Türkiye Gübre Fabrikaları Anonim Şirketince Trakya Yağlı Tohumlar 

Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine tahsis edilen gübrenin Birlik kooperatiflerine taşınması için 
yapılan ihaleye ilişkin yazılı soru önergesi. 20.2.1990 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Mustafa Taşar tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasının sağlanmasını saygı ile arz ederim. 

Fuat Erçetin 
Edirne 

Türkiye Gübre Fabrikaları A.Ş. \arımca'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. İhalelerde 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? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 
Sayı : 03-13/250 23.2.1990 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 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-
rımca'da Bakanlığımla ilgili herhangi bir tesis bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mustafa Taşar 
Devlet Bakanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

91 İNCt BİRLEŞİM 

20 . 3 . 1990 Salı 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 31 arkadaşının, kuraklıktan zarar 

gören çiftçilerin sorunlarını ve bu konuda alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/70) 

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

3. — Ankara Milletvekili Onural Şeref Bozkurt ve 54 arkadaş'iın, 25 Mart 1984 
Sarihinden bugüne kadar belediyelerde ve il genel meclislerimde 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) 

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

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

6. — Sakarya Milletvekili Mehmet Gölhan ve 10 arkadaşının, ülkemizin sana
yileşmesi konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/16) 
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7. — istanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş ve 64 arkadaşının, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesinin sorunları ve Hükümetim bu konudaki tutumu konusunda Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/17) 

8. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve 67 arkadaşının, Mardin İli Silopi 
İlçesi Derebaşr Köyü yakınlarında 17.9.1989 tarihimde meydana gelen olayla ilgili iddia
ları açıklığa kavuşturmak ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleril uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/73) 

9. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 17 arkadaşının, kamu iktisadî teşeb
büslerinin ülke ekonomisine katkısı, bunlardan bazılarının satılmasını zorunlu kılan 
nedenler ve satılan ve satışa çıkarılan kamu iktisadî teşebbüslerinin değer takdirleri 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca biir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/18) 

10. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar ve 19 arkadaşının, Atatürk Orman 
Çiftliğinin kuruluş ve millete devrediliş amacı dışında kullanıldığı iddiasını tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 indi, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/74) 

11. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin ve 32 arkadaşının, Hakkâri İli 
Yoncalı Köyünde 18 Temmuz 1989 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddiaları 
ve olağanüstü hal uygulaman illerdeki benzeri uygulamaları tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclîs 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/76) 

12. — Ankara Milletvekilli 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) 

13. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin ve 29 arkadaşının, Kırklareli İli 
Lüleburgaz İlçesindeki iki adet Devlet Üretme Çiftliğinin Libyalılara satılacağı iddia
larını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkim, önergesi (10/78) 

14. — Niğde Milletvekili Raşit Dalldal 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) 

15. — Kocaeli Milletvekili Alaetttin 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) 

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

17. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal ve 24 arkadaşının, pancar üreticilerinin 
sorumları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/20) 

18. — Tunceli Milletvekili Kahıer Genç ve 15 arkadaşının, Sümerbank ve özel
leştirmeye tabi tuttulacak diğer kamu iktisadî teşebbüsleri ile ilgili suiistimali iddilarının 
gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmıasma ilişkin önergesi (10/82) 

19. — 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 imci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/83) 

20. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 20 arkadaşının, irtica hareketlerinin, amaç 
ve boyutlarını, iç ve dış desteklerimi ve laikliği1 sağlıklı ve kalıcı temellere oturtmak 
için alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/84) 

21. — Zonguldak Milletvekilli Koksal Toptan ve 29 arkadaşının, Amasra ve 
Yeniçeltek'de meydana gelen kazalarım gerçek nedenlerini ve madencilik sektöründeki 
kazalar ile meslek hastalıklarımın] önlenmesi için alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarımca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/85) 

22. —İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve 16 arkadaşının, Yeniçeltek Kö
mür Işletmesindeki1 çalışma koşullarını, bu işletmede meydana gelen iş kazasının so
rumlularını ve konuyla ilgili olarak alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkini önergesi (10/86) 

23. — istanbul Milletvekili Sudi Neş'e Türel ve 20 arkadaşının, istanbul ilindeki 
su sıkıntısının gerçek nedenlerinıi ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasamın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/87) 

24. — 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, içtüzüğüm 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkim önergesi (10/88) 

25. — izmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu ve 27 arkadaşının, tütün üreticilerinin 
sorunları ve 1989 ürünü tütün fiyatları konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 
ve 101 inci mıaddeleni uyarınca bir genjel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/23) 
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26. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 24 arkadaşının, Sayın Turgut özal'm 
Başbakanlığı döneminde; kendisinin ve bazı yakınlarının edindikleri mal varlıklarıyla 
ilgili iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/89) 

27. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve 15 arkadaşının, ülkemizin Avrupa 
Topluluğuna tam üyeliğiyle ilgili gelişmeler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/24) 

28. — Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 20 arkadaşının, genel sağlık sigortasıyla 
ilgili olarak hükümetçe yapılan çalışmalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/25) 

29. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı ve 22 arkadaşının, ilaç ve ilaç sa
nayii konuşumda Anayasanın 98 İnci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/26)f 

30. —• Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğulları ve 12 arkadaşının, ASELSANMa 
çalışan işçilerden bir kısmının topluca işten çıkarılmalarının nedenini ve Savunma Fo
nu Müsteşarlığınca açılan bilgisayar kontrollü telsiz sistemi ihalesi ile ilgili iddiaların 
gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/90) 

31. — Samsun Milletvekili Ali Bser ve 22 arkadaşının, baraj projeleri nedeniyle 
gerçekleştirilen toplu kamulaştırmaların neden olduğu sorunları tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/91) 

32. — Aydın Miilletvekili Hillmi Ziya Postacı ve 20 arkadaşının, ülkemizin spor
la ilgili sorunlarını tespit etmek ve ulusal bir spor politikası oluşturmak amacıyla 
Anayasanın 98 indi, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Antalya Milletvekili! Hasan Namal'm, Antalya İli Beldibî mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine yaptırılan binalardan bazılarının Antalya Valili
ğince yıktıruldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

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

3. —Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, din görevlilerinin eğitim programla-
nnın gd'iştifilmesi ve ödeneklerinin artırılması için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne 
ilişkin Devlet Balkanından sözlü soru önergesi (6/65) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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4. —Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nurt, profesyonel futbol liginde 

uygulanan puan sistemine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/68) 

5. — Adama Milletvekili Abdullah Sedat Doğan/in, Adana Eğitim Araçları 
Merkezi Başkanının keyfî uygulamalar yaptığı iddiasına ilişkin Mülî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/121) (1) 

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

7. — Balıkesir Milletvekili t. Önder Kırlı'nın, yurt dışına gönderilecek öğret
menlerle ilgili mülakat sınavımın ertelenme nedenine ve sımav komisyonumun kimlerden 
oluştuğuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/142) (1) 

8. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altımer'in, Eflani - Safranbolu yolunun 
tamıiır edilmemesini tenkit eden bir vatandaşın Karayolları 15 inci Bölge Şefliği Gö
revlilerince dövüldüğü iddiasına ilişkim Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/110) 

9. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, spor sahalarımda 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) 

10. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgöl'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) 

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

12. — İzmir Milletvekilli! Mehmet Turan Bay azıt'uı, Bergama İlçesindeki ilk ve 
orta dereceli okulların öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/232) (1) 

13. — Adana Milletvekilli Cüneyt Canver'in, 1-Torzum Şirketler Grubuna 
20.11.1985 tarifeli' protokolden önce ve sonra me kadar vergi iadesi ve kaynak kullanımı 
destekleme primi ödendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/234) (1) 

14. — Ankara Milletvekilü Ömer Çiftçi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Talebelerine 
Yardım Derneği Öğrenci Pansiyonunun kazan dairesinin onarımı içıîn gerekli maüzeme 
ve işçiliğin karşılıksız olarak T.K.l. Orta Anadolu Linyit İşletmesince karşılandığı 
iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/126) 

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

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

17. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ülkemizdeki ortak savunma tesis
lerinde radyasyon sızıntısı bulunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/250) (1) 
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18. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'ntn, Kuveyt Türk Evıkaf Finans 
Kurumu A.Ş.'niö ortaklarına ve şirket anasözleşmesinide yer alan bazı hükümlere ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/257) (1) 

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

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

21. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, hayalî ihracatla ilgili olarak 
mahkemelere intikal eden veya Devlet Planlama Teşkilatında soruşturması devam 
eden dosyalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6'13 8) 

22. — Balıkesir Milletvekili î. Önder Kırlı'nın, eğitim önlisans programına 
katılarak Açıköğretim Fakültesini bitiren emekli öğretmenlerin intibaklarının yeniden 
düzenlenip düzenlenmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/264) (1) 

23. —' Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, olağanüstü hal uygulaması nedeniyle 
yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/302) (1) 

24. — 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) 

25. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Köy Hizmetleri Üçüncü Bölge ve 
Adana Müdürlüklerinde 1988 yılında geçici statüde kaç işçinin ne kadar süre ile çalış
tırıldığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/151) 

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

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

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

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

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

31. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Ceyhan Nehrinin Akdeniz'e dö
küldüğü bölgenin herhangi bir firmaya kiralanıp kiralanmadığına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/158) 



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

33< — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, televizyonun birinci kanaî 
yayınlarının Zonguldak İl Merkezinde izlenemediği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/160) 

34. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, ilköğretim müfettişlerine ve mü
fettişlik için atama bekleyen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
mından sözlü soru önergesi (6/161) 

35. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, Sosyal Sigorta Kurumu emekli
lerinin de yurt dışı tedavi imkânlarından yararlandırılmaları için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Çalışma ve Sosyali Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/162) 

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

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

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

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

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

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

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

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

44. — 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) 

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



46. — 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) 

47. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Vezirköpra İlçe Hastanesi ile bu ilçeye 
bağlı köylerdeki sağlık ocak]arının personel ve araç - gereç sorunlarına ilişkin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/181) 

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

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

50. — Zonguldak Milletvekili Şimai Altıner'in, Karabük İlçesi Kjapullu Kö
yünde yaptırılacak afet evlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 'soru 
önergesi (6/186) 

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

52. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlen
dirme Vakfının şubelerine, 1987 yılı kârına ve 1986 yılından bu yana vakfa yapılan 
bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/305) (1) 

53,—• izmir 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 sözdü soru önergesi (6/190) 

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

55. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, yıllık enjektör tüketimine ve 
kaçak olarak ülkemize sokulduğu iddia edilen enjektörlere ilişkin Sağlilk ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru1 önergesi (6/196) 

56. — içel Milletvekili M, Istemihan Talay'ın, «Tarsus'un, şimdilik il yapıl
masının düşünülmediğine» dair 31.10.1988 tarihli beyanına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/318) (1) 

57. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli ili Gebze ilçesinin 
öğretmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü şort1 

önergesi (6/199) 
58. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze ilçesi adliye binasına ve 

bu ilçede ağır ceza mahkemesi kurulmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/200) 

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

60. — Afyon Milletvekili Abdullah Udutürk'ün, şeker pancarına zam yapılıp » 
yapılmayacağına ve pancar üreticilerine ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/206) 
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61. — 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 sora önergesi (6/207) 

62. —Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'm, Ankara İli Şereflikoçhisar ilçesine 
bağlı Evren, Sarıyahşi ve Ağaçören kasabalarının ne zaman ilçe yapılacaklarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözllü soru önergesi (6/319) (1) 

63. — Kocaeli Milletvekili; Al'aettin Kurt'un, ülkemize sığınau peşmergelerden 
bir kısmının Gebze - Çayırova'daki Tarım Meslek Lisesinde istihdam edileceği iddia
sına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) d) 

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

65. — izmir Milletvekili Erol Güngör'ün, «Yakın Tarih» adin ansiklopedide 
Atatürk'ü ve Atatürk İlkelerini yeren ifade ve bölümler bulunup bulunmadığına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) (1) 

66. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta ili Yalvaç İlçesine bağlı 
Yarılckaya ve Kurusarı köylerinin içme suyu sorununa ilişkin Tanm Orman ve Köyiş-
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/209) 

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

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

69. — 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) 

70. — 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) 

71. —t İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı Fonunun gelirlerine ve harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/214) 

72. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'in, 5.10.1988 tarihinde Mardin ve 
Diyarbakır illerinde köy korucuları tarafından ikıi vatandaşın öldürüldüğü iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/323) (il) 

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

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

76. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde İli Ulukışla İlçesinde yapıl
ması düşünülen İmrahor Göletine 'ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/2Î8) . 

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

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

79. — 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) 

80. — 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) 

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

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

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

84. — Bursa Milletvekili Abdulkadir Cenkçiler'in, koruma sahası olarak ilan 
edilen Fethiye ve Marmaris'te yapımlarına daha önce izin verilen tesislerin inşasının 
durdurulduğu iddiasına 'ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/228) 

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

86. — Hakkâri Milletvekilli Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Uludere İlçesi Kaya-
dibi Köyü Bvil Mezrasmdaki bir vatandaşın evinin jandarma tarafından yıkıldığı ve 
KayadibJ Köyünde zorunlu ikamete tabii «tutulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/333) (1) 

87. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, 1986 ve 1987 yıllarımda Hakkâri 
İli Yüksekova İlçesi Esendere Bucağından sınırı geçerken jandarma tarafından öldürü
len veya yaralı olarak ele geçMlen vatandaşlara il'iişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/334) (1) 
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88. — Hakkâri Milletvekilli Cumhur Keskin'in, Hakkâri tli Ululdere İlçesi Şe-
noba Köyü Tabur Komutanının bazı uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/335) (1) 

89. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Yüksekova İlçesi 
Güvenli Köyüne ait olan ve Dere Yaylasında otlatılmakta bulunan koyuni sürüsüne 
Aytepe Karakolu görevlilerince el konulduğu ve sürünün gümrüğe teslim edildiği id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) (1) 

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

91. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebinin, Mardin İlinde 15.11.1988 ta
rihine kadar açılmamış olan okullara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/241) 

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

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

94. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Denizli İli Honaz İlçesine bağlı köy
lerdeki vatandaşların sınıflandırfdığı ve fistendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/341) (1) 

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

96. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Doğu Anadolu'daki bazı illerin 
yakacak sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/254) 

97. — Bursa Milletvekilli Beytullah Mehmet Gazıoğlu'nun, bir demek ve bir 
şirket tarafından İstanbul Özel İdare Müdürlüğüne otomobil hibe edıüdiği iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/255) 

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

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

100. — İzmir Milletvekili Veli Alksoy'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) 

101. — Kahramanmaraş Milletvekili Altilla îmamoğlu'nun Kahramanmaraş - Gök
sün, Göksün - Elbistan, Göksün - Andırın ve Andırın - Kahramanmaraş karayoUanna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/268) 

102. —- Kahramanmaraş Milletvekili Atilla tmamoğlu'nun, Afşin - Elbistan Ter
mik Santralına ve bu bölgede katkısız biriket imalatının ne zaman gerçekleştirileceğine 
Miskin Enerji ve TabÜî Kaynaklar Bakanınidan sözlü soru önergesi (6/269) 
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103. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla tmamoğlu'nun, Adatepe ve Karakuz 
barajlarının yapımına ne zaman başlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/270) 

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

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

106. —Kahramanmaraş Milletvekili Atila tmamoğlu'nun, televizyon yayınlarını 
izleyemeyen Kahramanmaraş İline bağlı ilçe ve köylere ve Kahramanmaraş'da Süimer-
bank ikinci satış mağazasının ne zaman açılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/274) 

107. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla tmamoğlu'nun, Kanramanmaraş Şe
hir Stadyumunun ne zaman çimlendirileceğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/275) 

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

109. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altınerlin, 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) 

110. —Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Vakıflar Bankası Samanpazarı 
Şubesince Öztur Anonim Şirketine verildiği iddia edilen krediye İlişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/343) (1) 

111. — Samsun Milletvekili İrfan Desmıiralp'in, seçimlere katılan siyasî partilerin 
radyo ve televizyon gilbi haberleşme araçlarından eşit olarak faydalandırılmasına dair 
Avrupa Konseyi Kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 

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

113. —- Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Petrol Ofüsi İskenderun Bölge Başmüdü
rünün işçilere ve bölge halkına hakaret ettiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/346) (1) 

114- — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İli Lice İlçesi Jandar
ma Komutanının baskısı ile bazı vatandaşlara koruculuk için başvuru formu imzalat
tırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesli (6/347) (1) 

115. — Hatay Milletvekili öner Mıiski'nin, TEK Tcroslar İşletmesinin Çukurova 
Elektrik A.Ş.'ne devredilmesinden doğacak bazı soranlara ilişkin. Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) (1) 
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116. — 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) 

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

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

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

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

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

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

123. —Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, AIDS'li hastaiarın sayısına ve 
bu konuda ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/284) 

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

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

126. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'm, Keçiborlu İlçesinde yapılacak 
olan Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve Kız Sanat Okulu inşaatlarına ne zaman baş
lanacağına il'işkin Millî EğMm Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/287) 

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

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

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

130. — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün'ün, İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana 
büyükşehir belediyelerinin yurt dışından borç alıp almadıklarına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/357) (1) 
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131. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun İli Vezirköprü İlçesinde şeker 
pancarı alımlarının hızlandırılması için ilave kantarlar kurulup kurulmayacağına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/292) 

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

133. — Samsun Milletvekili AHİ Eserlin, Havza - Vezirköprü yolunun yapımına 
ve E - 5 karayolu Hendek - Düzce güzergâhının onarımına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi' (6/294) 

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

135. — Çorum Milletvekili Cemal Şahinim, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Nisan 
ayından bugüne kadar İller Bankasından aldığı avans borçların miktarına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/3Ö0) (1) 

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

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

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

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

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

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

142. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, 1985 - 1988 yıllarında Kaynak 
Kullanımını Destekleme Fonundan yararlanabilmek için yatırım amacıyla teşvik bel
gesi alanlara ve adı geçen Fondan kimlere ne kadar ödeme yapıldığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/370) (1) 

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

144. — İsparta Milletveküi İbrahim Gürdal'ın, İsparta - Eğirdir İlçesi Endüstri 
Meslek Lisesi Sanat Okulunun ne zaman yapılacağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/311) 
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145. — Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'ın, heyelan 'bölgesi ilan edilen Manisa 
tli Selendi İlçesi Rahmanlar Köyü Hacılar Mahallesindeki vatandaşların yeni yerleşim 
alanına nakledilmeleri için çalışma yapılıp yapılmadığınla ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/312) 

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

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

148. —Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Aitıınfcaya Barajı sahasında kalan 
Samsun İli Vezirköprü İlçesindeki arazilerin kamulaştırma bedellerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/315) 

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

150. — izmir 'Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir Büyükşehir Belediyesinin kur
duğu veya ortak olduğu şirketlere ve bu şirketlerin faaliyetlerine ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/373) ı(l) 

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

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

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

154. —Diyarbakır Millfctvekli 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) 

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

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

157. — 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) 

158. — İzmir Milletvekili Erol Güngör'ün, Tahtalı Barajı inşaatına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/383) (1) 
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159. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Brçetin'in, 1988 yılında elektrik fiyat
larına yapılan zamlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/384) (1) 

160. — Diyarbakır 'Milletvekilli Fuat Atalay'ın, Anadolu ve Türkiye Emlak 'ban
kalarınca gerçekleştirildiği iddia edilen arsa alım ve satımlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/3'8'5) (1) 

161. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Millî Savunma Bakanı Ercan 
Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığı idarî ve Malî İşler Daire Başkanı iken MİT Müsteşar
lığına yerdiği iddia edilen maılzemelere ilişkin 'Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/386) <1) 

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

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

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

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

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

167. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Türk Kadınını Tanıtma ve Güç
lendirme Vakfına yapılan bağışlara ve Vakfın denetimine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/393) (1) 

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

J 69. —Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, organize sanayi bölgeleri kurmak 
amacıyla Samsun İline bağlı Asaraağaç, Kutlukent ve Çırakman köylerinde 1985 -1986 
yılarında kamulaştırılan arazilerin bedellerine ilişkin 'Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/404) (1) 

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

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

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

173. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, «İcraatın İçinden» ve «Gelişen 
Türkiye» adlı programların Ankara Video Ajans A.'Ş.'ne yaptırılmasının nedenine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/406) (1) 
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174. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sivas - Kangal, Soma ve Yatağan 
bölgelerinde termik santralleri besleyecek kömür ocaklarının özel sektöre devredileceği 
iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/397) (1) 

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

176. — 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) 

177. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sovyetler Birliğinden ithal edilen 
doğalgazın hangi amaçlarla kuLlanılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/400) (1) 

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

179. —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) 

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

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

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

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

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

185̂  — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Bezm-i Âlem Üniversitesinde 
sözleşmeli olaraık çalışmak isteyen sağlık personelline imzalattırılan hizmet akdine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/408) (1) 

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

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

(91 inci Birleşim) 
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188. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'm, Tunceli İli Hozat İlçesi 

Emniyet Amirliğinde görevli bir komiser ile bir poilis memuru haklarındaki iddiaya 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/411) (1) 

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

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

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

192. — Ankara Milletvekilli Rıza Yılmaz'm, 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) 

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

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

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

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

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

198. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, hayalî olduğu Ikuşkusuyla 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) 

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

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

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

203. — 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) 

204. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdaİ'ın, İsparta Tapu Sicil Müdürlüğü 
ile ilgili olarak Valilikçe yapılan tahkikata ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
Önergesi (6/431) (1) 

205. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdaİ'ın, Burdur İl merkezindeki ilk ve 
orta dereceli okullarda görevli öğretmenlerin bir kısmının çe'şitli köy ve kasaba okul
larına nakledildikleri iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/353) 

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

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

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

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

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

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

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

214. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Tunceli, Erzincan ve Malatya 
illerine bağlı bazı köylerde yeni yaptırılan camilere atanan imamlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/451) (1) 

215. - Kocaeli MÜıletveMi 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) 

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

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

218. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Sütçülier İlçesi Kara-
diken Köyünün su sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/364) 

219. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürlk'ün, Anavatan Partisi belediye başkan 
adayları hakkında görüş bildirdikleri iddia edilen vali ve kaymakamlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/365) 

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

221. — 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) 

222. — İzmıir Milletvekili Veli Aksoy'un, düşünce suçlusu olarak gözaltına 
alınan sanıklara farklı muamele yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/44'6) (1) 

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

224. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Konya İli Çumra İlçesi kapatılan 
ülkü ocakları başkanının bugüne kadar yakalanamamasınm nedenine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/450) ı(l) 
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225. —Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığıncâ 
üretilen ve Rusya'dan ithal edilen doğal gaz miktarlarına -ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/367) 

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

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

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

229. — 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) 

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

231. — Sakarya Mıillietvekili Ahmet Neidkn'in, Sakarya Üniversitesi inşaatına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/422) 

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

233,1 —Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Şarköy Belediye Başkanlığı 
seçiminin iptali nedeniyle Valilikçe Belediye Başkanvekilliğine yapılan atamaya ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/461) (1) 

234. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yusuf Bozkurt Özal il;e Aydın 
Corporation A.Ş. arasında ilişki bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/463) (1) 

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

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

237. —İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, şehir içinde çalışan araçlara 
takograf zorunluğu getirilmesıinin nedenine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/438) 
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238. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, vatandaşların AİDS hastalığı 
hakkında aydınlatılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 

239. — 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) 

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

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

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

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

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

245. —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)(l) 

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

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

248. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'm, 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) 

249. —Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 1 Mayıs ıgösterileri nedeniyle 
gözaltına alınanların sayısına ve bu olaylarda suçlu görülen kamu görevlilerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/482) (1) 

250. — 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) 



251. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, ilköğretim müfettişlerine ve mü
fettişlik için atama emri bekleyen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/484) (1) 

252. — istanbul Milletvekili Aytekin Kötil'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) 

253. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Güzel istanbul Hizmet Vak
fına yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/486) (1) 

254. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Çoculk ve Tabiat Valkfına yapılan 
bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) (1) 

255. —İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, istanbul Eğitim ve Kültür Vakfı
na yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) (1) 

256. — 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) 

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

258. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, işkence yaptıkları iddia edilen İs
parta İli Merkez Sanayi Karakolu görevlileri hakkında ne gibi işlemler yapıldığına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) (1) 

259. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Çocuk ve Tabiat Vakfına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) (1) 

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

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

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

263. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Atatürk - Elbistan Ankara enerji 
nakil hattının yapımıyla ilgili olarak aktedilen sözleşmeye ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/495) (1) 

264. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarrgül'ün, Asil Nadir Şirketler Grubunun 
gümrüksüz ithalat yaptığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/513) (1) 



265. — Bingöl Milletvekili İlhamı Binici'nin, Bingöl İli Adaklı İlçesi Elmaağacı 
Köyünde orman katliamı yapıldığı iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sıözlü soru önergesi (6/462) 

266. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Belediyeler Fonundan ve yedek 
ödenek faslından belediyelere yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/509) (1) 

267. — İzmir Milletvekili Bilgen 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) 

268. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Van ve Hakkâri - Yülks;ekova 
belediyelerinin olağanüstü hal tazminatı ödeneklerinin kesildiği iddiasına ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi {6/514) (1) 

269. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, günlük bir gazetenin 
31.5.1989 tarihli nüshasında yer alan «Özal'la İsviçre'de görüştüm» başlıklı habere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/515) (1) 

270. — Balıkesir Milletvekili İ. Önder Kırlı'nın, Mühammed Shakarchi ile İsviç
re'de yapıldığı iddia edilen toplantıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/516) (1) 

271. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bazı kişi ve firmalar tarafındian 
M.T.A.'ya ait Nevşehir'deki Ponza Taşı Madeninden kaçak olarak üretim ve satış ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/517) (1) 

272. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Hmısspor Lokalinde 30.5.1989 ta
rihinde meydana gelen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) (1) 

273. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu An
kara Dışlkapı Hastanesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik İBakanından sözlü soru 
önergesi (6/464) 

274. — İzmir Milletvekili Neccaır Türkcan'ın, ikinci ve üçüncü ligdeki futbol ta
kımlarının desteklenmesi için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önjergesi (6/519) (1) 

275. — Niğde Milletvekili Mahmut Öztürlk'ün, Niğde İlindeki toprak sulama 
kooperatiflerimin borçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/520) (1) 

276. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Uluslararası Af Örgütünce yayın
lanan rapora ilişkin Başbakandan 'sözlü soru önergesi (6/533) (1) 

277. — İçel Milletvekili M. îstemihan Talay'ın, Habur Sınır Kapısının Irak bölü
münde oluştuğu iddia edilen araç kuyruğunun önlenmesi için ne gibi tedbirler alına
cağına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) (1) 
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278. — 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) 

279. — Kars Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, bazı futbol kulüplerine Devlet tara
fından bağış yapılmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/573) (1) 

280. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Eruh İlçesi Ormaniçi Kö
yünden iki' vatandaşın kaybolduğu iddiasına ve yörede bulunan bir cesede ilişkin 
İçişleri Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/538) (1) 

281. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, ortaöğretimde devamsızlık ne
deniyle sınıfta kalan öğrenciler için af getirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 

282. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Karabük ve İskenderun Demir - Çelik 
İşletmelerindeki greve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/539) (1) 

283. — Kars Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, emekli, dul ve yetim aylıklarının ay
lık olarak ödenmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin iBaşbakandan sözlü soru 
önergesi (6/540) (1) 

284. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt bölgesinde bir kısım güven
lik görevlilerinin bazı yurttaşlara zorunlu kuryelik yaptırdığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/541) (1) 

285. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Eruh İlçesi Fındık Bu
cağı Jandarma Tabur Komutanlığınca gözaltına alman bir vatandaşa kuryelik yaptı
rıldığı ve bu vatandaşın 3 6.1989 tarihinde öldürüldüğü iddialarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/542) (1) 

286. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal'ın, amatör spor kulüplerine de yardım 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/543) (1) 

287. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Karabük ve İskenderun De
mir - Çelik fabrikalarındaki greve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/544) (1) 

288. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Engüder'in, Sakarya - Hendek İlçesi 
Eski Bıçkı Köyünden bir vatandaşın bayat kuduz aşısı nedeniyle öldüğü iddiasına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/477) 

289. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Ereğli Demir - Çelik Fabrikasının 
yabancı şirketlere satüacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/546) (1) 

290. — İstanbul Milletvekili Ali Haydar Erdoğan'ın, Devlet Planlama Teşkilatın
dan alınan hayalî ihracat dosyalarının yargı organlarına geç intikal ettirildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/574) (1) 

291. — Kars Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, İstanbul Atatürk Havalimanı Güm
rük Müdürlüğünde ortaya çıkarıldığı iddia edilen hayalî ihracat olayına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/547) (1) 
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292. — İçel Milletvekili Etem Cankurtaran'ıın, Demir - Çelik İşletmelerindeki 
grevin' neden olduğu zarara ve grev süresince gerçekleştirilen demir - çelik ithalatına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/548) (1) 

293. —Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Şırnak İlçesindeki bazı 
yayla ve meralarda atış eğitimi yapılacağına dair Kaymakamlık duyurusuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/549) (1) 

294. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun, yasadışı Türkiye Komünist 
Partisi ve kapatılan Türkiye İşçi Partisi genel sekreterlerine ülkeye geri dönmeleri için 
güvence verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/550) (1) 

295. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Şırnak İlçesine bağlı bazı 
köylerdeki ruhsatsız kömür ocaklarının güvenlik güçlerince dinamitlendiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/551) (1) 

296. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İlçesi Kemerli Köyündeki 
bir çobanın bölgede görevli askerler tarafından öldürüldüğü iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/552) (1) 

297. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İlçesi Balveren Köyü ile 
Silöpı İlçesi Ballıkaya, Köyündeki vatandaşların güvenlik güçlerince mağdur edildikleri 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/553) (1) 

298. —Eskişehir Mille t vekili M. Cevdet SelVi'nin, Bulgaristan'dan getirilen bir 
soydaşımız hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/554) (1) 

299. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Eskişehir Cezaevindeki tutuklu ve 
hükümlülerin Aydın ve Nazilli cezaevlerine nakledümelerinin nedenine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/556) (1) 

300. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 11.11.1988 tarihinde İstanbul Atatürk 
Havalimanında kaçak eşya ile yakalanan bir şahsın polisçe alınan ifadesinin sonradan 
değiştirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/557) (1) 

301. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İlçe merkezinde bazı va
tandaşların köy korucusu sıfatıyla görevlendirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/558) (1) 

302. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Cudi Dağı çevresindeki 
köylerin güvenlik güçlerince zorla boşaltıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/559) (1) 

303. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, «Kazı Kazan» adlı şans oyununa 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/560) (1) 

304. — Edirne Milletvekili Erdal Kallkan'ıın, Millî Piĵ ango İdaresince ger
çekleştirilen «Kazı Kazan» adlı şans oyunuma ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/561) (1) 

305. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 11.8.1989 tariihinde Diyarbakır 
İli Aşağı Beyan Köyü yakınlarında meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/562) (1) 

306. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars İlinde jandarma tarafından 
gözaltına alınan bir vatandaşa işkence yapıldığı iddiasına ve olayın sorumlusu hak
kında soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/575) (1) 
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307. — Kars Milletvekili Mahmut Alınaık'ın, Melyat Çay Fabrikasının depolarında 
bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/563) (1) 

308. — îçel Milletvekili Ekin Difcmen'in, Eskişehir Cezaevindeki siyasî tutuklu 
ve hükümlülerin Aydın Cezaevine nakledilmesinin nedenine ve nakil esnasında gerekli 
tıbbî tedbirlerin alınmadığı iddiasına ilisjkin Adalet iBakanından sözlü soru öner
gesi (6/478) 

309. — 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) 

310. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt îli Eruh İlçesi Fındık Bucağı 
Jandarma Tabur Komutanlığınca gözaltına alındığı ve zorunlu kuryelik yaptırıldığı 
iddia edilen biır vatandaşın ölümüne neden olanlar hakkında ne gibi işlemler yapıldığı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/565) (1) 

311. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, FETKIM'in özelleştirilmesinin 
ne gibi sonuçlar doğuracağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/566) (1) 

312. — Bursa Milletvekili Fehmi Işıkiar'm, Demir - Çelük 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) 

313. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, futbol müsabakalarındaki ser
best bilet fiyatı uygulamasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) 

314. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, insan hakları ihlallerine neden 
olan ülkemizdeki uygulamaların dış itibarımıza zarar verdiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/568) (1) 

315ı —Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, işyerlerinin tehlike derecesine göre sınıf
landırılmasına ve işçilerin bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/570) (1) 

316. — 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) 

317. — 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) 

318. —Tunceli Milletvekili Kamer Genç'sin, DYP üst yöneticilerinden bazılarının 
kaçakçılarla ilişkisi bulunduğuna dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/579) (1) 

319. —Tekirdağ Millet vekili Güneş Gürseler'in, Başbakanlıık ve bakanlıklarda 
çalıştırılan danışmanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/580) (1) 
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320. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Orman Kanununa göre «muha
faza ormanı» olarak ayrılan ormanlara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/581) (1) 

321. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Koope
ratif ince gerçekleştirilen ayçiçeği alımlarına ve 1989 yılımda ne kadar ham ayçiçeği 
yağı ithal edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/582) (1) 

322. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, 1005 sayılı Kanun uyarınca halen şe
ref aylığı alanların sayısına ve şeref aylığı gösterge rakamının artırılıp artırılmayacağı
na ilişkin Başbaikandan sözlü soru önergesi (6/583) (1) 

323. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Tralkya Birlik tarafından satın 
alınan ayçiçeği ürünü için üreticilere ne zaman ödeme yaplacağıma ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/584) (1) 

324. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli İli Nazimiye İlçesi 
Bostanlı Köyü sakinlerine îl Jandarma Alay Komutanı tarafından hakaret edildiği id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/586) (1) 

325. — İçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, T.R.T. tarafından kurum dışın
daki firmalara yaptırılan programlar için yapılan ödemelere ilişkin Başbaikandan sözlü 
soru önergesi (6/587) (1) 

326. — Ankara Mildfcvekili Eşref Erdem'in, Sosyali Hizmetler ve Çocuk Esirgemie 
Kurumu Genel Müdürlüğünde yapılan bazı işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/588) (1)' ' 

327. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, Bergama - Terzihaliler Kö
yündeki granit taşı sahasının özel bir kişi tarafından kapatıldığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/589) (1) 

328. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, İzmir İline bağlı ilçelerden 
hangisinde üreticilerin tarım kredi kooperatiflerine veya Ziraat Bankasına olan borçla
rının ertelendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi '(6/590) (1) 

329. — 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) 

330. — Ankara Milletvekili Rıza Yıimaz'ın, 31.8.1989 tarihinde İzmir'de mieyda-
na gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) (1) 

331. —İstanbul Milletvekili Hüsnü Okçuoğlu'nun, Orman Kanunundaki değişik
likten sonra yapılan orman alanı tahsislerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/594) (1) 

332. — Tokat Milletvekili Kâzım Özev'in, Tokat - Turhal Spor sahasının ne za
man çimlen dirileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/595) (1) 

333j — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, KİT ürünlerinin zam yapılma
dan piyasaya çıkarılmadığı ve çürümeye terkedildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/496) 

334. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, emeklilere yakacak kredisi veri
lip verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/497) 
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335. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'ınun, Rize bölgesindeki çay 
üreticilerine ürün bedellerinin ine zaman ödeneceğine ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/498) 

336. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Sabuncular Çay Fabrika
sının bahçesindeki radyasyonlu çaylardan sızan artıkların şehir içme suyuna karıştığı 
iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/499) 

337. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'ınun, akrabalarını ziyaret için 
Sarp Sınır Kapısından geçen vatandaşlardan toplu konut fonu alınmamasının düşü
nülüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/500) 

338. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Bayburt - Aşkale kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

339. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müfıtüoğlu'nun, Sabuncular Çay Fabri
kasının bahçesindeki radyasyonlu çaylar için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/502) 

340. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Gümüşhane'de kurulan 
klinger öğütme tesisinin çimento fabrikasına dönüştürülmesinin düşünülüp düşünül
mediğine ilişlkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/50:3) 

341. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Bayburt ilinde et kombi
nası açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım Orman ve K'öyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/504) 

342. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, öğretmensizlik nedeniyle 
kapandığı iddia edilen Bayburt İli Maden Kasabası Ortaokulunun bu öğretim yı
lında öğretime açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/505) 

343. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Fakir ve Muhtaç Öğrencilere Yar
dım Derneği tarafından Trabzon'da yaptırılacak olan öğrenci yurdunun temel atma 
töreninde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/597) (1) 

344. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge
sindeki. bazı aşiretlerin silahlandırılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/598) (1) 

345. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Doğu Anadolu'da meyda
na geldiği iddia edilen şüpheli ölüm olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/599) (1) 

. 346. — Balıkesir Milletvekili 1. Önder Kırlı'nm, Millî Savunma eski Bakanı Er
can Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığındaki görevleri sırasında yolsuzluk yaptığı iddiasıy
la hakkında Memurin Muhakematı Yasasına göre açılan soruşturmanın sonucuna iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/600) (1) 

347. — Tunceli Milletvekili Kamer Gjenç'in, Bursa Turizm Müdürü ile ilgili bazı 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/601) (1) 
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348. — İzmir Milletvekili Ahmet Erısin'in, bazı bankalarca yürürlüğe konulacak 
memur emeklilerine çek kırdırma yasağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/602) (1) 

349. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, kendir ürünü taban fiyatına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/611) (1) 

350. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Cumhurbaşjkanı'nın Bursa gezisi nede
niyle hazırlanan protokolde siyasî parti temsilcileri arasında ayrıcalık yapıldığı iddia
sına ilişkin Başjbakandan sözlü soru önergesi (6/612) ı(l) 

351. — 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) 

352. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 12.9.1980 - 30.9.1989 tarih
leri arasında meydana gelen anarşi ve terör nitelikli olaylara ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/614) (1) 

353. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, demiryolları ve denizyolları ile 
seyahat yapacak emeklilerden ücret alınmamasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/511) 

354. —izmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Yortânlı ve Çaltıkoru barajlarının ne 
zaman ihale edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/615) (1) 

355. — 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) 

356. — 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) 

357. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, yüksekokullarda oikuyan öğren
cilerin kredilerinin artırılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/522) 

358. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in, Diyarbakır - Batman karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/523) 

359. —Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, İçel, Silifke, Erdemli köyleri içme 
suyu (Aksıfat) projesinin 1989 yık ödeneğine ve bu projenin temel atma töreni için 
yapılan harcamaya ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/622) (1) 

360. — İzmir Milletvekili Fuat Kıİcı'nm, İzmir - Beydağ - Paiamutcuk köy yo
luna ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) 

36L — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Ödemiş İlçesindeki lise ve ortaokul için 
yeni binalar yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/525) 
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362. — İzmir Milletvekili Fuat Kilcı'nın, Gölcük Gölünün ne zaman temizlenece
ğine ve Ödemiş Efe toplu konut inşaatları için kredi verilmemesinin nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/526) , 

363. — İzmir Milletvekili Fuat Kilcı'nın, Ödemiş ilçesi çevre yolunun ne zaman 
yapılacağına ve Beydağ * Nazilli karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/527) 

364. — istanbul Milletvekili Mustafa SangüTün, tarihî eser kaçakçılığının önlen
mesi ve bu eserlerin korunması için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Kültür Baka
nından sözlü soru önergesi (6/528) 

365. —Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Van İli Gürpınar İlçesine yakın bir 
mezrada meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/625) (1) 

366. —Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Kırıkkale İli 1 inci Bölge Müdürlüğü 
Bahşili yol sıkıştırma ekibinden bir işçinin zehirlenmesi olayına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/626) (1) 

367. —Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın, Kırklareli İli Lüleburgaz İlçe
sindeki Türkgeldi ve Sarımsaklı çiftliklerinin Libya'lılara satılacağı veya kiralanacağı 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/628) (1) 

368. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Van İli Gürpınar İlçesi Yukarı-
beşparmak Mezrasında 2.10.1989 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ve olay
la ilgili olarak yapılan açıklamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/629) (1) 

369. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kamu Ortaklığı ve1 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) 

370. — 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) 

371. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, 16 ncı Avrupa Konseyi Eğitim Bakan
ları Konferansında KKTC'ııiın temsil edilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/529) 

372. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Başak Şirketler Grubunca hayalî 
ihracat yapıldığı iddiaları üzerine Gümrük Başmüfettişi tarafından toplanan belgeler
le 'ilgili olarak ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/530) 

373. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, İzmir - Buca Cezaevine hüküm
lü ve tutuklularca telefon sokulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/531) 
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374. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Buca Cezaevindeki bir 'hayalî ihracat 
sanığına ayrıcalık tanındığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/532) 

375. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'riin, Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı
nın yurt dışındaki şubelerine ve Vakfın teftişine ilişkin Başbakandan sözlü soru Öner
gesi (6/632) (1) 

376. — 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 i(6/635) ı(l) 

377j — Balıkesir Milletvekili i. Önder Kırlı'nın, Bandırma Körfezinde faaliyet 
gösteren BAĞFAŞ işletmelerine ait fabrikaların bacalarından çıkan gazların çevre kir
lenmesine neden olduğu ve t>u işle'tmelerin ruhsatsız çalıştırıldığı iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi 1(6/636) 1(1) 

378. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Bulgaristan'dan gelen soydaşlarımız
dan 800 kişinin sınavsız olarak öğretmenliğe alınacağı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi 1(6/637) (1) 

379. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt Tüne bağlı bazı köylerdeki 
vatandaşâaıın toplu olaraık göçe zorlandıkları iddiasına ve yerleşim bölgeleri sayısını 
azaltmak konusunda alınan önlemlere ilişkin İçişleri 'Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/638) (1) 

380. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, Asım Ekren'in 1985 - 1989 
yıllarında aldığı kredilere ve ödediği vergilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/653) (1) 

381. — 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) 

382. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Güneydoğu Anadolu'da güven
liği sağlama yetkisiyle ilgili olarak yapılan açıklamalara ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/654)1(1) 

383. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Akdeniz Gübre Sanayii A.Ş.'deki greve 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/655) i(l) 

384. — 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 ıBâkanın'dan sözlü soru önergesi (6/640) (1) 

385. — Tekirdağ .Milletvekili Enis Tütüncü'nün, ülkemizin, Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri Birliğinden almak zorunda olduğu doğal gazı kullanamamasından dolayı 
herhangi 'bir cezaî durumla karşılaşıp karşılaşılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/641) ı(l) 
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386. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Türk Hükümetince Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetleri Birliğine açılan krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/642) (1) 

387. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, elektrik ithali için Sovyetler Bir
liği ile anlaşma yapılmasının nedenine ve elektrik ithal edilmediği halde tahsis edilen 
kurulu güç karşılığında yapılan ödemelere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/643) (1) 

388. — İçel .Milletvekili M. îstemihan Talay'ın, 1983 yılından bugüne kadar ör
tülü ödenekten yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/656) (1) 

389. — 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) 

390. — 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) 

391. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumundaki tayinlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/659) (1) 

392. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, 1983 yılından bu yana özel okullara 
bütçeden veya bütçe dışı kaynaklardan yardım yapılıp yapılmadığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/660) (1) 

393. —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) 

394. — İçel Milletvekili Durmuş Fileri Sağlar'ın, Horzum olayıyla ilgili iddialar 
hakkında bir araştırma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/668) ı(l) 

395. — 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) 

396. — Tekirdağ 'Milletvekili Güneş Gürseler'in, Marmara Denizinin kirlenmesini 
önlemek için ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/663) (1) 

397. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Türkiye Kömür İşletmeleri Kuru
munun dış borçlarına ve Kurumca 1987 - 1989 yıllarında üretilen ve tüketime arz edi
len kömür miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/664) (1) 

(91 inci Birleşim) 
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398. — 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) 

399. — 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) 

400. — İzmir Milletvekili Neccar Türkean'ın, BAĞ - KUR emeklilerine verilen 
sosyal yardım parasına ve Kurumun mal varlığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) (1) 

401. — içel Milletvekili M. İstemitıan Talay'ın, BAĞ - KUR iştirakçilerinin 
emekli aylıklarına ve üniversite ^hastanelerinden yararlanamamalarının nedenine iliş
kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/669) (1) 

402. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Atatürk Barajı için Hilvan-
Güluşağı'nda gerçekleştirilen kamulaştırmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/603) 

403. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Giresun İli Harşit Vadisi yo
luna ilişkin Bayındırlık ve İskân Balkanından sözlü soru önergesi (6/604) 

404. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum İlindeki sağlık ocakların
da personel açığı bulunup bulunmadığına ve İspir - Çamlikaya Sağlık Ocağı Tabibine 
ilişkin Sağhk Bakanından sözlü soru önergesi (6/605) 

405. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, kuraklık nedeniyle Erzurum İline 
bağlı köylerde yapılan hasar tespiti çalışmalarına ve kuraklıktan zarar gören üretici
lere ne gibi imkânlar tanındığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/606) 

406. —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) 

407. — 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) 

408. — Bingöl Milletvekili ilhami Binici'nin, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumunda yapılan tayinlere ve bazı işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/670) (1) 

409. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Giresun - Tirebolu - Torul kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/608) 

410. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde İli Ulukışla ve Çamardı ilçe
lerine bağlı bazı köylerin içme ve sulama suyu ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/671) (1) 
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411. —Kars Milletvekili Vedat Altun'un, siyasî parti üyesi olan bir vatandaşa 
Kars Emniyet Müdürlüğünce pasaport verilmediği iddiasına ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/609) 

412. — 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) 

413. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli İli Hozat İlçesinde görevli 
bir binbaşı hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/672) (1) 

414. — Kars Milletvekili Mahmut Alma'k'ın, kalkınmada öncelikli olan Doğu il
lerinde kömür fiyatlarında indirim yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/677) ı(l) 

415. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürlüğünce yapılan sınavlara ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/679) (1) 

416. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınla
rında ve bu Kurum müfettişlerince tercüme edilen eserlerde kadınların aşağılandığı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/680) (1) 

417. — Erzurum Milletvekili ismail 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) 

418. — 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) 

419. — 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) 

420. — 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) 

421. — İçel Milletvekili M. İstemihan Talay'ın, ülkemizdeki hal mafyasına ve bu 
konuda yapılacak mücadeleye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) (1) 

422. — 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) 

423. — 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) 
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424. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, halklarında müfettiş raporu ve mah
kûmiyet kararı bulunduğu iddia edilen iki daire başkanına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi (6/650) 

425. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, 11EK İçel Müdürlüğü ile ilgili iddialara 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/684) (1) 

426. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Uncu'nun, Sağlık Bakanlığına bağlı 
kurumların yardımcı teknik ve sağlık hizmetleri sınıfında görevli personelden ilkokul 
mezunu olanlara özel hizmet tazminatı verilmemesinin nedenine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/685) (1) 

427. — 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) 

428. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Mardin İÜ Ömerli İlçesi Çimenli Kö
yünde 16.12.1989 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Sakan in -
dan sözlü soru önergesi (6/651) 

429. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Havsa İlçesi Müftüsü ile 
ilgili iddialara ilişkin Başbakandan «özlü soru önergesi (6/688) (1) 

430. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Karpas Limited Şirketince Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde çalıştırılan Türk işçilerinin sorunlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/689) (1) 

431. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'üin, Antalya İlü Alanya İlçesi Orman İş
letme Müdürlüğünce Keşefli Köyü Denizgüneyi mevkiindeki kumsalda üç adet bina 
yaptırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/674) 

432. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, T.R.T. mensupları misafirhanesinin 
yapımıyla ilgili ihaleye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/675) 

433. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli İlindeki bazı vatan
daşlara güvenlik kuvvetleri tarafından işkence yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/690) (1) 

434. — Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, Almanya'ya yerleştiği iddia 
edilen Adana eski müftüsünün Türk vatandaşlığından çıkarılıp çıkarılmadığına ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) (1) 

435. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye
tinin elektrik enerjisi talebini karşılamak üzere yapılmasına karar verilen santrale iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) (1) 

436. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, nükleer enerji sanıtralTeriyle ilgili 
olarak Arjantin Hükümetince yapıldığı iddia edilen önerinin dikkate alınıp alınmaya
cağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/693) (1) 
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437. — 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) 

438. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, hava kirliliğinin neden olduğu has
talıklara ve hava ıkirlMğiıhin önlenmesi için ne1 gibi tedbirler alınacağına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/695) (1) 

439. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne ili Süleoğlu beldesi ile çevre 
köylerde mukim bazı vatandaşların il Jandarma Alay Komutanlığına ihzar edilerek 
kimlik ve ikametgâh ıkontroluna tabi tutuldukları iddiasına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/696) (1) 

440. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
prim alacaklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/697) (1) ^ • 

441. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Eruh ilçesi Akmeşe Kö
yünde 1989 yılı Kasım ayında meydana gelen olay nedeniyle gözaltına alınan Köy 
Muhtarına işkence yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/698) (1) 

442. —Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Hakkâri İli Uludere ilçesi Hilal 
Köyündeki vatandaşlara karakol komutanı tarafından baskı ve tehditle taş taşıttırıldığı 
iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) ı(l) 

443. — Nevşehir Milletvekili Cemal Seymen'in, Çankaya Köşkünde yapılan tami
rat ve tadilatlara ve istanbul'da yapılacak yeni köşk inşaatına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/700) (1) 

444. — içel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Türkiye Elektrik Kurumunda çalışan 
sözleşmeli personelin mağdur edildiği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/701) (1) 

445. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Sosyal Sigortalar Kurumu Trabzon 
Hastanesi Baştabipliğine yapılan atamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/702) (1) 

446. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne ili Enez ve ipsala ilçelerinde 
bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait arazilerin ipsala ve Küplü belediyelerine ki
ralandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/706) (1) 

447. —Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, son bir ayda gözaltına alınan ve tu
tuklanan vatandaşlara ve çaüşmaları durdurulan derneklere ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/707) (1) 

448. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Konya tli Çumra İlçesi Türkmen 
Karahüyük Köyündeki bazı vatandaşlara Çumra Karakolunda işkence yapıldığı iddia
sına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/708) (1) 
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449. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Hakkâri İli Uludere İlçesi Taşdelen 
Köyü ve Kayadibi Mezrasmdaki vatandaşlardan bazılarının güvenlik güçlerinin baskısı 
nedeniyle Irak'a sığındıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/709) (1) 

450. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, bir yurttaşımızın mahkeme karşısı
na çıkarılmaksızın güvenlik kuvvetleri tarafından kurşuna dizildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/710) (1) 

451. — İzmir Milletvekili Akın Gönen'in, ülkemizde faaliyet gösteren fonlara iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/711) (1) 

452. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, İstanbul Ataköy'deki iki adet 
okul arsasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/712) (1) 

453. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, İstanbul Gaziosmanpaşa Mehmet
çik ilkokulu Müdür Yardımcısı hakkındaki iddiaya ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/713) (1) 

454. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Cumhurbaşkanının A.B.D. gezisine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/714) (1) 

455. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun, T. C. Ziraat Bankası Genel Müdü
rüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/715) (1) 

456. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun, Cumhurbaşkanının ABD ge
zisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/716) (1) 

457. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Çankaya Köşkünde yaptırıldığı id
dia edilen restorasyonun ve ek inşaatın maliyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/717) (1) 

458. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, Bingöl İli Karlıova ilçesi ile Muş 
İli Varto ilçesi arasındaki karayoluna ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/683) 

459. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Sivas ili Yıldızeli ilçesi Da-
vutalan Köyü sulama projesine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/703) 

460. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun, Dursunbey ilçesi Alaçam 
Orman Iş'le'taıesince açılan sınavla ilgili iddialara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/704) 

461. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun, Balıkesir ilinde 3 üncü 
noterliğin ne zaman kurulacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 
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2 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİÖER İŞLER 

1. — Kıyı Kanunu Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (1/641) (S. Sayısı : 301) (Dağıtma tarihi : 20.12.1989) 

2. — Danıştay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesine Dsir Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/499) 
(S. Sayısı : 119 ve 119'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri 8.1L1.1988; 29.1.1990) 

3. — 6.1.1982 Tarih ve 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine: Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(T/415) (S. Sayısı : 120 ve 120'ys 1 inci Ek) (Dağıtma tarih eri : 9.11.1988; 29.1.1990) 

4. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 40 Arkadaşının, 22 Mayıs 1987 
Tarih ve 3374 Sayılı Kanunun Adı il?, 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu- (2/202) (S. Sayısı : 355) (Dağıtma tarihi : 
29.1.1990) 

X 5. —Türkiye Cırnhuriiyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında İmza
lanan Yatırımların Garantisi Anlaşmasının Onayla imasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyon arı raporları (1/501) (S. Sa
yısı : 354) (Dağıtma tarihi : 30.1.1990) 

X 6. —Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı Müşterek Enfrastrüktür Programı 
Gereğince Türkiye'de Yapılacak İnşa ve Tesis İşlerine Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin İCanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/629) (S. Sayısı : 351) (Dağıtma tarihi : 31.1.1990) 

X 7. — Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı Arasında İki Âkit Dev
letin Hava Taşımacılık Teşebbüslerinin Faal yetleri Dolayısıyla Alınan Vergilerde Kar
şılıklı Muafiyet Anlaşmasının Onaylanmasın n Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri ve Plan ve Bülçe komisyonları raporları (1/582) (S. Sayısı : 352) (Da
ğıtma tarihi : 31.1.1990) 

8. — 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 9. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Arasında Hava 
Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, U aştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/559) 
(S. Sayısı : 357) (Dağıtma tarihi : 5. U990) 

X 10. — Türkiye Cumhuriyeti ile Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Kendi 
Ülkeleri Arasında ve ötesinde Yapılacak Hava Ulaştırmasına ilişkin 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) 
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X 11. — 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kallkınmalarının Destelenmesi Hakkm-
da Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarın ile Konya Mil
letvekili Haydar Koyuncu ve 2 Arkadaşının 2924 Sayılı• Orman Köylülerinin Kalkın
malarının Desteklenmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/658, 2/161) 
(S. Sayısı : 361) (Dağıtma tarihi : 5.2.1990) 

X 12. — Türlkiye Cumhuriyetıi Hükümeti ve Lüksernıburg Büyük Dukalığı Hükü
meti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/569) (S. Sayısı : 358) (Dağıtma tarihi : 7.2.1990) 

X 13. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetti ile Hindistan Hükümeti Arasında Kendi 
Ülkeleri Arasında ve ötesinde Yapılacak Hava Ulaştırmasına İlişkin Anlaşmanın Onay
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 14. — Türkiye Cumhuriyeti ile îsveç 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) 

15. — izmir Milletvekili Erdal inönü ve 41 arkadaşının, 2919 sayılı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun Geçici 3 üncü Maddesi
nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yasa Önerisi ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(2/245) (S. Sayısı : 364) (Dağıtma tarihi : 15.2.1990) 

16. — 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununa Bir Ek Madde ile Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/632) (S. 
Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

17. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/567) (S. Sayısı : 366) 
(Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

VSi — 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/646) (S. Sayısı : 367) (Dağıtma ta
rihi : 28.2.1990) 

X 19. — Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Cezaî Ko
nularda Adlî Yardımlaşma ve Suçluların ladesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları .raporları 
(1/461) (S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

X 20. —- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Cezaî Konularda Karşılıklı Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının 
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Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/541) (S. Sayısı : 374) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

X 21. — Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Halk Cumhuriyeti Arasında Cezaî 
Konularda Adlî Yardımlaşma, Suçluların ladesi ve Hükümlülerin Transferine Dair 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1 /558) (S. Sayısı : 375) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

X 22. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Hükümlülerin Nakline 
İlişkin İşbirliği Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/602) (S. Sayısı : 376) (Dağıt
ma tarihi : 28.2.1990) 

X 23. — Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Adlî 
İşbirliği Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/643) (S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 
28.2.1990) 

X 24. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Cezaî Konularda Adlî 
Yardımlaşma ve Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/603) (S. Sayısı : 378) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

25. — Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında 
Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara 
İlişkin Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu (1/682) (S. Sayısı : 380) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

X 26. — Tarım işletmeleri Genel Müdürlüğü Adına Tescil Edilecek Taşınmaz Mal
lar Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarım Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/529) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi : 5.3.1990) 

27. —6760 Sayılı Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Ka
nunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/607) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 6.3.1990) 

28. — Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Ra
poru (1/627) (S. Sayısı : 383) (Dağıtma tarihi : 8.3.1990) 

29. — Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
ve Türk Ceza Kanununun 13 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Yürürlükten Kaldırıl
masına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/677) (S. Sayısı : 384) 
(Dağıtma tarihi : 8.3.1990) 

X 30. — Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasın
da Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/604) (S. Sayısı : 385) (Dağıtma tarihi : 
13.3.1990) 
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X 31. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/570) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma tarihi : 13.3,1990) 

X 32. — Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesine Katılmamı
zın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/583) (S. Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi : 
13.3.1990) 

X 33. — Ozon Tabakasını Tüketen Maddelere Dair Montreal Protokolüne Ka
tılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/584) (S. Sayısı : 388) (Dağıtma ta
rihi : 13.3.1990) 

34. — Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/688) 
(S. Sayısı : 389) (Dağıtma tarihi : 15.3.1990) 

35. — Devlet Memurları Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı : 390) 
(Dağıtma tarihi : 16.3.1990) 

36. — 3.11.1980 Tarihli ve 2330 Sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı, Bolu 
Milletvekili Nevzat Durukan ve 4 Arkadaşının 2330 Sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık 
Bağlanması Hakkında Kanunun 2 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri, İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/424, 2/149) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi : 16.3.1990) 

X 37. — 3332 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasa
rısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/489) (S. Sayısı : 392) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1990) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir, 
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