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C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 416,421 
1. — Namibya'ya gidecek olan Devlet Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in dönü

şüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in vekillik etmesi
nin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1166) 416 

2. — Fransa'ya gidecek olan Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer'in dönüşüne 
kadar Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Kemal Akkaya'nın vekillik etme
sinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1167) 416:417 

3. — Portekiz'e gidecek olan Devlet Bakanı Kâmran tnan'ın dönüşüne ka
dar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Yazar'ın vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1168) 417 

4. — Yemen Arap Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan'a gidecek olan Devlet 
Bakanı Mehmet Keçeciler'in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına Devlet Baka
nı H. Hüsnü Doğan'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/1169) 417 

5. — Belçika ve Federal Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Güneş Ta
ner'in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin vekil
lik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1170) 417:418 

6. — İngiltere'ye gidecek olan Bayındırlık ve tskân Bakanı Cengiz Alttnka-
ya'nın dönüşüne kadar Bayındırlık ve tskân Bakanlığına, Devlet Bakanı Hüsa
mettin örüç'ün vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlı
ğı tezkeresi (3/1171) 418 

7. — Tunus'a gidecek olan Millî Savunma Bakanı tsmail Safa Giray'ın dö
nüşüne kadar Millî Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Ercüment Konukman'ın 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1172) 418 

8. — 1593 Sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanunu ile 2548 Sayılı Gemi Sağlık 
Resmi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısının geri verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (1/670) (3/1173) 418:419 

9. — Ankara Milletvekili Göksel Kalaycıoğlu'nun (2/237) numaralı Diye
tisyenler Hakkında Kanun Teklifini geri aldığına ilişkin önergesi (4/161) 419 

10. — İzmir Milletvekili Akın Gönen'in (6/711) numaralı sözlü sorusunu 
geri aldığına ilişkin önergesi (4/163) 419 

11. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın (6/695) numaralı sözlü sorusu
nu geri aldığına ilişkin önergesi (4/162) 419 

12. — Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğulları ve 70 arkadaşının; 765 sayılı 
Türk Ceza Yasasının 141, 142 ve 163 üncü maddelerinin kaldırılmasına ilişkin 
kanun teklifinin, İçtüzüğün 38 inci maddesine göre, doğrudan gündeme alın
masına ilişkin önergesi (4/160) 421:423 

13. — 10/42 Esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, 
Komisyonun görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1174) 423:424 

D) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 420 

1. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler ve 16 arkadaşının, Trakya Yağlı 
Tohumlar Tarım Satış Kooperatifini, içinde bulunduğu sorunlardan kurtarmak 
ve ülke tarımına daha yararlı hale getirmek için alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/95) 420:421 
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V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI 424 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 424 

1. — Hatay milletvekili Mehmet Dönen ve 31 arkadaşının, demir-çelik iş
yerlerindeki grevin nedenlerini ve grevden kaynaklanan sorunları tespit etmek 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 424:443 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 443 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 443 

1. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya İli Beldibi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine yaptırılan binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 443 

2. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, birinci özal Hükümetinde görev alan 
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/60) 443 

3. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, din görevlilerinin eğitim prog
ramlarının geliştirilmesi ve ödeneklerinin artırılması için ne gibi tedbirler düşü
nüldüğüne ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/65) 443 

4. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol li
ginde uygulanan puan sistemine ilişkin Millî Eöitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/68) 444 

5. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, Adana Eğitim Araçları 
Merkezi Başkanının keyfi uygulamalar yaptığı iddiasına ilişkin millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Hüsamettin örüç'ün cevabı 
(6/121) 444:446 

6. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Karadeniz Bakır İşletmeleri Ge
nel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan bir atamaya ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/108) 446 

7. — Balıkesir Milletvekili t. ünder Kırlı'nın, yurt dışına gönderilecek öğ
retmenlerle ilgili mülakat sınavının ertelenme nedenine ve sınav komisyonunun 
kimlerden oluştuğuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/142) 446 

8. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Eflani - Safranbolu yolu
nun tamir edilmemesini tenkit eden bir vatandaşın Karayolları İS inci Bölge Şefliği 
Görevlilerince dövüldüğü iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/110) 446 

9. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüPün, spor sahalarında meydana 
gelebilecek sportmenliğe aykırı davranışları önlemek amacıyla ne gibi tedbirler 
alındığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/202) 446 

10. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Seul Olimpiyatlarına katı
lan yöneticilerin görevlerine ve bunlar için Devletçe yapılan harcamaya ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/203) 446:447 
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11. — Edirne Milletvekili Erdal Katkan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası Yöne
tim Kurulu üyelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/205) 447 

12. — îzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, Bergama İlçesindeki ilk 
ve orta dereceli okulların öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 447 

13. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Horzum Şirketler Grubuna 
20.11.1985 tarihli protokolden önce ve sonra ne kadar vergi iadesi ve kaynak kul
lanımı destekleme primi ödendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/234) 447 

14. -r- Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Talebe
lerine Yardım Derneği öğrenci Pansiyonunun kazan dairesinin onarımı için ge
rekli malzeme ve işçiliğin karşılıksız olarak T.K.Î. Orta Anadolu Linyit îşletme-
since karşılandığı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/126) 447 

15. —Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Sümerbank'ta "Turgut öza l" 
markalı kumaş dokunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/127) 447 

16. — îzmir Milletvekili K. Kemal AnadoFun, Yumurtalık, Tekirdağ ve Ali
ağa'da termik santrallar kurulacağı iddiasına ve Aliağa'daki sanayi tesislerinin 
yaptığı olumsuz etkilere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/128) 448 

17. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ülkemizdeki ortak savunma 
tesislerinde radyasyon sızıntı bulunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/250) 448 

18. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Kuveyt Türk Evkaf Fİ-
nans Kurumu A.Ş.'nin ortaklarına ve şirket anasözleşmesinde yer alan bazı hü
kümlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/257) 448 

19. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum tüne bağlı bazı köylerin 
elektrik sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/258) 448 

20. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, ücretlilere ve Gelir Vergi
si mükelleflerine 1987 ve 1988 yıllarında ne kadar vergi iadesi ödendiğine ve vergi 
iadesi ile ilgili yeni uygulamalara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/134) 448 

21. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, hayalî ihracatla ilgili ola
rak mahkemelere intikal eden veya Devlet Planlama Teşkilatında soruşturması 
devam eden dosyalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/138) 449 

22. — Balıkesir Milletvekili I. önder Kırlı'nın, eğitim önlisans programına 
katılarak Açıköğretim Fakültesini biıiren emekli öğretmenlerin intibaklarının ye
niden düzenlenip düzenlenmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/264) 449 
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23. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, olağanüstü hal uygulaması ne
deniyle yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/302) 449 

24. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Mardin Köy Hizmetleri 
Müdürlüğünün mevsimlik işçi ihtiyacına ve 1988 yılındaki mevsimlik işçi istih
damına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/149) 449 

25. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Köy Hizmetleri Üçüncü Bölge 
ve Adana Müdürlüklerinde 1988 yılında geçici statüde kaç işçinin ne kadar süre 
ile çalıştırıldığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/151) 449 

26. — Adana Milletvekil Orhan Şendağ'ın Misis'i Kozan'a bağlayan eski 
Kozan yolunun Misis hududu Göztepe mevkiindeki yolun bakımına ve asfalt
lanması ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/153) 449 

27. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana İlinin sağlık sorunları
na ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/154) 449:450 

28. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana Organize Sanayi Böl
gesinin yapım çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/155) 450 

29. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana tli Yüreğir İlçesi Kâ
zım Karabekir Mahallesinde sağlık ocağı yaptırılıp yapurılmayacağına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/156) 450 

30. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana ili Yüreğir İlçesi Yunu-
soğlu Köyünde sağlık ocağı yaptırılmamasının nedenine ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/157) 450 

31. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Ceyhan Nehrinin Akdeniz'e 
döküldüğü bölgenin herhangi bir firmaya kiralanıp kiralanmadığına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/158) 450 

32. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Silifke İlçesinde 1981 yılından 
sonra tapu paftalarında yapıldığı iddia edilen değişikliklere ve imar planı dü
zenleme çalışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/159) 450 

33. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, televizyon birinci kanal 
yayınlarının Zonguldak İl Merkezinde izlenemediği iddiasına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/160) 450 

34. — Samsun Milletvekili trfan Demiralp'in, ilköğretim müfettişlerine ve 
müfettişlik için atama bekleyen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/161) 451 

35. — Samsun Milletvekili trfan Demiralp'in, Sosyal Sigorta Kurumu emek
lilerinin de yurt dışı tedavi imkânlarından yararlandırılmaları için çalışma yapı
lıp yapılmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/162) , 4 5 1 

36. — İsparta Milletvekili İbrahim GürdaPın, ondan fazla işçi çalıştıran 
işyerlerinden Konut Edindirme Fonu için toplanan para miktarına ve fondan 
yararlananlara ilişkin Başmbakandan sözlü soru önergesi (6/164) 451 

37. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, çay üreticilerinin ala
caklarına ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ekrem Pakdemirli'nin ce
vabı (6/165) 451:452 
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38. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, fındık ürünü taban fi
yatına ve fındık üreticilerinin alacaklarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/166) 452 

39. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, ÇAY - KUR'un elinde 
bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/167) 452 

40. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Trabzon - Maçka İlçe
sinde meydane gelen heyelandan zarar gören vatandaşlar için yaptırılacak ko
nutlara ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/168) 452 

41. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, ispir - Kundura, Tortum - Şa
yak, Dumlu - Yapağı Tiftik, Pasinler - Tütün ve Ilıca - Süt fabrikalarının son 
durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/169) 452 

42. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya İli Merkez ilçesi Kâ-
zımpaşa Nahiyesindeki Gökçeören bataklığına ilişkin Bayındırlık ve iskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/172) 453 

43. — Sakarya Milletvekili AhmetJMeidim'in, Sakarya tli Adapazarı İlçe
sindeki Çark suyunun ıslahına ve Aşağı Sakarya Projesine ait çalışmaların ne 
zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/173) 453 

44. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli İlinde yapımları de
vam eden Gölcük Devlet Hastanesine ve sağlık ocaklarına ait inşaatların ne za
man tamamlanacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/174) 453 

45. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesinde sigorta hasta
nesi açılmasının dünüşülüp düşünülmediğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sözlü soru önergesi (6/175) 453 

46. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze Kapalı Spor Salonu in
şaatının ne zaman ihale edileceğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/177) , 453 

47. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Vezirköprü ilçe Hastanesi ile bu il
çeye bağlı köylerdeki sağlık ocaklarının personel ve araç - gereç sorunlarına iliş
kin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/181) 453:454 

48. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük - Safranbolu ka
rayoluna ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/184) 454 

49. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük - Yenice karayolu 
yapım çalışmalarının durdurulma nedenine ilişkin Bayındırlık ve tskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/185) 454 

50. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük İlçesi Kapullu Kö
yünde yaptırılacak afet evlerine ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü 
önergesi (6/186) 454 
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51. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, dış ülkelere gidecek va
tandaşlara uygulanan vize işlemlerinin kolaylaştırılması için çalışma yapılıp ya
pılmadığına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru Önergesi (6/188) 454 

52. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Türk Kadınını Tanıtma ve Güç
lendirme Vakfının şubelerine, 1987 yılı kârına ve 1986 yılından bu yana vakfa 
yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/305) 454 

53. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, zeytinyağı taban fiyatının ne za
man açıklanacağına ve kestane ürününe taban fiyat verilmesi için çalışma yapı
lıp yapılmadığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/190) 454 

54. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, inek ithalatına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/317) 454 

55. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, yıllık enjektör tüketimine 
ve kaçak olarak ülkemize sokulduğu iddia edilen enjektörlere ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/196) 455 

56. — İçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, "Tarsus'un şimdilik il yapıl
masının düşünülmediğine" dair 31.10.1988 tarihli beyanına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/318) 455 

57. — KocaeK Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli tli Gebze İlçesinin öğ
retmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/199) 455 

58. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesi adliye binasına 
ve bu ilçede ağır ceza mahkemesi kurulmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/200) 455 

59. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze - Çayırova'da kurulu 
Çağdaş Boya Sanayiinin işletme ruhsatı bulunup bulunmadığına ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/201) 455:456 

60. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, şeker pancarına zam yapı
lıp yapılmayacağına ve pancar üreticilerine ürün bedellerinin ne zaman ödene
ceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/206) 456 

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 soru önergesi (6/207) 456 

62. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Ankara tli Şereflikoçhisar İl
çesine bağlı Evren, Sarıyahşi ve Ağaçören kasabalarının ne zaman ilçe yapıla
caklarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/319) 456 

63. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, ülkemize sığınan Peşmerge-
lerden bir kısmının Gebze - Çayırova'daki Tarım Meslek Lisesinde istihdam edi
leceği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) 456 

64. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli Valilik Konağı için ya
pılan harcamaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/321) 456 
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65. — izmir Milletvekili Erol Güngör'ün, "Yakın Tarih" adlı ansiklopedi
de Atatürk'ü ve Atatürk tikelerini yeren ifade ve bölümler bulunup bulunmadı
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) 456 

66. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta ili Yalvaç ilçesine 
bağlı Yarıkkaya ve Kurusarı köylerinin içme suyu sorununa ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/209) 456:457 

67. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Gülbirlik'çe 1988 yılında 
gerçekleştirilen gül alımlarına ve yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/210) 457 

68. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta îli Senirkent ilçe
sine ait kanalizasyonun, bazı köylerin tarım arazilerini olumsuz yönde etkiledi
ği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/211), 457 

69. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta ili Yalvaç ve Şar
kikaraağaç ilçelerine bağlı bazı kasaba ve köylerde gölet yapılıp yapılmayacağı
na ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/212) 457 

70. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Eğirdir Gölünde üretilen 
kerevit balıklarında görülen hastalığın giderilmesi için ne gibi tedbirler alındığı
na ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/213) 457 

71. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Toplu Konut ve Kamu or
taklığı Fonunun gelirlerine ve harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/214) 457:458 

72. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 5.10.1988 tarihinde Mardin 
ve Diyarbakır illerinde köy korucuları tarafından iki vatandaşın öldürüldüğü 
iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/323) 458 

73. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siverek ilçesi Konurtepe Kö
yünden bir vatandaşın Kuşlukçayırı Köyü Bircemal Mezrası korucularından bi
ri tarafından öldürüldüğü iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/324) 458 

74. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Atabey ilçesi Kapıcak Köyü
nün başka bir mahalle taşınmasına dair projenin 1988 yılında gerçekleştirile-
memesinin nedenine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/215) 458 

75. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde Merkez İlçesine bağlı Kar-
gasekmez Akarsuyu üzerinde yapılması planlanan Uluağaç Barajına ilişkin Ba
yındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/217) 458 

76. •— Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde ili Ulukışla ilçesinde ya
pılması düşünülen Imrahor Göletine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/218) 458:459 

77. — Adana Milletvekili M. Halit Dağlı'nın, Mansurlu - Kozan karayolu
na ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/220) 459 
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78. — Adana Milletvekili M. Halit Dağlı'nın, Çatalan Barajından îmamoğlu 
Ovasına su getirecek olan tünelin ne zaman ihale idelceğine ilişkin Bayındırlık 
ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/221) 4S9 

79. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortaklı
ğı Fonundan konut yapı kooperatiflerine 198& yılında verilen krediye ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/223) 459 

80. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Avrupa ülkelerinde çalışan Türk 
işçilerinin ailelerinin parçalanmasını önlemek için ne gibi tedbirler düşünüldü
ğüne ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/224) 4S9 

81. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 1988 yılında tedavi masraflarını 
ödeyemedikleri için hastanelerden kaçan veya borç senedi vererek taburcu olan 
vatandaşların borçlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/225) 459:460 

82. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, istanbul'da münteşir bir ga
zetenin 12.11.1988 tarihli nüshasında yer alan silah ticareti ile ilgili habere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/227) 460 

83. — Adana Milletvekili orhan Şendağ'ın, Adana tlinde askerî birliklere 
akaryakıt ikmali yapan Petrol Ofisi bayilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/331) 460 

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) 460 

85. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Başbakan Turgut özal'ın, Gö-
cek'teki yaz tatili sırasında kaldığı yatın kira bedeline ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/332) 460 

86. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri tli Uludere tlçesi 
Kayadibi Köyü Evil Mezrasındaki bir vatandaşın evinin jandarma tarafından 
yıkıldığı ve Kayadibi Köyünde zorunlu ikamete tabi tutulduğu iddiasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/333) 460 

87. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, 1986 ve 1987 yıllarında Hak
kâri İli Yüksekova tlçesi Esendere Bucağından sınırı geçerken jandarma tara
fından öldürülen veya yaralı olarak ele geçirilen vatandaşlara ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/334) 460:461 

88. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Uludere İlçesi 
Şenoba Köyü Tabur Komutanının bazı uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/335) 461 

89. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Yüksekova İl
çesi Güvenli Köyüne ait olan ve Dere Yaylasında otlatılmakta bulunan koyun 
sürüsüne Aytepe Karakoyu görevlilerince el konulduğu ve sürünün gümrüğe teslim 
edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) 461 
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90. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta tli Yalvaç İlçesin
de yapılmakta olan Sümerbank Konfeksiyon Fabrikasına ait inşaatın durdurul
duğu ve tesisin Yalvaç Belediyesine satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/239) 461 

91; — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Mardin İlinde 15.11.1988 
tarihine kadar açılmamış olan okullara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/241) 461 

92. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Midyat - Nusaybin Kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/242) 461 

93. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli İlindeki belediyelere 
1988 yılında yapılan yardımlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/337) 461:462 

94. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Denizli tli Hpnaz İlçesine bağlı 
köylerdeki vatandaşların sınıflandırıldığı ve fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/341) 462 

95. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, vergi kontrolörlerinin mal var
lıklarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/253) 462 

96. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Doğu Anadolu'daki bazı ille
rin yakacak sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/254) 462 

97. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, bir dernek ve 
bir şirket tarafından İstanbul özel İdare Müdürlüğüne otomobil hibe edildiği 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/255) 462 

98. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Le Monde Gazetesi muhabirine 
verdiği demece ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/266) 462 

99. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Bezm-i Âlem Üniversitesi
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/342) 463 

100. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Anadolu Bankasınca 100 milyon 
liranın üzerinde kredi verilen kişi ve kuruluşlara ve bu kredilerin geri ödenip 
ödenmediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) 463 

101. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla tmamoğlu'nun Kahramanma
raş - Göksün - Elbistan, Göksün - Andırın ve Andırın - Kahramanmaraş kara
yollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/268) 463 

102. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla tmamoğlu'nun, Afşin - Elbis
tan Termik Santralına ve bu bölgede katkısız biriket imalatının ne zaman ger
çekleştirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/269) 463 

103. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla tmamoğlu'nun, Adatepe ve Ka-
rakuz barajlarının yapımına ne zaman başlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 463 

104. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla tmamoğlu'nun, fasulye ürünü
ne taban fiyat verilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/271) 463:464 
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105. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanma
raş tlinde tütün ekimine müsaade edilip edilmeyeceğine ve bu tide ne zaman 
Gümrük Müdürlüğü kurulacağına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/272) 464 

106. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, televizyon ya
yınlarını izleyemeyen Kahramanmaraş tüne bağlı ilçe ve köylere ve Kahraman
maraş'ta Sümerbank ikinci satış mağazasının ne zaman açılacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/274) 464 

107. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanma
raş Şehir Stadyumunun ne zaman çimlendirileceğine ilişkin Millî Eğitim Genç
lik Spor Bakanından sözlü ssoru önergesi (6/275) 464 

108. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanma
raş tlinde Sosyal Sigortalar Hastanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/276) 464 

109. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Sosyal Sigortalar Kuru
mu Karabük Hastanesinde vefat eden emekli bir işçinin cesedinin fareler tara
fından tahrip edildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/277) 465 

110. — Samsun Milletvekili Adnan Keskin'in, Vakıflar Bankası Samanpa-
zarı Şubesince öztur Anonim Şirketine verildiği iddia edilen krediye ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/343) 465 

111. — Samsun Milletvekili trfan Demiralp'in, seçimlere katılan siyasî par
tilerin radyo ve televziyon gibi haberleşme araçlarından eşit olarak faydalandı
rılmasına dair Avrupa Konseyi Kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/279) 465 

112. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, Afyon tli Sandıklı İlçesi 
Akhanm Kasabası ortaokulunun öğretmen sorununa ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/344) 465 

113. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Petrol Ofisi İskenderun Bölge Baş
müdürünün işçilere ve bölge halkına hakaret ettiği idiasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/346) 465 

114. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İli Lice İlçesi Jan
darma Komutanının baskısı ile bazı vatandaşlara koruculuk için başvuru for
mu imzalattırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/347) 465 

115. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, TEK Toroslar İşletmesinin Çu
kurova Elektrik A.Ş.'ne devredilmesinden doğacak bazı sorunlara ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) 466 

116. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, olağanüstü Hal Bölge Vali
liğinin kurulmasından sonra bölgede gözaltına alınan vatandaşlara ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/349) 466 
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117. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atatay'ın, Siirt ili Merkez 2 No.'lu Sağlık 
Ocağında görevli iki hemşirenin görev dönüşü Dicle Nehrinde boğulmaları ola
yına ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/350) 466 

118. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, Marmara De
nizinde trol ve algarina ile balık avcılığı yapıldığı iddiasına ilişkin tçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/280) 466 

119. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, Samsun - Havza ilçesi 25 
Mayıs Ortaokulu Müdürlüğüne usulsüz atama yapıldığı iddiasına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/351) 466 

120. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, gece bekçilerine de silah tazmina
tı verilip verilmeyeceğine ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 466:467 

121. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Ödemiş ilçesinin ne zaman il ya
pılacağına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/282) 467 

122.— Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, olağanüstü Hal Bölge Vali
liğinin kurulmasından sonra bölgede kaç kişinin korucu olarak görevlendirildi
ğine ve korucuların karıştıkları adlî olaylara ilişkin tçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/352) 467 

123. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, AIDS'li hastaların sayısına 
ve bu konuda ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nından sözlü soru önergesi (6/284) 467 

124. — İsparta Milletvekili ibrahim GürdaPın, Keçiborlu ilçesine bağlı Gül-
köy ve Kavak köylerine sağlık evi yaptırılmasına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/285) 467 

125. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, Keçiborlu ilçesinin içme suyu 
ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/286) 467:468 

126. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, Keçiborlu ilçesinde yapıla
cak olan Erkek Teknik öğretmen Okulu ve Kız Sanat Okulu inşaatlarına ne za
man başlanacağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/287) 468 

127. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, İsparta tli Senirkent Devlet 
Hastanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so-„ 
ru önergesi (6/288) 468 

128. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, İsparta tli Senirkent İlçe
sinde Tekel hizmet binası ve dopesu kurulup kurulmayacağına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/289) 468 

129. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, Senirkent Ovası sulama pro
jesine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/290) 468 

130. — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün'ün, istanbul, Ankara, tzmir ve Ada
na büyükşehir belediyelerinin yurt dışından borç alıp almadıklarına ilişkin tçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/357) 468 
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131. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun tli Vezirköprü İlçesinde 
şeker pancarı alımlarının hızlandırılması için ilave kantarlar kurulup kurulma
yacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/292) 469 

132. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun tli Vezirköprü İlçesinde 
Devlet - millet yardımlaşmasıyla inşa edilen ortaöğretim yatılı öğrenci yurdu
nun ne zaman açılacağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/293) 469 

133. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Havza - Vezirköprü yolunun yapı
mına ve E - 5 karayolu Hendek - Düzce güzergâhının onarımına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/294) 469 

134. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Şemdinli İlçe
si Kaymakamı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/358) 469:470 

135. —• Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı 
Nisan ayından bugüne kadar İller Bankasından aldığı avans borçlarının mikta
rına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) 470 

136. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, 1987 yılı vergi taksi-
dini geciktiren bir yükümlünün maruz kaldığı uygulamaya ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) 470 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 470 
1. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, D.S.t. tarafından Dünya Ban

kası kredisiyle uygulamaya konulan sulak alanların ve bataklıkların kurutulması 
projesine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Cengiz Altınkaya'nın yazılı 
cevabı (7/1124) 470:473 

2. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Karayolları Genel Müdürlü
ğünün 1986 ve 1987 yıllarında gerçekleştirdiği kamulaştırmalardan kaynakla
nan borçlarına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Cengiz Altınkaya'
nın yazıh cevabı (7/1132) 474:475 

3. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, Edirne Gümrük Tasfiye 
İşletme Müdürlüğünce gerçekleştirilen satışlarla ilgili iddialara ilişkin sorusu ve 
Maliye ve Gümrük Bakanı Ekrem Pakdemirli'nin yazılı cevabı (7/1162) 475:476 

4. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Devlet Üretme Çiftlikleri ve Ve
teriner İşleri genel müdürlüklerine ait kamu arazilerinin, bu kuruluşların lağve
dilmelerinden sonraki durumlarına ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı 
Ekrem Pakdemirli'nin yazılı cevabı (7/1163) 476:478 

5. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Gümrüklerdeki tasfiye satış iş
lemleriyle ilgili bazı iddialara ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ek
rem Pakdemirli'nin yazılı cevabı (7/1173) 478:480 

6. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Yazar Kasa kullanılan işyerle
rinde satış yapılmayan veya müessesenin kapalı bulunduğu günler için " Z " Ra
poru alınmasının gerekli olup olmadığına ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük 
Bakanı Ekrem Pakdemirli'nin yazılı cevabı (7/1199) 480:481 

7. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, İskenderun Demir-Çelik İşletmeleri 
Müessesesinde işe girmek isteyen İskenderun doğumluların müracaatlarının kabul 
edilmediği iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Hüsamettin Örüç'ün yazılı 
cevabı (7/1203) 481:483 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 
Adana Milletvekili Orhan Şendağ, Elazığ'da 9 vatandaşımızın öldürülmesi, 4 vatandaşı

mızın kaçırılması ve terör, 
Uşak Milletvekili Mümtaz Güler, 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü, 
Hatay Milletvekili öner Miski de, tarım işçilerinin sorunları; 
Konularında gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Kıyı Kanunu Tasarısının (1/641) (S. sayısı : 301) görüşülmesi, Hükümet ve Komisyon, 
istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı, Diyarbakır Milletvekili Hikmet Çetin ve Zongul

dak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Dü
zenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Dışişleri Komisyonu Raporunun (2/283) (S. Sayısı: 394) 
görüşülmesi de komisyon; 

Yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından ertelendiler. 
Danıştay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler 

Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının (1/499) (S. Sayısı: 119 ve 119'a 1 inci Ek), yapılan görüş
melerden sonra kabul edildiği ve kanunlaştığı açıklandı. 

6.1.1982 Tarih ve 2577 Sayılı îdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporunun (1/415) (S. Sayısı : 120 ve 
120'ye 1 ince Ek), tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı, maddelerine geçilmesinin oyla
ması sırasında karar yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından; 

27 Mart 1990 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 18.48'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhalim Araş 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Balıkesir Edirne 

Ali Sami Akkas İsmail Üğdül 

Kâtip Üye 
Bursa 

Mustafa Ertuğrul Ünlü 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 
23 . 3 . 1990 Cuma 

Teklifler 

1. — tzmir Milletvekili Erdal tnönü ve 44 arkadaşının; Temelli Kapatılmış Siyasî Partile
rin Açılmasına ve Hazineye İntikal Eden Mal Varlıklarının tadesi Hakkında Kanun Teklifi (2/306) 
(Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.3.1990) 

2. — Hatay Milletvekili öner Miski ve 12 arkadaşının; Bir Evlenme Akdine Dayanmayan 
Birleşmelerden Doğan Çocuklann Neseplerinin Düzeltilmesine ve Bu Birleşmelerin Evlilik Olarak 
Tescillerine İlişkin Kanun Teklifi (2/307) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
22.3.1990) 

3. — tzmir Milletvekili Ramiz Sevinç ve 5 arkadaşının; 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi (2/308) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geUş tarihi : 233.1990) 

Sözlü Soru Önergeleri 

1. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman*in,.Hasanoğlan öğretmen Lisesiyle ilgili bazı iddia
lara ilişkin Millî, Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/730) (Başkanlığa geliş tarihi: 
22.3.1990) 

2. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Kastamonu tli İlgaz tlçesi Saraycık 
ve Balcı köylerinde meydana gelen yangınlar nedeniyle yöredeki vatandaşlara yardım yapılma
dığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/731) (Başkanlığa 
geUş tarihi : 223.1990) 

Yazût Soru Önergeleri 
1. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in, 20.3.1990 tarihinde Cizre'de meydana gelen 

olaylara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1241) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.3.1990) 
2. — tzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, mevsimlik olarak çalıştırılan orman işçilerinin ala

caklarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1242) (Başkan
lığa geUş tarihi: 223.1990) 

Meclis Araştırması Önergesi 

1. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler ve 16 arkadaşının, Trakya Yağlı Tohumlar Ta
rım Satış Kooperatifini, içinde bulunduğu sorunlardan kurtarmak ve ülke tarımına daha ya
rarlı hale getirmek için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/95) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 223.1990) 

• 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili E. Yıl dm m Ava 
KÂTİP ÜYELER : Ertuğrul özde mir (Ordu), Mustafa Sangül (İstanbul) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 94 üncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salon
du bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ederim. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Çimse • iş Sendikasının grev uygulaması ve 

sendikaya üye isçilerin ücretlerine ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Kemal Akkaya'nın cevabı 
BAŞKAN — Gündeme geçmeden önce, gündem dışı söz talepleri vardır, onları yerine ge

tireceğim. 
İlk söz, Çimse tş Sendikası işçilerinin durumlarıyla ilgili olarak Zonguldak Milletvekili 

Güneş Müftüoğlu'nun. 
Buyurun Sayın Müftüoğlu (DYP sıralarından alkışlar) 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi say

gıyla selamlıyorum. 
Dün, 26 Mart 1990 günü, Çimse - İş Sendikası üyesi 16 bin işçi 34 çimento ve 4 toprak 

fabrikasında greve başladılar, öncelikle belirtmek isterim ki, dün greve başlanan işyerlerinin 
ikisinde Bartın Çimento Fabrikası ile Hisarönü Ateş Fabrikasındaki işçilerle görüştük, grup 
Başkanvekilimiz Sayın Koksal Toptan ve Kocaeli Milletvekilimiz Sayın Alaettin Kurt ve ben, 
işçilerin grevde haklı olduklarını gözlemledik ve onlara, Doğru Yol Partisi olarak, haklarının 
alınmasında sonuna kadar desteklediğimizi bildirdik. 

Sayın milletvekilleri, Çimse - îş Sendikasının -greve girmeden önce- işçi - sendika kesimi
nin 1990 yılından beklentilerine bir göz atmak istiyorum. 

1990 yılında Türk - Iş'e bağlı sendikalara üye 624 bin işçinin toplu iş sözleşmeleri sona 
ermektedir. Bu işyerlerinin 500'ü kamu kesimine aittir ve çalışan işçi sayısı 268 bindir, özel 
sektör işyerlerinin sayısı 1 409'dur, işçi sayısı ise 356 bindir. Türk-Iş Konfederasyonu dışında 
Hak-İş Konfederasyonuna bağlı sendikalar ile bağımsız sendikaların da 1990 yılında toplu iş 
sözleşmeleri yapılacaktır. Bu tablo da göstermektedir ki, işçiler, 1990 yılından çok şey bekle
mekledirler. Sendikalar kendilerini büyük bir mücadelenin içinde bulacaklardır, ki şimdiden 
bulmuşlardır. 
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Ayrıca, 1990 yılı Haziran ayında Uluslararası Çalışma örgütünün konferansı vardır. 1989 
yılında, ülkemizde sendikal hak ve özgürlükler kısıtlı olduğu için, büyük ve ağır eleştiriler ya
pılmıştı; bir Yunanlı parlamentere, Türkiye'yi eleştirme, aleyhimize konuşma fırsatı vermiştik. 
Sonuçta kara listeye alındık. Görünen odur ki, 1990 yılı konferansında da aynı akıbet bizleri 
beklemektedir. 

Geçtiğimiz hafta içinde, Başbakanla Türk-tş Konfederasyonu Başkanı Sayın Yılmaz bir 
görüşme yaptılar. Sayın Yılmaz, çalışma hayatında anayasal ve yasal düzeyde yapılmasını iste
dikleri düzenlemeleri Sayın Başbakana sundu. Sayın Başbakan da, kendi tabirleriyle, açık se
çik söz verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Aykut, diyalog başlatma amacıyla bir 
çağrı yapmıştı. Çağrı gereği, bugün, Sayın Bakanla işçi temsilcileri bir araya gelecekler. 13.00 
haber ajansında bir bilgi yoktu; ancak toplantı öncesi Sayın Yılmaz'in açıklaması ilginçti. Sa
yın Yılmaz,' Toplantıdan hiçbir şey beklemiyoruz; girmiş olmak için gireceğiz. Bugünkü yasal 
düzenlemelerden memnun olmadığımızı her fırsatta söylüyoruz; ancak işverenin aynı görüşte 
olduğunu sanmıyorum." 

Sayın Yılmaz haklıdır; çünkü her ILO konferansı öncesi ANAP tktidarı bu davranışı ser
gilemekte ve sonuç da çıkmamaktadır. 

Evet sayın milletvekilleri, gerçekten Kamu tşveren Sendikasından ve Hükümetten bekle
necek bir şey yoktur, tşte, 1990 yılının üçüncü ayında ilk greve sebep olmuşlardır. Çimse-tş 
Sendikasının grevinde, edindiğimiz bilgilere göre, son ücret durumu şöyledir: 20 yıllık bir işçi, 
ortalama, 220 ila 270 bin lira arasında net ücret almaktadır. Bu ücrete son zamanlarda 50 bin 
lira avans ilave edilmiştir, tşveren sendikası, sosyal haklara hiç değinmeden, sadece ücret artışı 
teklif etmiştir. Kamu tşveren Sendikası, ücretlere ilk altı ay için yüzde 100, ikinci altı ay için 
de brüt 200 bin lira teklif etmektedir. Yüzde 100 artışla ücretler 490-500 bin civarında olmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bu ücret yeterli midir? Yeterli olması bizce mümkün değildir. Burada 
sizlere bir kavramdan söz etmek istiyorum. ANAP tktidarı döneminde yoksulluk sınırı diye 
bir kavram çıktı. Yoksulluk sınırı, anne, baba ve iki çocuktan müteşekkil bir ailenin bir aylık 
gıda harcamalarının toplamıdır. Bu sınır, bu rakam 1989 yılı aralık ayı sonunda 402 429 lira
dır. 1989 yılı ortalaması ise 317 210 liradır. 

Buradan çıkan sonuç nedir, derseniz: Çimento ve toprak sanayii işçilerine yıllardır yok
sulluk sınırı altında ücret vermektesiniz. 

İkinci çıkacak sonuç ise: 1990 yılı toplu iş sözleşmesi için verdiğiniz teklif, 1989 yılının 
yoksulluk sınırını ancak karşılamaktadır. Eğitim, kira, giyim, taşıt, sağlık, eğlence vesaire ge7 

reksinimleri nasıl karşılanacaktır? 402 429 lira sınırı, 1990 yılı Mart sonunda daha da artmış
tır. önleyemediğiniz enflasyon, işçiyi ve ücretini yiyip bitirmektedir. 

Diğer taraftan, işçinin aylık 4 kalıp sabun ve yıllık 1 takım elbiselik kumaşını içeren sosyal 
haklarını Kamu tşveren Sendikası vermemekte ve bu sosyal haklara yanaşmamaktadır. Hani 
siz, işçiyi enflasyona ezdirmemiştiniz? Hani siz, alın terinin, el emeğinin karşılığını vermiştiniz? 

Sayın milletvekilleri, yakın geçmişte yaşadığımız, kâğıt işçilerinin grevinde gümrük du
varları yıkılmış, ithalat serbest bırakılmış ve birtakım ithalatçılar zengin edilmişti. Yine, demir-
çelik işçilerinin grevinde de, vergiler, fonlar sıfırlanmış ve demir-çelik ithalatçıları köşeyi 
dönmüştü. 
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Bıraktığımız noktaya yine geldik. Çimento ithalinde alınan Destekleme İstikrar Fonu -ki, 
ton başına 8 dolardır- bir kararname ile sıfırlandı, acele ithalat bağlantıları yapıldı, halen de 
yapılmakta olup, yine bir kısım ithalatçı, vurgun peşinde; hem de Hükümet eliyle ve Hüküme
tin kasasından... Şimdi, "Bu fonu, karaborsayı önlemek için kaldırıyoruz" diyecekler çıkabi
lir. Fondan elde edeceğiniz geliri sıfırlayacağınıza, greve neden olmayın, işçinin hakkını verin 
diyoruz. 

tnşaat mevsiminde çimento fabrikalarında greve neden olmanın anlamını bulmak müm
kün değildir. Yaz mevsiminde aylık 4 bin ton çimentoya ihtiyaç var. Bu ihtiyaç ortada durur
ken, yoksulluk sınırı altında ücret alan işçiye hakkını verin ki, grev olmasın, çimento darlığı 
olmasın, işçi de alın terinin, el emeğinin karşılığını alsın. Destekleme istikrar Fonunu kaldır
makla, çimento ithalatını kolaylaştırdınız. İthalat hazır, pazar hazır, devletin milyonlarca do
ları hazır, türedi zengin adayları hazır; ancak, fabrikaların bacaları sönmüş, üretim durmuş, 
işçi aç ve açık bırakılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, Zonguldak tlinin Hisarönü Bucağı avuç içi kadar, küçük bir belde
dir; ekonomisi ve sosyal hayatı, ateş tuğla fabrikasına bağlı; ancak, fabrikanın bacası sönmüş 
vaziyettedir Sendika işçiyi destekleyemiyor, sendika parasız, grev fonunda para yok... tşçi, es
naf, tüccar endişe içinde; "bu grev ne kadar sürer?" diye üzüntü içinde, tşte aybaşı geldi; tak
sitler ödenecek; esnaf, taksitler ödenemeyecek diye perişan olacak. Mübarek Ramazan ayında 
sahur sofrası, iftar sofrası nasıl dolacak? 

Hisarönü'nde çalışmakta olan 674 toprak işçisi perişan olacak... Yazıktır günahtır... Greve 
katılan 16 bin işçi, aileleriyle birlikte, aynen Hisarönü ateş tuğla fabrikasında çalışmakta olan 
işçilerin durumunda kalacak. İşçinin hakkını vererek bu grevi bir an önce bitirin; taraflar anlaşsın. 

Bakınız, bir hafta içinde 4 ayrı bakan bu konuda görüş bildirecektir. Merak ediyorum; 
bana eğer cevap verilecekse "Kamu işverenleri toplu iş sözleşmelerinin koordinasyonundan so
rumlu bakan mı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı mı, işyerinin bağlı olduğu sayın bakan 
mı cevap verecek; yoksa, yakın gelecekte ortaya çıkacak olan arabulucu bakan adayı mı cevap 
verecek?" gerçekten çok merak ediyorum. 

Aslında, bu durum, Hükümet içindeki uyumsuzluğu ortaya koymaktadır. Çalışma haya
tına yeni bir enflasyon kavramı getirdiniz; yetkisiz yetkililer enflasyonu, tşçi ve sendika, kime 
gideceğine, kime muhatap olacağına karar veremez durumda. Belki de, bu durum bilerek ya
ratılmakta; top, o bakandan bu bakana atılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, İktidar mensupları, size, çöpü kaldıracak haliniz yok diyoruz. Hiç 
olmazsa işçinin hakkını verin. Hem öyle uzun uzun ve kara kara "Gitmek mi zor, kalmak mı 
zor" diye düşünmeye de gerek yok; çünkü, yakında gidiyorsunuz. Ancak, giderayak şu greve 
çare bulun diyor, saygılarımı sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müftüoğlu. 
Hükümet adına cevap vermek üzere Devlet Bakanı Sayın Akkaya; buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) — Sayın Başkan, değerli milletvekille

ri; Zonguldak Milletvekili Sayın Güneş Müftüoğlu'nun, Çimse - İş Sendikasıyla ilgili sualine 
cevap vermek üzere huzurlarınızdayım. 

Şunu açıkça belirtmek isterim ki, çalışma hayatımızın vazgeçilmez unsuru olan grev, işçi
lerin en temel hakkıdır. Olay da bu çizgidedir. Ancak, Sayın Müftüoğlü'na verilen rakamlar, 
gerçeği yansıtmamaktadır. 
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Şimdi açık olarak, şu anda kayıtlara intikal etmiş rakamları da gündeme getirerek, bu grev 
hakkında kısa bir bilgi sunmak istiyorum. Bana bu fırsatı verdiği için, bu vesileyle de Sayın 
Müftüoğlu'na huzurlarınızda teşekkür etmek isterim. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Lokavtı kaldıralım Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI KEMAL AKKAYA (Devamla) — Çimento sektöründe, bir kamu ke

simi, bir de özel kesim vardır, özel kesimde 21 fabrika, Çimento Müstahsilleri İşverenler Sen
dikası grubundadır, bir fabrika da bu grupta değildir; yani özel kesimde 22 çimento fabrikası 
vardır, kamu kesiminde de 17 çimento fabrikası, 4 de toprak sanayi olmak üzere, 21 fabrika 
bulunmaktadır. 

Toplu iş sözleşmesiyle ilgili görüşmelere, -ki kapsadığı dönem 1.1.1990 ile 31.12.1991'dir-
11.1.1990 tarihinde başlanmıştır. 29.1.1990 tarihinde, özel kesimle, Çimento Müstahsilleri İşve
renler sendikasıyla Çimse-tş arasındaki görüşmeler sona ermiştir ve arabulucuya da gidilmiş, 
sonuç alınamayınca 26 martta grev kararı alınmıştır. 

"özel kesimde istenen nedir, verilen nedir?" Şimdi onu belirtmek istiyorum. Kamu İşve
renleri Sendikasıyla, Çimse-lş Sendikası arasında ücret konusu, görüşme masasına henüz gel
memiştir. Genel hükümler görüşülürken, özel sektörle ücret görüşmelerini sonuçlandırmadan, 
Kamu İşverenleri Sendikasıyla, yani kamu çimento fabrikaları ile, Çimse-tş arasında bir ücret 
müzakeresi olmamıştır ve bu ücret müzakeresi olmadan, toplu bir grev kararı alınmıştır. 

Şimdi istenen nedir, verilen nedir ve rakamları net olarak açıklamak istiyorum. Çünkü, 
kamu grubunun değil, özel sektörün, daha doğrusu, önce Çimento Müstahsilleri İşverenleri 
Sendikasıyla, Çimse-İş Sendikası arasındaki müzakere hakkında bilgi vereceğim. 

Şu anda özel sektörde ortalama çıplak ücret 42S bin liradır, istenen 2 milyon 450 bin lira 
ilavedir. Şu anda 1 milyon 100 bin lira ek ücret verilmiştir. Yani, şu anda bir çimento fabrika
sında çalışan işçiye, Çimento Müstahsilleri İşverenler Sendikasının verdiği ücret, 1 milyon S2S 
bin liradır; ikramiye ve sosyal haklar bu ücrete dahil değildir, bunun haricindedir. Bu ücret 
verilmiştir, buna "hayır" demişlerdir. Bu rakam, yüzde 270 artıştır; istenen rakam yüzde 571 
artıştır. Yani, Sayın Güneş Müftüoğlu'nun dediği gibi, olay, "Ramazan arifesinde işçiler aç 
bırakılıyor, güç duruma sokuluyor" olayı değildir; olay, ücret olayı değildir. 

Rakamları okumaya devam ediyorum; ikramiye ve sosyal haklar olarak verilen, şu anda 
aldıkları ücret 575 bindir. Şu anda ikramiye, artı sosyal haklar olarak talep edilen ek ücret 4 
milyon 100 bin liradır; verilen çıplak ücret 1 milyon 100 bin liradır. Sosyal haklar hariç verilen 
toplam ücret 2 milyon 160 bin liradır. Bunlar kesin rakamlardır, kayıtlarda da vardır. Yani, şu 
anda talep edilen toplam 4 milyon 711 bindir. Şu anda ödenmek istenen rakam da, bir işçiye 
ortalama verilmek istenen rakam da 2 milyon 160 bin liradır. 

Değerli milletvekilleri, verilen bu rakam çok büyük bir rakamdır ve yüzde 270'in üzerinde 
bir rakamdır. Buna rağmen, Çimse-lş Sendikası beş gündür -sendika başkanı dahil- müzakere
lere yanaşmamaktadır. Bunun izahını sizin takdirlerinize bırakmak durumundayım. Burada 
tabiatıyla Kamu-İş ile henüz bir ücret müzakeresi gündeme gelmediği için, o konuda bir rakam 
vermek istemiyorum. 

Şimdi, bir işçiye 2 milyon 160 bin Ura ücret veriyoruz, bu işçi greve gidiyor! Bunun takdi
rini Yüce Meclise bırakıyor, saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkaya. 
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2. — Edirne Milletvekili ismail Üğdül'ün, Trakya Birlik Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperati
finin çiftçilerle münasebetleri ve muhalefetin tutumuna ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Edirne Milletvekili Sayın İsmail Üğdül, Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış 
Kooperatifinin çiftçilerle münasebetleri hakkında konuşacaktır. 

Buyurun Sayın Üğdül. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; Trakya Birlik 
Yağlı Tohumlar Kooperatifinin bazı konularında bilgi vermek üzere huzurlarınızdayım. Hepi
nizi saygıyla selamlıyorum. 

Trakya Birlik Yağlı Tohumlar Kooperatifi, 1966 yılında, Edirne, Babaeski ve Lüleburguz 
çiftçilerinin önderliğinde 3 kooperatif tarafından kurulmuştur. Bugün, Marmara, Ege, İç Ana
dolu ve Akdeniz bölgelerinde 49 bağlı kooperatifi ve 126 bin ortağı olan dev bir kuruluş haline 
gelmiştir. 

Kooperatifin amacı, ortaklarına teknik ve ekonomik gelişmeleri en kısa zamanda intikal 
ettirerek, uygulamasını sağlamak; üretim giderlerinin ucuz ve kredili olarak teminini sağlamak; 
yüksek verim elde etmelerini temin etmek ürünlerini en uygun fiyatla değerlendirmektir. 

Kooperatif, kâr gayesi gütmektedir. Bu yıl 425 bin ton ayçiçeği alarak, üreticinin sıkıntıya 
düşmemesini sağlamıştır. 

Trakya Birlik Yağlı Tohumlar Kooperatifi, Anavatan İktidarı zamanında ve bilhassa son 
yıllarda, vatandaşa en iyi hizmeti veren bir kuruluş haline gelmiştir. Bu birliğin mevcudiyeti, 
yağ karaborsasına, yağ kuyruklarına ve stokçuluk yapanların haksız kazançlarına son vermiştir. 

Değerli milletvekilleri, muhalefetin son zamanlarda yeni bir uygulaması var; ben bundan 
endişe duyuyorum: Devletin hangi müessesesi iyi çalışıyor, vatandaşa faydalı şeyler vermeye 
gayret gösteriyorsa, onun üzerine gidiyorlar, vatandaşın kafasını kurcalıyorlar; tek istekleri si
yasî kazanç. 

Belki bilginiz dahilindedir; geçen hafta televizyonda da gösterildi: Trakya Birlikle alakalı 
olarak bir Meclis araştırması önergesi verildi. Günü gelince, bu Meclis araştırması önergesi 
incelenecek; ama önemli olan konu şu: Bu meclis araştırması önergesi ne zaman incelenecek; 
Meclis araştırma önergesinde gündeme getirilen konular güncelliğini kaybedecek mi, kaybet
meyecek mi? Ama, bu önerge ile vatandaş tedirgin olmuştur, vatandaşa çeşitli istifhamlar be
lirmiştir. Büyük bir kuruluş itham altında tutulmaktadır. Ben inceledim, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi gündemine baktım; bu meclis araştırması önergesi, normal şartlarda -ki hâlâ bu
günkü gündemimizde yerini almamış- 33 üncü sırada... Tatilleri, büyük tatilin dışında diğer 
anormal günleri hesaba katmadan, ancak 1991 26 Şubatta bu Meclis araştırması önergesine 
sıra geliyor. 

Yeni bir olay da şu: Gazetede bir haber bulunuyor; "Efendim, bu bakan giderken neden 
tökezlendi?" Haydi, bir araştırma önergesi!.. O önergenin bir fotokopisini de mahallî gazete
lere gönderiyorlar; onlar da, bir şey varmış gibi, (-bilmiyorlar tabiî-) çok önemli imiş gibi, man
şetler, falan... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sen de gönder. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Tabiî, başka işiniz gücünüz yok, bunlarla uğraşıyorsunuz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sen de gönder, senin işin ne! 
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TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) — Senin bu konuşman mahallî gazetelere gitmeyecek 
mi? 

tSMAÎL ÜĞDÜL (Devamla) — Bu Meclis araştırması önergesi verilmiş; ama konu çok 
önemli. Bugün Trakya Birlik, hakikaten işlevini yerine getirmektedir. Önergeyi inceliyoruz, öyle 
isnatlar var ki, biryerinde... 

HASAN ZENGlN (Manisa) — önerge hakkında konuşsun Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Saym Üğdül, lütfen... Zamanı geldiğinde muameleye konacak... 
İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — .. Trakya Birlik, birtakım yolsuzluk, fabrika... (SHP sı

ralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Üğdül, bir dakika... 
Zamanı geldiğinde muameleye konacak bir önerge hakkında lütfen burada fikir beyan et

meyeniz. 
Süreniz doldu. 
tSMAÎL ÜĞDÜL (Devamla) — Sayın Başkanım, önerge hakkında konuşmuyorum. Öner

genin gereksizliği veyahut da bu önergelerin hali ne olacak, bir sene sonra burada neyi müda
faa edeceksiniz? 

BAŞKAN — Aman efendim... Sayın Üğdüi... 
TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) — önergenin gereksiz olup olmadığına, sen değil, Mec

lis karar verir, önerge daha gündeme gelmedi. 
BAŞKAN — Sayın Üğdül, size hassaten rica ettim. Bu konu, milletvekillerinin vazifeleri

ne, grupların vazifelerine müteallik bir husustur. Hiç kimseye, şu önergeyi veyahut da bu öner
geyi verip vermemesi hususunda müdahale edilemez; takdir sayın milletvekillerine aittir. Lüt
fen... Lütfen... 

tSMAtL ÜĞDÜL (Devamla) — Peki Sayın Başkanım. Yalnız şu var: Biz, vatandaşın te
dirgin edilmesini, huzursuz edilmesini istemiyoruz. 

ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — öneri getirin, araştırma önergesini öne alalım. 
tSMAÎL ÜĞDÜL (Devamla) — Vatandaşın tedirginliğinden, huzursuzluğundan bir şey... 
BAŞKAN — Sayın Üğdül, bakınız, mevzuun dışına çıkıyorsunuz. 
Diğer vatandaşlar da, sayın milletvekillerine, bu hususta bir önerge verilmesini belki em

retmişlerdir, rica etmişlerdir, onlar da vatandaş... 
ÎSMAÎL ÜĞDÜL (Devamla) — Sayın Başkanım, ben Edirne Milletvekiliyim, benim va

tandaşım şu anda tedirgin durumdadır, tedirgin edilmiştir... 
BAŞKAN — Aman canım, orada tanıdığım milletvekilleri var... 
tSMAÎL ÜĞDÜL (Devamla) — Burada isnatlar yapılmıştır. Şimdi benim bunu Trakya 

Birlik'in üyelerine izah etmem lazım; ben gidip izah ediyorum, Trakya Birlik ile ilgili. 

BAŞKAN — îsmail Bey, süreniz doldu; lütfen... 

ÎSMAÎL ÜĞDÜL (Devamla) — Şimdi, bu olaylar önemli. Bakın, vatandaş bunu tasvip 
etmiyor. 

ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Önerge verin, öne alalım. 
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ÎSMAÎL ÜĞDÜL (Devamla) — Dikkat edin, geçen cumartesi -çok takip eden arkadaşla
rımız bilirler- Tekirdağ'da Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Birliği seçimi yapıldı; çok entere
san... O seçimde, Tarım Kooperatifleri Birliği Genel Başkanı, temsilci dahi seçilemedi, her tür
lü baskıya rağmen. Bu, vatandaşa, olayları gerçeğin dışında anlatmanın verdiği bir derstir. Bun
ların da göz önüne alınarak, yapacağınız kamuoyu araştırmalarını ona göre değerlendirin ve 
hareketlerinizi ona göre belirleyin. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından gürültüler) 

tRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — Grubunuzdan öncelik kararı aldırın Sayın Üğdül. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üğdül. 

Muhterem milletvekilleri, gündem dışı konuşmalar bitmiştir. 

Gündeme geçiyoruz. 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. — Plan ve Bütçe, Kamu İktisadî Teşebbüsleri ve Dilekçe komisyonlarında bağımsız milletvekil
lerine düşen birer üyelik için aday olmak isteyen bağımsız milletvekillerinin, yazılı olarak müracaat etme
lerine ilişkin Başkanlık duyurusu 

BAŞKAN •— Plan ve Bütçe Komisyonu, Kamu İktisadî Teşebbüsleri ve Dilekçe Komisyo
nunda bağımsız milletvekillerine düşen birer üyelik için aday olmak isteyen bağımsız sayın mil
letvekillerinin yazılı olarak Başkanlığa müracaat etmelerini rica ediyorum. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Namibya'ya gidecek olan Devlet Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in dönüşüne kadar Devlet Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/1166) 

BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" kısmında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır; oku
tup bilgilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 18-25 Mart 1990 tarihleri arasında Namibya'ya gidecek 
olan Devlet Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in, dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Baka
nı Cemil Çiçek'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

Diğer tezkereyi okutuyorum: 

2. — Fransa'ya gidecek olan Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer'in dönüşüne kadar Ulaştırma Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Kemal Akkaya'nın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumlmrbaş-
kanlığı tezkeresi (3/1167) 

— 416 — 



T.B.M.M. B : 94 27 . 3 . 1990 O : 1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı UBA Başkanlık Divanı üyeleri toplantısına katıl

mak üzere, 19-22 Mart 1990 tarihleri arasında Fransa'ya gidecek olan UlaşUrma Bakanı Cen
giz Tuncer'in dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Kemal Akkaya'nın ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer tezkereyi okutuyorum: 
3. — Portekiz'e gidecek olan Devlet Bakanı Kâmran Inan'ın dönüsüne kadar Devlet Bakanlığına, 

Devlet Bakanı Mehmet Yazar'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1168) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 21 - 25 Mart 1990 tarihleri arasında Portekiz'e gidecek 

olan Devlet Bakanı Kâmran tnan'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Meh
met Yazar'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgile
rinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
4. — Yemen Arap Cumlıuriyeti ve Suudi Arabistan'a gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Keçeci

ler'in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/169) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 24 - 30 Mart 1990 tarihleri arasında Yemen Arap Cumhu
riyeti ve Suudî Arabistan'a gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler'in dönüşüne kadar; 
Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN —ı Bilgilerinize sunulmuştur. 
5. — Belçika ve Federal Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Güneş Taner'in dönüşüne kadar 

Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumltur-
başkanlığı tezkeresi (3/1170) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 25 - 31 Mart 1990 tarihleri arasında Belçika ve Federal 
Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Güneş Taner'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, 
Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
6. — ingiltere'ye gidecek olan Bayındırlık ve iskân Bakanı Cengiz AUtnkaya'nın dönüşüne kadar 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığına, Devlet Bakanı Hüsamettin Örüç'ün vekillik etmesinin uygun görüldü
ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1171) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Avrupa Su Endüstrisi Konferansına katılmak üzere, 25 - 29 Mart 1990 tarihleri arasında 
ingiltere'ye gidecek olan Bayındırlık ve İskân Bakanı Cengiz Altınkaya'mn dönüşüne kadar; 
Bayındırlık ve tskân Bakanlığına, Devlet Bakanı Hüsamettin örüç'ün vekillik etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Z — Tunus'a gidecek olan Millî Savunma Bakanı ismail Safa Giray'in dönüsüne kadar Millî 

Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Ercüment Konukman'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne iliş
kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1172) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 26 - 29 Mart 1990 tarihleri arasında Tunus'a gidecek olan 
Millî Savunma Bakanı Safa Giray'ın dönüşüne kadar; Millî Savunma Bakanlığına, Devlet Ba
kanı Ercüment Konukman'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
8. — 1593 saydı Umumî Hıjzıssıhha Kanunu ile 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanununun 

Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının geri verilmesine ilişkin Başba
kanlık tezkeresi (1/670) (3/1173) 

BAŞKAN — Başbakanlığın İçtüzüğün 76 ncı maddesine göre verilmiş bir tezkeresi vardır; 
okutuyorum. 

Buyurun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ligi : 17.1.1990 tarihli ve 7/101-2338/05434 sayılı yazımız. 
İlgi yazımızla Başkanlığınıza sunulan 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanunu ile 2548 sa

yılı Gemi Sağlık Resmi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısının, yeniden incelenmek üzere Millet Meclisi İçtüzüğünün 76 ncı maddesi gereğince geri 
gönderilmesini arz ederim. 

Yıldırım Akbulut 
Başbakan 
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BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonunda bulunan tasarı, Hükümete geri veril
miştir. 

9. — Ankara Milletvekili Göksel Kcdaycıoğlu 'nun (2/237) Numaralı Diyetisyenler Hakkında Ka
nun Teklifini geri aldığına ilişkin önergesi (4/161) 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonunda bulunan, Diyetisyenler Hakkında Kanun Teklifimi 
geri çekiyorum. 

Gereğini emir ve müsaadelerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Göksel Kalaycıoğlu 
Ankara 

BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonunda bulunan teklif geri verilmiştir. 

10. — İzmir Milletvekili Akın Gönen'in (6/711) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin 
önergesi (4/163) 

BAŞKAN — tki sözlü sorunun geri verilmesine dair önergeler vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ülkemizde faaliyet gösteren fonlara ilişkin yazılı soru önergesi süresi içerisinde cevaplan
dırılmamıştı. (Sözlü soruya dönüştü.) 

Fakat, fon konusunun, KtT Komisyonunun (Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu) 1990 
denetim gündemine alındığını öğrenmiş bulunuyorum. 

Uzun süredir denetlenmeyen fonların bu konudaki denetim eksiklği böylece sona ereceği 
için, yazılı sorudaki hususlar hakkında Komisyonda yeterli bilgi alacağım için, soru talebimi 
geri alıyorum. 

Gereğini istirham ederim. Saygılarımla. 
Akın Gönen 

tzmir 
//. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak 'tn (6/695) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin 

önergesi (4/162) 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 438 inci sırasında yer alan (6/695) esas numaralı 
sözlü soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Mahmut Alınak 

Kars 
BAŞKAN — Soru önergeleri geri verilmiştir. 
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D) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler ve 16 arkadaşının, Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış 
Kooperatifini, içinde bulunduğu sorunlardan kurtarmak ve ülke tarımına daha yararlı hale getirmek için 
alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/95) 

BAŞKAN — Bir Meclis araştırması önergesi vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ayçiçeği Üreticisi çiftçimizin ortağı bulunduğu ve temel gayesi üreticinin ürününü değer
lendirip, onu ekonomik yönden desteklemek ve geliştirmek olan Trakya Yağlı Tohumlar Tarım 
Satış Kooperatifi (Trakya Birlik) son birkaç yıldır ANAP İktidarının hatalı politikası sonucu 
iflas noktasına gelmiştir. 

öncelikle Hükümet, Trakya Birliği 1989/1990 alım kampanyası sırasında parasal olarak 
desteklememiş, üreticiden 452 098 729 Kg. yağlık ayçiçeği satın alan Trakya Birlik, alım bede
lini, Ziraat Bankasından ve özel bankalardan aldığı borçlarla ödemiştir. 

1.3.1990 tarihi itibariyle Trakya Birliğin Ziraat Bankasına 1 002 389 240 556 TL., özel ban
kalara da 48 183 970 537 TL. borcu bulunmaktadır. Ziraat Bankasına olan borcun bir bölümü 
önceki yıllarda Trakya Birliğe yaptırılan bitkisel yağ ithalatından kaynaklanmaktadır. Bu bor
cun ne kadarının Hazine tarafından üstlenileceği belli değildir. 

Trakya Birtik, toplam borcunu, önemli bölümünü açık havada depoladığı, elindeki 343 
536 ton yağlık ayçiçeği stokunu satarak ödeyecektir. Ancak ayçiçeğinin bugünkü piyasa fiyatı 
700 TL.'dır ve bu fiyattan tüm stokun satılması halinde bile borcun tümüyle ödenmesi müm
kün değildir. 

Bu noktada ortaya çıkan önemli bir gerçek de Hükümetin bitkisel ham yağ ithalatı politi
kası nedeniyle Trakya Birliğin elindeki ayçiçeğini satamadığıdır. Çünkü stoklardaki ayçiçeği
nin müşterisi durumunda olan yağ fabrikaları, ithal edilen ham bitkisel yağı tercih etmekte, 
ayçiçeği satın almamaktadırlar. 1989 yılında ithal edilen ham bitkisel yağ miktarı 430 813 570 
kg.'dır ve bu miktar daha uzun bir süre Trakya Birlik elindeki ayçiçeğinin fabrikalarca talep 
edilmemesini sağlayacak fazlalıktadır. 

Bitkisel ham yağın piyasa fiyatı 1 200 TL.'dır. Trakya Birlik elindeki ayçiçeğinin, bu fiyat
la rekabet edebilmesi için, kilosunu en fazla 550TL.'dan satması gerekmektedir. Oysa elindeki 
ayçiçeğinin Trakya Birliğe kilo başına maliyeti 900 TL.'yı geçmektedir. 

Bütün Bunlar, Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifini iflasın eşiğine getirmiştir. 

Ayrıca, bunların yanında, bir sürü yolsuzluk iddiaları kamuoyunda ve ortaklar arasında 
konuşulmaktadır. 

örneğin, yurdun çeşitli yerlerinde; Yozgat, Ordu, Gaziantep ve Kırklareli'nde satın alınan 
ya da kiralanan yağ fabrikalarının iflas durumunda oldukları ve kurtarma gayesiyle devir alınıl* 

- diktan ileri sürülmektedir. 
Yaklaşık 130 000 ortağı bulunan Trakya Birlik bu ortaklarına kâr payı dağıtmazken, bir 

futbol takımına yatırım yapmaktadır. 
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Bütün bunlar, doğrudan Türk tarımının ve çiftçisinin aleyhine tutumlardır. Sonuçta bir 
çiftçi kuruluşu yok olacak, ülke ekonomisi zarar görecektir. 

Bu nedenle, Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifinin içinde bulunduğu duru
mun tespiti ve sorunlarının giderilerek tarımımıza katkı yapar hale yeniden nasıl getirileceği
nin belirlenmesi için, Anayasanın 98 ve TBMM İçtüzüğünün 102 nci maddeleri gereğince Mec
lis araştırması açılmasını ve bu konuda gereğini saygılarımızla dileriz. 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

ve 16 arkadaşı 

1. Güneş Gürseler (Tekirdağ) 
2. Enis Tütüncü (Tekirdağ) 
3. Mehmet Fuat Erçetin (Edirne) 
4. Ömer Türkçakal (Kocaeli) 
5. Musa Gökbel (Muğla) 
6. Mustafa Yılmaz (Gaziantep) 
7. Kâzım Ulusoy (Amasya) 
8. Kenan Süzer (Tokat) 
9. Rıza Ilıman (Çorum) 

10. Yüksel Çengel (istanbul) 
•11. Gürcan Ersin (Kırklareli) 

12. Mustafa Çakır (Giresun) 
13. Mehmet Dönen (Hatay) 
14. Ali Şahin (Kahramanmaraş) 
15. Rıza Yılmaz (Ankara) 
16. Yaşar Yılmaz (Ankara) 
17. Turhan Hırfanoğlu (Hatay) 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön-
görüşme, sırasında yapılacaktır. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

12. —Ankara Milletvekili Kâmil Aleşoğulları ve 70 arkadaşının; 765 sayılı Türk Ceza Yasasının 
141, 142 ve 163 üncü maddelerinin kaldırılmasına ilişkin kanun teklifinin, içtüzüğün 38 inci maddesine 
göre, doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/160) 

BAŞKAN — İçtüzüğün 38 inci maddesine göre verilmiş doğrudan doğruya gündeme alın
ma önergesi vardır; okutup oylarınıza sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

765 sayılı Türk Ceza Yasasının 141, 142ve 163 üncü maddelerinin kaldırılmasıyla ilgili 70 
milletvekili arkadaşımla birlikte, 1.11.1989 tarihli yasa önerisi, Yüksek Başkanlığınıza 14.11.1989 
günü tevdi edilmiştir. Tetkik buyurduğunuzda 1989 Kasım ayı içinde Anayasa Komisyonu Baş
kanlığı kayıtlarına geçtiği anlaşılacaktır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlı
ğındaki yasa önerisi fotokopisini ekte sunuyorum. 

Malumunuz olduğu gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 38 inci maddesi, "Ta
sarı veya teklifler komisyona havale gününden nihayet kırkbeş gün içinde komisyonca netice
lendirilip Genel Kurula gönderilmek lazımdır." emredici hükmünü kapsamaktadır. 

Bu durumda, adı geçen yasa önerisinin, Komisyonda görüşülme ve sonuçlandırma süresi 
geçmiştir. Genel Kurulda görüşülmesi için gündeme alınmasına ve bu yolda gerekli işlemin ya
pılmasına emir ve müsaadelerinizi saygıyla arz ederim. 

Kâmil Atişoğulları 
Ankara 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMÎL T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Baş
kan, oylamadan önce önergenin aleyhinde söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Aleyhte söz istiyorsunuz, buyurun efendim. 
KÂMİL ATEŞOĞULLARI (Ankara) — Sayın Başkan, lehinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Size de söz veririz. 
KÂMÎL ATEŞOĞULLARI (Ankara) — Komisyon Başkanı daha sonra konuşsaydı, Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Mühim değil o. 
Buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMtL T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; Sayın Kâmil Ateşoğulları ve arkadaşlarının Türk Ceza Kanununun 
141, 142 ve 163 üncü maddelerinin tamamen kaldırılması hakkındaki teklifleri Komisyonumu
za gelmiştir, kaydı malum. 

Şimdiye kadar tetkik edilmemesinin sebebi şudur, bununla ilgili iki sebep var; birincisi; 
gerek Tüzük icabı ve gerekse teamüle göre, kanun teklifleri görüş bildirmek üzere ilgili bakan
lığa gönderilir. Görüş geldikten sonra gündeme alınır. Görüş bildirilmemesi halinde de günde
me alınması mümkündür; fakat, bunun bir özelliği var: Sayın milletvekillerinin de malumu 
olduğu üzere, Hükümet, bu 3 madde hakkında inceleme yaptırmaktadır. Bunu, bu kürsüden, 
Sayın Adalet Bakanı ve basın yoluyla da, basın toplantısı yapmak suretiyle Sayın Başbakan, 
Bakanlar Kurulunda konunun tetkik edilmekte olduğunu, kaldırılacak mı, değiştirilecek mi, 
yoksa aynen mi kalacağı hakkında Hükümetin de bir görüşü bulunduğunu ifade etmişlerdir. 
Komisyonumuz, bu özelliği nazarı itibara alarak bekletiyor. 

ikincisi; mevzular, ayrı ayrı, tetkik edilmesin, Hükümetin teklifi de gelsin, birlikte tetkik 
edelim dedik. 

Takdir Yüce Meclisindir, saygılarımla arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Ateşoğulları, buyurun. 
KÂMİL ATEŞOĞULLARI (Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gerek kamu

oyunda, iç basında, gerekse yurt dışında her zaman tartışılan, bugüne kadar kurulmuş Türk 
hükümetlerinin -özellikle 1980'den sonra- yurt dışında sık sık muhatap oldukları, düşünce öz
gürlüğü ve vicdan özgürlüğü ile ilgili Türk Ceza Yasasının, 141, 142 ve 163 üncü maddeleriyle 
ilgili bir yasa önerisi hazırladım; 70 arkadaşla beraber imzalayarak, az önce Sayın Anayasa 
Komisyonu Başkanının da söyledikleri gibi, Şubat 1989 tarihinde Meclis Başkanlığına sundum. 
Kasım 1989 tarihinde de (bundan beş ay önce) bu yasa önerisi Anayasa Komisyonuna intikal etti. 
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içtüzüğümüzün 38 inci maddesi gereğince, Sayın Anayasa Komisyonu Başkanının da de
ğindikleri gibi, yasa önerilerinin nihayet 45 gün içinde komisyonda görüşülerek Genel Kurula 
inmesi gerekiyordu. Aradan beş ay geçmesine karşın, ilgili yasa önerisi huzurunuza inmemiştir. 

Gerek şimdiki Cumhurbaşkanı, gerekse ondan önceki Cumhurbaşkanı, şimdi Cumhur
başkanı olup, daha önce Başbakanlık yapan Sayın özal, bakanlar ve Hükümet sözcüleri, ge
rek yurt içinde ve gerekse yurt dışında yaptıkları açıklamalarda, Türk Ceza Yasasının 141, 142 
ve 163 üncü maddelerinin kalkacağını Hükümet olarak taahhüt etmişlerdir. 

Yine Komisyon Başkanının açıkladıklarına göre, bir yasa önerisi, komisyona geldikten son
ra, ilgili bakanlığa gönderilir; o bakanlık görüşünü bildirir; o görüşle birlikte, komisyonda gö
rüşülür ve 38 inci madde hükümleri çerçevesinde de Genel Kurula, yani huzurunuza gelir... 
Bu gerekler yapılmamıştır. 

Şimdi, net ve açık olarak Hükümetten şunu öğrenmek istiyorum: Gerçekten, Türk Ceza 
Yasasının 141, 142 ve 163 üncü maddelerini kaldıracak mıdır? Böyle bir ciddî hazırlığı var mı
dır? Eğer böyle bir hazırlığı varsa, Anayasa Komisyonunu 5 aydan beri neden oyaladı ve görü
şünü bildirmedi? 

Birbirimizi oyalamaya, çok ciddî bir olayı savsaklamaya ve kamuoyunu yanıltmaya, ne 
bizim, ne de Hükümetin hakkı vardır. 

Sayın Akbulut Hükümeti, gerçekten, Türk Ceza Yasasının 141, 142 ve 163 üncü maddele
rini kaldırmak istiyorlarsa, ellerinde bir fırsat var. Eğer, kaldırmayıp, başka bir düzenleme ge-
tireceklerse; yine onu bu kürsüden açıklamak zorundadırlar. Ne iç kamuoyunu ve ne de yurt 
dışı kamuoyunu oyalamaya, demokrat görünmeye kimsenin hakkı yoktur. 

Bilindiği gibi, gerçek demokrasi beş yılda bir seçim yapılması Meclisin bulunması ve Mec
liste de birden çok partinin bulunması olayı değildir. Düşünce özgürlüğünün olmadığı, insan
ların düşünce ve vicdan özgürlükleri dolayısıyla cezaevinde olduğu bir ülkede gerçek demok
rasinin varlığı şüphe götürür. Burada, herkes bu konu üzerinde mutabık olmak zorundadır. 

Onun için, Hükümetin net görüşünün açıkça bu kürsüden ifade edilmesi bakımından bu 
dilekçeyi vererek, İçtüzüğün 38 inci maddesinin hükmü gereği, komisyonda görüşülmeden, ya
sa önerisinin huzurunuza inmesini sağlamak istiyorum. Bu bir fırsattır. Ya bu fırsatı kullan
mayıp, bir daha demokratlık iddiasında bulunmazsınız ya da gerçekten, kabul ederek, 
"Türkiye'de bundan sonra düşünce özgürlüğü olacaktır vicdan özgürlüğü olacaktır" diyecek
siniz. Bu fırsatı iyi kullanmak ya da kullanmamak sizin elinizdedir. 

Takdirlerinize sunuyor, teşekkür ediyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ateşoğulları. 

Başka bir talep yoktur. 

Muhterem arkadaşlar, İçtüzüğün 38 inci maddesine göre verilmiş olan bu önergeyi oyları
nıza sunuyorum: önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

13. — 10/42 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev 
süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1174) 

BAŞKAN — 10/42 esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Komisyo
nun çalışma süresinin uzatılmasına dair bir tezkeresi vardır; okutup oylarınıza sunacağım: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ülkemizde konut sorunu konusunda araştırmalar yapmak üzere, 3.10.1989 tarihinde ku
rulan Meclis Araştırması Komisyonumuz (10/42) konunun çok kapsamlı olması sebebiyle, ça
lışmalarını süresi içerisinde tamamlayamamıştır. 

Bu itibarla, Komisyonumuz çalışma süresinin 3 Nisan Î990 tarihinden itibaren Uç ay daha 
uzatılmasımTürkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 103 üncü maddesinin ikinci fıkrası ge
reğince Başkanlığınızdan istenmesi kararlaştırılmıştır. Gereğini bilgilerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 

Bolu 
Komisyon Başkanı 

BAŞKAN —- Tezkereyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına dair Öngörüşmeler" kıs
mına geçiyoruz. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen ve 31 arkadaşının, demir - çelik işyerlerindeki grevin 
nedenlerini ve grevden kaynaklanan sorunları tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/71) 

BAŞKAN — 1 inci sıradaki, Hatay Milletvekili Sayın Mehmet Dönen ve 31 arkadaşının, 
demir - çelik işyerlerindeki grevin nedenlerini ve grevden kaynaklanan sorunları tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesinin öngörüşmelerine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
önergeyi tekrar okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Demir-Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan işveren sendi

kası faaliyette iken, Bakanlar Kurulunun 27.6.198S tarihli toplantısında, kamu işveren sendi
kalarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili çalışmaların, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığın
ca sonuçlandırılması kararlaştırılmıştır. Bu karar ve çalışmalar çerçevesinde Türkiye Demir-
Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve müesseselerinin üyesi bulunduğu ve bizzat Türkiye Demir-
Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Demir-Çelik Sanayii Kamu İşverenler 
Sendikası Türk Taşıt Kamu İşverenleri Sendikası (TÜTtS) ile birleşme kararı alarak birleşme 
gerçekleştirilmiş ve Makine Kimya Kurumu İşverenleri Sendikasının da katılması ile Türk Ağır 
Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) adı ile yeni bir sendika oluş
turulmuştur. 

Ancak, Başbakanlığın 6.2.1986 gün ve 986/1 sayılı genelgesi ile kamu kurum ve kuruluş
larının sayısı üçe indirilen kamu işveren sendikalarından hangilerine üye olacakları saptanarak 
ilan edilmiştir. 

— 424 — 



T.B.M.M. B : 94 27 . 3 . 1990 O : 1 

Türkiye Demir - Çelik işletmeleri Genel Müdürlüğü, söz konusu listelerden (TÜHİS)'e 
ait olanda yer almış olmakla birlikte, "Metal işkolu hariç" denilerek bu liste dışına çıkarılmıştır. 

Başbakanlıktan alınan 14.2.1986 tarih ve 19-383-04239 sayılı yazı ile, kuruluşun üye ola
cağı sendika konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına müracaat edilmesi gerektiği
nin bildirilmesi ve anılan Bakanlıkla yapılan temaslar sonucu Türkiye Demir-Çelik işletmeleri 
Genel Müdürlüğü Merkez, Karabük ve iskenderun (Metal işkolu) işyerlerinin, Türkiye Metal 
Sanayicileri Sendikası MESS'e üye olunması kararlaştırılmış ve bu konuda gereği yapılmak üzere, 
Yönetim Kurulunun 18.2.1986 tarih ve 9/101 sayılı kararı ile o günkü genel müdür yetkili kılın
mıştır. 

Bunun üzerine, 4.3.1986 tarihinde, Türkiye Demir-Çelik işletmeleri Genel Müdürlüğü TÜ-
HtS'ten istifa ederek, 5.3.1986 tarihinde MESS'e başvurmuş ve 5.6.1986 tarihinde üyeliği ke
sinleşmiştir. 

MESS yönetiminde ağırlık özel sektördedir, özel sektör demir ve çelik fabrikaları ile ka
mu sektörü olan demir-çelik fabrikaları rekabet halindedir. 

Bilindiği gibi, özel sektör, demiri, ithal edilen hurdadan üretirken; kamu kuruluşu olan 
fabrikalar, demiri yerli cevherden üretmektedirler. 

Bu yıl Hükümetin konut kredilerinde kısmaya gitmesi, iç piyasada demir talebini düşür
dü. ihracatta da beklenen artış sağlanmayınca, özel sektörün elinde stoklar oluştu. 

Bu aşamada kamu kuruluşu olan demir-çelik işletmeleri, özel sektör demir-çelik fabrika
larına ve ithalatçılara âdeta yem olarak sunuldu ve işçiler bilinçli olarak greve âdeta itildiler. 

Çelik-tş Sendikası ile MESS arasında devam eden toplu pazarlık görüşmelerinde MESS, 
hiçbir olumlu öneri getirmemiştir. 

Yukarıda kısaca belirtilen nedenlerden dolayı; 
1. 24 bin çelik işçisi, 40 gündür grevdedir, çoluk çocuğuyla birlikte sefalet içindedir. 
2. İskenderun, Dörtyol, Erzin, Payas, Karabük gibi, ekonomisi büyük ölçüde demir-çelik 

fabrikasına dayalı olan bölgelerde esnaflar dükkânlarını kapatmaya başlamışlardır. 
3. Türkiye'de pik, inşaat demiri ve kok kömürü ithaline gidilerek, ülke ekonomisine bü

yük zarar verilmiştir. 
4. Bakanlar Kurulu, sanki demir-çelik işletmelerinin greve gideceğini biliyormuş gibi, 

17.3.1989 tarihinde iki ay süreyle demir-çelik ithalatında gümrük muafiyeti getirdi. 
iki aylık süre 27 Mayısta sona ermesi gerekirken, 17 Mayısta, şeker ithali ile ilgili Bakan

lar Kurulu kararının altına bir madde eklenerek, sıfır gümrüklü, demir ithali süresiz olarak 
uzatılmıştır. 

Buradan da görülüyor ki, Hükümet, kamu malını MESS'e yağma ettirmektedir. 
işçiler, esnaflar, küçük ve orta boy sanayiciler büyük sıkıntılar çekerken, bu olaydan bazı

ları milyarlar kazanmaktadırlar. 
Demir-çelik fabrikalarının ürettiği demirin fiyatı ortalama 750 lira iken, özel sektör demir-

çelik fabrikalarının ürettiği ve ithal ettiği demir piyasada 1 000 (bin) liradan işlem görmekte
dir. Demir-çelik fabrikalarının ürettiği pik 400 lira iken, şimdi ithal edilen pikin fiyatı 700 liradır. 

Halen fabrikada binlerce ton pik stokta beklemektedir, içeride üretilen kok 240 liraya sa
tılırken, ithal edilen kok 500 liraya satılmaktadır. 
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özel demir-çelik fabrikaları ve ithalatçılar büyük paralar kazanırken, kamu demir-çelik 
fabrikaları günde ortalama 8 milyar lira dolayında zarar etmektedirler. 

Bütün bu nedenlerle, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Mehmet Dönen 
Hatay 

ve 31 arkadaşı 
BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, İçtüzüğümüze göre, ilk söz Hükümetin, sonra si

yasî parti gruplarının olup, konuşma süreleri 20'şer dakikadır; sonunda da önerge sahibine 
10 dakikalık bir konuşma süresi vereceğiz. 

Devlet Bakanı Sayın Hüsamettin örüç, buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ÖRÜÇ (Bursa) — Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri, Hatay Milletvekili Sayın Mehmet Dönen ve 31 arkadaşının, geçen sene haziran ayı ortala
rında Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunmuş olduğu, Demir-Çelik İşletmeleriyle ilgili gre
vin safahatı ve sonuçları hakkındaki önergesi bugün gündeme gelmiş bulunmaktadır. 

Konunun, sual şeklindeki kısmına cevap vermeden önce, demir-çelik grevinin özelliği do
layısıyla topluca arzında fayda mütalaa etmekteyim. 

Bilindiği gibi, demir-çelik grevi, 31.12.1988 tarihinde sona eren onikinci dönem toplu iş 
sözleşmesinin temdidi amacını gütmekte olan ve bu maksatla da 2 Aralık 1989 tarihinde topla
nan iki sendika arasındaki görüşmelerle başlamıştır. Bu görüşmelerde, işçilerimizi Bağımsız 
Çelik - İş Sendikası temsil ederken, Demir - Çelik İşletmelerini de Türk Metal Sanayii İşveren
ler Sendikası (MESS) .temsil etmekte idi. 2 Aralıkta toplanan taraflar, 2 Şubat 1989 tarihine 
kadar geçen yasal 60 günlük süre içerisinde dokuz oturum yapmışlardır. Bunun altısını, MESS'in 
Ankara Temsilciliğinde, birini İskenderun, birini Karabük ve birini de bağımsız Çelik-tş Sendi
kasının bürosunda yapmışlardır. 

Bu 60 günlük süredeki görüşmeler sırasında, iki taraf arasında temel noktalarda bir an
laşmazlık vuku bulduğundan, bir anlaşmazlığa gidilmiş ve 60 günlük sürenin sonunda bir uyuş
mazlık zaptı tutulmuştur. Bu dönem içerisinde, yani, 60 günlük süre içerisinde MESS'in teklif 
ettiği çıplak ücretteki zam miktarı yüzde 78 oranında idi; buna mukabil, bağımsız Çelik-tş Sen
dikasının talebi, çıplak ücret üzerinden yüzde 527 oranındadır ve sosyal yardımlar da bu ora
nın dışında kalmaktadır. 

Bu rakamın aynen uygulanması halinde, Demir-Çelik İşletmelerine getireceği külfet 623 
milyar lira olarak hesaplanmış; sosyal yardımlar ilave edildiğinde de bu rakamın 750 milyara 
ulaştığı görülmüştür. Hiç şüphesiz, bu iki rakam arasındaki büyük farktan dolayı, uyuşmazlık 
zaptı, -68 kaleme inhisar eden zabıt- daha sonra, resmî arabulucuya intikal ettikten sonra, ora
dan da netice alınamamış ve bu, netice itibariyle, sendikanın, 22 Mart 1989 tarihinden başla
mak üzere, bir grev kararına müncer olmuştur. 

22 Mart 1989 tarihinde öngörülen grevin uygulanmasına bir gün kala, Hükümet yasal yet
kisini kullanarak, demir-çelik sektörünün ülke ekonomisindeki önemini ileri sürerek, 60 gün 
süreyle bu grevi ertelemiştir. Ancak, bu tarihte alınmış olan, 17 Mart tarihi itibariyle, Demir-
Çelik'in greve gitmesi kararanın, ülke ekonomisinde doğuracağı menfî tesirler, demir çelik fi
yatlarının anormal yükselmesi ihtimali ve bazı sanayi sektörünün de demir-çelikten mahrum 
kalmaları ihtimaline binaen ithal rejimine konan yeni bir madde ile, demir-çelik ürünlerinin 
ithalindeki gümrükler aşağıya çekilmiş ve bu şekilde ithal kolaylaştırılmış idi. 
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Ancak, bu tarihi takip eden günlerde, Hükümetimizin iki ay için aldığı ve 22 mart itiba
riyle hesaplanırsa 22 mayısa tekabül edecek olan son dönem, yani, iki ay için vaki olan süre, 
Hükümetimizin 14 nisan tarihli bir kararıyla 18 nisan tarihinden itibaren bu erteleme karan 
kaldırılmıştır. 

Bu kararın ortadan kaldırılması üzerine, bağımsız Çelik-tş Sendikası, eski grev kararını 
uygulamak üzere 4 Mayıs 1989 günü sabahı saat 07.00'den itibaren fiilen greve gitmiştir. 

önemli olan nokta şudur ki, Türkiye Demir-Çelik İşletmelerinin elliiki yıllık tarihi içeri
sinde ilk defa vaki olan bu grev, belki de grevler arasında rekor kıracak bir süreyle 137 gün 
devam etmiş ve ancak 18 eylül tarihinde taraflar arasında bir mutabakata varılabilmiştir. Buna 
"mutabakat" diyorum; çünkü, imza töreninde de bazı sıkıntılar olmuş; ama, daha sonra, sen
dika başkanları yerine, doğrudan muhatap sayılan Türkiye Demir-Çelik İşletmeleri Genel Mü
dürlüğü ile Çelik-tş Sendikası yetkililerinin imzasıyla bu grev sonuçlandırılmıştır. Ancak, MESS 
kendisi dışında, yani yetkili bulunduğu bir konuda dışlanmış olmasını hazmetmemiş ve netice 
itibariyle, Türkiye Demir-Çelik İşletmelerini disiplin kuruluna vermek suretiyle kendi bünye
sinden çıkarma kararı da almış ve bu husus da uygulanmış. Şu anda, Türkiye Demir-Çelik İş
letmeleri, MESS bağımlılığından çıkarılmış vaziyettedir. 

Grevin akışı içerisinde olan bitenler, hiç şüphesiz ki, grev açısından ve Türkiye'deki iş hu
kuku açısından önemle üzerinde durulmaya değer bir durum arz etmektedir. Çünkü, grevin 
uzamasıyla beraber, taraflar arasındaki müzakerelerde uyuşmazlığı ortadan kaldırmak ve bir 
mutabakata varabilmek amacıyla tarafların birbirine yaklaşma arzuları, yine de, aralarındaki 
ücret konusundaki anlaşmazlığın yok edilmesini temin edememiştir. Bu arada Hükümetimi
zin, özellikle 600 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmelerinde uyguladığı yüzde 142'lik bir 
oranı, MESS'in yüzde 78'Iik oranını bozarak, yüzde 142, daha sonra da son olarak, yüzde 
146 olarak, Çelik-tş Sendikasına teklifiyle, azamî haddine varmıştır. Bu rakam, yani, yüzde 
146 oranının tekabül ettiği külfet, biraz evvel arz ettiğim rakama nazaran 333 milyara indiril
miş, buna karşılık Çelik-tş Sendikasının da 27 temmuz tarihli karşı teklifi yüzde 389,84 nispe
tinde olup, malî yükünün ise 540 milyar liraya ulaştığı görülmüştür. Yine de 333 ile 540 arasın
daki differans giderilememiş ve bu nedenle de bir sözleşme akdi mümkün olamamıştır. 

Bu görüşmeler sırasında, Türkiye Demir-Çelik İşetmeleri de dahil olmak üzere, özel sek
törün, yurt dışından, Doğu Blokundan demir-çelik ürünlerinin ithalini hızlandırdığı ve Türki
ye'ye takriben 400-450 milyon dolar mertebesinde demir-çelik ürünün ithal edildiği, piyasanın 
fiyat istikrarsızlığı içerisinde bir dalgalanmaya girdiği, demir fiyatlarının kilogram başına 1 000 
liranın üzerine çıkarak, 1 150 liraya kadar ulaştığı görülmüştür. 

Bu arada, tabiî, karşılıklı birtakım hukukî davranışlar olmuş; Çelik-tş Sendikası, demir-
Çelik İşletmelerinin demir ithaline karşı çıkmış, mahkemeye vermiş, bunu, "grev kırıcılık" şek
linde değerlendirmiştir. Dördüncü tş Mahkemesi tarafından, satışının durdurulmasına karar 
verilmiş; ancak, bu konudaki icra kararı için müracaat vaki olmadığından, bu da yürürlükte 
olmamıştır. 

Bence en önemli konu, grevin uzun sürmesi sonucu, yavaş yavaş, kendi bünyelerini aşa
rak, Türkiye genelinde bir grev atmosferinin doğmasına neden olmasıdır. 

Türk-tş Başkanlar Kurulunun, demir-çelik işçilerinin grevini desteklemek amacıyla yurt 
çapında eylem kararı alması; siyasî parti temsilcilerinin, Karabük ve İskenderun'da bu konuda 
toplantılar tertip etmiş olması, bir kısım belediyelerin, grev işçilerini destekler ve onların 
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mağduriyetlerini önler hüviyette birtakım hareketlere girişmiş olması; başta Adana, Antakya, 
İskenderun ve Mersin Ticaret ve Sanayi odaları olmak üzere, kendilerini "arabulucu" olarak 
göstermeye çalışmaları yahut bu konuda gayretler sarfetmeleri ve netice itibariyle, Hükümeti
mizin bu konuda sürekli olarak çeşitli kanallardan uzlaşmaya zemin araması, meseleyi olduk
ça büyük çapta bir sorun haline getirmiştir. 

Ayrıca, İskenderun ve Karabük gibi küçük merkezî yerlerde, esnaf ve sanatkârın da, uzun 
süren grev dolayısıyla, işçilerle birlikte sıkıntıya düştükleri ve tabiî, küçük esnaf ve sanatkârın 
imkânlarının kısıtlı olması nedeniyle, bu konuda sıkıntıların ortaya çıktığı görülmektedir. 

Grevin, geçmiş yıla ait olması hasebiyle, üzerinde çok daha uzun bir konuşmaya gerek 
görmüyorum. 

Bütün bu mücadeleler sonunda, grev 125 inci gününü doldurduğunda, ülke ekonomisine 
çok büyük zarar verdiği ve Demir-Çelik İşletmelerinin, bünyesinde olan bitenleri ileri sürmek 
suretiyle, bu sıkıntılı durumu izalesi açısından, grevin durdurulması için mahkemeye müracaa
tı vardır. Ankara Beşinci İş Mahkemesi de, kamu nizamının bozulduğu gerekçesiyle, Grev ve 
Lokavt Kanununun 47 nci maddesi gereğince bunu temin etmiştir. Tabiî, itirazlar varit olmuş; 
ama, on-oniki günlük bir süre içerisinde, bizatihi Türkiye Demir-Çelik İşletmelerinin, Çelik-tş 
Sendikasıyla müstakilen yaptığı görüşmeler sonucu, grevin 137 nci gününde; yani 18 Eylül 1989 
tarihinde, bu konuda bir mutabakata varılmıştır. 

Bu mutabakatla, grev sonucunda, 1989 yılı için 335 milyarlık, 1990 yılı için de 175 milyar
lık olmak üzere bir anlaşmaya gidilmiş, toplam 510 milyar liralık bir külfet üstlenilmiştir. Top
lam ödemeler, 1989 yılında 468 milyara, 1990 yılı için de 643 milyara ulaşmıştır. 

Toplu sözleşme metninde, 1989 yılının birinci gününden başlamak üzere -sosyal haklar 
da beraberinde olmak üzere- bir ücret zammı uygulaması kabul edilmiştir. 1989 yılının birinci 
allı ayı için 200 liralık bir iyileştirme zammına ilaveten, yüzde 80 oranında ücret artışı ve 10 
bin lira; 1989 yılının ikinci yarısı için de 400 lira iyileştirme ile yüzde 40 ücret zammı ve 70 
bin liralık bir ilave kabul edilmiştir. 1990 yılının ilk ve ikinci yarısı için de yüzde 25'erlik bir 
zam kabul edilmiştir. 

Demir-Çelik İşletmelerinde bu şekilde kabul edilmiş olan toplu sözleşmenin getirdiği malî 
yükler hayli yüksek olmuştur; ama, grev başlamadan önce, işi yavaşlatma eylemleri varit ol
muş; bilindiği gibi, Demir-Çelik İşletmelerinde, yüksek fırınların donma tehlikesi nedeniyle, 
yasal olarak 5 290 işçinin görevde kalması kabul edilmiş, bunun dışında, İskenderun ve Kara
bük'te de 16 278 işçimiz devrede kalmış, fırınlarda çalışan ve devamlılığı temin eden işçilerle 
beraber toplam 21 568 işçimiz bu toplu sözleşme hükümlerinden yararlandın İmi ştır. 

Bu grevler neticesinde, satışlar, Türkiye Demir-Çelik İşletmelerine bağlı olan fabrika de
polarında ve satış tevzi depolarında temin edilemediğinden, bu konuda, sadece kok ve kok ga
zı üretimi ile, pik üretimi temin edilebilmiş; eldeki stoklar değerlendirilememiş ve Demir-Çelik 
İşletmeleri, ayrıca, kısa vadeli banka borçları gibi ciddî sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. 

Netice itibariyle, 18 eylül sonrası, fabrikalarımız hiçbir hasara maruz kalmamış ve hemen 
bir - birbuçuk ay gibi kısa süre içerisinde tam kapasite ile çalışma imkânı bulmuş, bugün de 
bu hızlı çalışmasını sürdürmektedir. 

Müessese, gerek yuvarlak demir, nervürlü demir ve profillerde; gerekse pik malzemede, 
hemen hemen, eldeki bütün stoklarını eritebilmiş; piyasaya bir canlılık getirmiş ve bir fiyat 
istikrarı sağlamıştır. Kasım ayından bu yana -bazı satış kolaylıkları bir tarafa bırakılırsa- neti
ce itibariyle, liste fiyatları üzerinde herhangi bir artış da şu güne kadar varit olmamıştır. 
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Demir-Çelik işletmeleri, bugün Türk ekonomisine olan katkısını sürdürmektedir, öner
gede ifade edilen hususlar, belki, grevin devam ettiği süre içerisindeki bazı dalgalanmalar, bazı 
aksaklıkları aksettirmekte; ama, netice itibariyle, bazı gerçekleri ve iş hukukundaki bazı boş
lukları da ortaya koyması bakımında kayda değer bir örnek, bir tecrübe teşkil etmiştir. 

Şunu kabul etmek lazımdır ki, bir sendikanın talebini karşılama imkânı bulamadığınız 
zaman, o sendika ile bir mutabakat sağlanıncaya kadar olan süre içerisinde, hukuken yapılabi
lecek başka bir işlem yoktur. Bu da iş hukuku bakımından, belki, üzerinde dikkatle durmaya 
değer bir husus olarak kaydedilmelidir. 

Her ne olursa olsun, sonuçları itibariyle, rakamsal değerler hakkında, arzu edildiği tak
dirde daha fazla bilgi takdimine hazırım. 

52 yıllık tarihinde ilk defa vaki olan; ama, belki de en uzun grev rekorunu kırmış bulunan 
Türkiye Demir-Çelik İşletmeleri birçok yönleriyle, ülke ekonomisinde, bu grevlerin mahiyeti 
ve etkileri bakımından kayda değer bir örnek teşkil etmiştir. Hemen hemen bütün yurt sathın
da, tüm ekonomiyi ilgilendiren ve tüm ekonomide bir duraklama demek olan bir tabloyu orta
ya koyması bakımından da. dikkat çekicidir. 

Sonuçları itibariyle; Türkiye Demir-Çelik İşletmeleri, işçimizin, yasal, anayasal ve sendi
kal hakkını teslim etmiş, gerekli ücret artışları yapılmış ve bununla, Demir-Çelik işletmelerine ^ 
ilave edilen yüklere karşın, Demir-Çelik işletmeleri, bunu vatandaşa henüz intikal ettirmemiş, 
elindeki kıymetleri değerlendirme çabası göstermiştir. 

Kapanmış bir dosya üzerinde, geçen yıla ait verilmiş olan bir önergeye bu şekilde bilgi 
arz etmeye çalıştım. Saygılarımla arz ediyorum efendim. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gruplar adına ilk söz, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Mehmet Dönen'-

indir; buyurun Sayın Dönen. 
SHP GRUBU ADINA MEHMET DÖNEN (Hatay) — Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; Türkiye demir ve çelik fabrikalarında 137 gün süren grevle ilgili olarak verilen Meclis araş
tırması önergesi üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum. 
Grubum ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, biz bu Meclis araştırması önergesini, grevin 40 inci günü vermiştik. 
Yani, ülkemiz daha çok ekonomik zararlara uğramasın, ülkemiz daha çok zarar görmesin diye 
31 arkadaşımla beraber bu önergeyi grevin 40 inci günü verme zorunluluğunu kendimizde duy
duk; ama, görüşülmesine daha bugün sıra gelebildi. 

Onun için, bugün, Yüce Mecliste, 137 gün süren bu büyük grevin nedenleri ve sonuçlarını 
belirlemek üzere bir Meclis araştırması açılmasını arz ediyoruz. 

Bu araştırma yapılsın ki, Yüce Meclis bu araştırmayla, bu greve, işçiyi, kimler, niye sürük
ledi, bu grevin sonuçları nedir, ülke ekonomisine ne kadar zarar vermiştir?" gibi hususları, 
açık seçik kamuoyunun önüne serebilsin, kamuoyunun gözü önüne aktarabilsin. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin iki temel ağır sanayi kuruluşundan olan iskenderun 
Demir-Çelik Fabrikası ile, Karabük Demir-Çelik Fabrikası 137 gün süren bir grev yaşamıştır. 
Bu grev, Türkiye'de 52 yıldır faaliyet gösteren Karabük Demir-Çelik Fabrikasıyla, 14 yıldır fa
aliyet gösteren iskenderun Demir-Çelik Fabrikasının yaşadığı ilk grevdir. Ben bu grevin neden
leri ve ekonomimize yaptığı olumsuz etkileri üzerinde durmak istiyorum. 
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Türkiye demir-çelik fabrikaları, yalnız demir ve çelik üreten birer kuruluş değildir. Bu te
sisler, ülkemizin bütün sanayi kuruluşlarını ilgilendiren üretimleri yapan entegre tesislerdir. Pik 
üretimiyle, otomobil sanayiinden, dökümle ilgili üretim yapan tüm küçük üreticileri ve bu mallan 
tüketenleri; kok üretimiyle, soda sanayiinden, büyük şehirlerimizde hava kirliliğine kadar; gübre 
üretimiyle, çiftçimizi; yan ürünlerinden benzolle, petrokimya sanayimizi; taşıma sektörüyle, şoför 
esnafımızı; artık maddesi cürufla, çimento fabrikalarımızı; demir üretimiyle, tüm inşaat sek
törümüzü ilgilendiren birer sanayi kuruluşlarımızda. 

Peki, 'Toplumumuzun yüzde 90'ını ilgilendiren bu temel ağır sanayi fabrikalarımızda ne
den 137 gün grev yaşandı? Acaba, Hükümetin ve işverenler Sendikasının iddia ettiği gibi, sen
dikanın istediği ücretler hakikaten astronomik rakamlar mıydı? Sendika, uzlaşmaz bir tavır 
mı takınmıştı?'' bunlara bir bakmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, o günleri hatırlıyorum; global olarak söyleyeyim, sendikanın istedi
ği para 550 milyar lira civarında idi ve son anlaşma aşamasında, Sayın Işın Çelebi, Bakan ola
rak -kendisi burada yok- 450 milyar lira civarında bir para verdi ve anlaşmaları an meselesiydi. 
Yani, 500 milyar lira civarında -ki, açık söylüyorum; arada olduğum için, ikisiyle de konuştu
ğum için söylüyorum- bir parayla, sendika anlaşma durumundaydı. Ancak, işverenler Sendi
kası MESS, "Bu Bakan, bu işin sorumlusu değildir, buna karışamaz; ben bu parayı veremem" 
diyerek, o Bakanın verdiği parayı da sonradan vermedi. Yine, aynı Bakan, "Bu grevden dolayı 
beni tehdit ediyorlar" diye basına demeç verdi. Niye, kim, kimler bir bakanı tehdit ediyordu? 
Bunları araştıralım, gün ışığına çıkaralım ki, kamuoyumuzun kafasını bunlar kurcalamasın. 

Değerli arkadaşlarım, yine işçinin istediği, 1983 'ten 1988'e kadar, enflasyon artışlarıyla, 
ücretlerinde oluşan erozyondu; daha başka bir şey istemiyordu. Bu erozyon, örnekleriyle şu 
şekildedir: Yıl 1983, enflasyon oranı yüzde 31,4, ücret artışı yüzde 15; yıl 1984, enflasyon oram 
yüzde 50, ücret artışı yüzde 27; yıl 1985, enflasyon artışı yüzde 45, ücret artışı yüzde 27; yıl 
1986, enflasyon artışı yüzde 34,6, ücret artışı yüzde 25; yıl 1987, enflasyon artışı yüzde 55,1, 
ücret artışı yüzde 40; yıl 1988, enflasyon artışı yüzde 75,4, ücret artışı yüzde 25. 

Değerli arkadaşlarım, bu enflasyon artış rakamları, devlet kaynaklarından alınan enflas
yon artışlarıdır; reel enflasyon artışları da değildir üstelik. 

Ne olmuş 1988'e kadar?.. İşçilerin ücretlerine, eğer yalnızca enflasyon oranında zam ya
pılmış olsaydı, 1988 yılında, saat ücreti 604 Türk Lirası olanın alt kademedeki bir işçinin saat 
ücreti, 1 650 Türk Lirası olurdu. 

Burada da görülüyor ki, enflasyon karşısında erozyona uğramış işçi ücretlerinde, sendika
nın dilediği yüzde 500 gibi bir oran çok fazla görünmektedir ilk bakışta; ama, gerçekte, enflas
yonla erozyona uğrayan işçi ücretleri karşısında yüksek değildi. Yani, 1 650 lira ücretle çalış
saydı, çalışıyor olsaydı, bırakın yüzde 156'yı, yüzde 100 de zam verseniz, bugünkü toplu söz
leşme ile aldıkları zammı almış olurlardı ki, o zaman bu uzlaşmazlık da olmazdı. 

Değerli arkadaşlarım, biz, az gelişmekte olan bir ülkeyiz. Az gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkelerin en büyük sorunu, kaynak sorunudur. Yani, sanayileşecekseniz kaynak lazım; ama, 
biz Türkiye olarak kaynaklarımızı o kadar çarçur ettik ki, özellikle, bu grevle bunu açıklamak 
istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu grevin bilançosu, az önce anlattığım tüm katmanları da katarak 
hesaplayacak olursak, 1,5 trilyon lira civarındadır. Yani, ülkenin 1,5 trilyon liralık kaynakları 
dışarıya çıkartılmış veya ülke kaynakları kaybolmuştur. 
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Peki, bu 1,5 trilyonla ne olurdu, ne yapılırdı? Bu 1,5 trilyonla, Türkiye Demir-Çelik Fab
rikaları yeniden organize edilir ve 4 veya 5 milyon ton kapasiteye çıkarılabilirdi. Bunların 1977 
yılında hazırlanmış fizibilite raporları da var. 

Bugün Hükümet bağırıyor ve diyor ki, "İşçi ücretleri, birim üretim fiyatları içinde çok 
yüksek yer tutuyor." 

Biz fabrikalarımızı yeniden organize eder, kaynaklarımızı çok olumlu kullanırsak, bu işçi 
ücretlerine bir bu kadar daha zam yapsak, yine bu oranda yükselmez. Düşünün ki, 4 milyon 
ton üretim yapan bir iskenderun Demir-Çelik Fabrikası, 1,5 milyon ton üretim yapan bir Ka
rabük Demir-Çelik Fabrikası olsa, işçi ücretlerinin birim fiyatlardaki oranr yüzde 14, yüzde 
15'lere düşmüş olur. 

Değerli arkadaşlarım, yukarıda verdiğim rakamlarla da görülüyor ki, 1988 yılında saat 
ücreti 604 Türk Lirası olan en alt kademedeki işçiye eğer enflasyon oranında ücret verilseydi, 
saat ücreti 1 650 Türk Lirası olurdu. Beş yılda, enflasyona göre işçi ücretlerinin her saatinde 
1 000 Türk Lirası ücret kaybı olmuştur. Bunun anlamı: Bu süre içerisinde, ANAP tktidarı, 
her işçinin cebinden saat başına 1 000 Türk Lirasını çalmıştır. ANAP İktidarı, demir-çelik sa
nayiinde çalışan 22 bin işçiden çaldığı bu kaynakları nerelerde kullanmıştır; bunun hesabını 
vermek zorundadır. 

Acaba, mevcut demir-çelik fabrikalarına bir yenisini mi eklemiştir, üretim kapasitesini mi 
artırmıştır? Ona da bir bakalım: 

1975 yılında 500 bin ton/yıl kapasiteyle üretime geçen iskenderun Demir-Çelik Fabrikası, 
1976-1977'de 1 milyon ton/yıl kapasiteyle çalışmıştır. Yatırıma devam edilerek 1981-1982 yılla
rında kapasite 2 milyon ton/yıla çıkarılmıştır; ama, 1982 yılından bu yana her iki fabrikada 
da ilave hiçbir yatırım yapılmamış, 1 kilogram kapasite artışı da sağlanmamıştır. 

işçilerden, baskıyla sağlanan kaynaklar, teşvik ve ihracat primleri adı altında, gelişmiş ül
kelerin hurda artıklarını değerlendiren, ark ocaklı; hurdadan mamul ve yarı mamul demir üre
ten özel sektöre aktarılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye, bugün demir çelik üretimi bakımından öyle bir hale gel
miştir ki, adeta, gelişmiş ülkelerin hurda artıklarını değerlendiren ve 5 milyon ton hurda ithal 
eden bir ülke durumundadır. Daha önceleri, bu hurdalardan elde edilen demirlerin ihracat ola
nağı vardı, "İşçiliği ülkemizde kalsa yeter" diyorduk; ama, ihracat da kesildikten sonra ne ol
du? tç piyasamıza, gelişmiş ülkelerin hurdalarından mamul demir yapıp, satmaya başladık. 

MEHMET ALÎ BİLİCİ (Adana)— Ne zararı var? 
MEHMET DÖNEN (Devamla) — Sayın Bilici, zararı şu: Kendi ülkemizde, taştan, top

raktan, yani cevherden demir üreten bir entegre tesisimiz var; bu entegre tesisimizin kapasitesi
ni yükseltmek mümkün; kendi içinde mümkün... 

MEHMET ALI BİLİCİ (Adana) — O da çalışıyor... 
MEHMET DÖNEN (Devamla) — Bu fabrikanın kapasitesi 4 milyon ton, hatta, yeni fizi

bilite raporlarına göre 6 milyon tona bile çıkarılabilir, hazır. Bunu kaynağı 2 trilyon lira; gerek
li olan kaynak bu. Ama, siz, 4 trilyon lira teşvik vererek, ark ocaklı demir çelik fabrikaları 
kurdurmuşsunuz! Yanlış olan, bu. öyle ki, İspanya'nın söküp attığı ark ocaklı celikhanelerin 
Türkiye'de de kurulması için teşvik vermişsiniz!.. Bu kürsüden, bu sorulduğunda şunlar söy
lendi: "İspanya onu Bask Bölgesinde kurmuş, çalıştıramamış; sökmek zorunda kalmış ve bu
nu da Türkiye almış." Bu, yanlış. 
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İspanya, Avrupa Ekonomik Topluluğuna girdiği için, kendi demir çeliğini yeniden entegre 
etmek durumunda kalmış; eskiyen bu teknolojiyi de söküp atmıştır; ama, biz, buna teşvik ver
mişiz. tşte, bu, yanlış. 

Bu tür sanayi kuruluşları, yani, ark ocaklı demir-çelik kuruluşları, iktidardan kaynak ala
bildiği, sübvanse. edilebildiği sürece yaşayabilir; bunun dışmda yaşama olanakları da yoktur. 
Aksi takdirde, yaşamlarını sürdürmeleri mümkün olamamakadır. 

Ülkemizde, 12 EylüPün yasal çerçeveleri olduğu gibi kalsa da toplumda, geniş halk kitle-
lelerinin toplumsal muhalefeti ile 12 Eylül'ün psikolojik baskıları ortadan kalkmaya başladığı 
günlerde, siyasal iktidar, eskisi gibi, çalışanlardan kolayca kaynak aktarımını yapamaz hale gel
miştir. Bu toplumsal muhalefetin en canlı örneği de 26 Mart 1989 yerel seçimlerinde görülmüş
tür. Halk, bu seçimlerde, 12 Eylül rejimini ve onun ürünü olan ANAP İktidarının, sosyal, eko
nomik politikalarını reddetmiştir. Bunun üzerine, ANAP İktidarı, sermaye çevrelerine kaynak 
aktarmak için yeni yollar aramaya başlamıştır; buna da işçileri alet etmiştir: 1987 yılında, Sey
dişehir Alüminyum Fabrikasını greve götürerek, alüminyum ithalatçılarına, vurguncularına; 
1988 yılında SEKA'yı greve götürerek, kâğıt vurguncularına; 1989 yılında ise Türkiye Demir-
Çelik İşletmelerinde çalışan işçileri greve götürerek, hurdadan demir üreten özel demir-çelik 
fabrikalarına ve onların yan kuruluşları olan ithalatçı sermaye şirketlerine büyük kaynak ak
tarmıştır. tşte 1990'da da aynı formül yine, çimento fabrikalarında uygulanmış; çimentonun 
her tonundan alınan 8 dolarlık fon kaldırılmış, ithali serbest bırakılmış ve yine de, ithal eden 
firmalara kaynak aktarma yolları denenmektedir. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye demir-çelik fabrikaları, 1986 yılına kadar, Demir-Çelik Sa
nayii Kamu İşverenleri Sendikasına bağlı idi. Başbakanlığın 6.2.1986 gün ve 1986/1 sayılı ge
nelgesi ile, kamu işverenler sendikası üçe indirilmiştir; Türk Kamu-tş, Türkiye Ağır Sanayi ve 
Hizmet Sektörü Kamu işverenleri Sendikası ve Kamu-tş, Türkiye Demir-Çelik İşletmeleri de 
TÜHİŞ hissesinde yer almıştır; fakat daha sonra, 4.3.1986 tarihinde TÜHİŞ'ten istifa ederek, 
5.3.1986 tarihinde MESS'e müracaat ettirilmiştir; 5.6.1986 tarihinde de üyeliği kesinleşmiştir. 

Eski bir MESS Başkanı olan eski Başbakan, Türkiye Demir-Çelik İşletmelerini MESS'e 
bağlayarak, MESS'i ekonomik olarak güçlendirdiği gibi, MESS'e bağlı, hurdadan demir çelik 
üreten fabrika sahipleri zor duruma düştüklerinde, Türkiye demir ve çelik fabrikalarını da yem 
olarak kullanmalarını sağlamıştır, özel demir-çelik üreticileri, 1988 sonunda seslerini yükselt
meye başlamışlardır, seslerini yükseltmelerini, Demir Üreticileri Derneğinin yayınladığı aylık 
dergilerde görmek mümkündür. "İhracat tıkandı, iç piyasada talep düştü. Bu yıl Türkiye'nin 
3 milyon ton demir-çelik fazlası var. Elimizde stoklar oluşmaya başladı. Biz bu demirleri ne 
yapacağız?" demeye başladılar; hatta 1988 sonrasında daha da ileri giderek, "Demirden tuva
let kâğıdı mı yapacağız? Hükümet bu soruna çare bulmalıdır" gibi yakınmalara başladılar. 

Hükümet, bu işverenlerin krize düşebileceğini düşünerek, zaten 1986 yılındajürkiye de
mir ve çelik fabrikalarını MESS'e bağlayarak ilk önlemini almış, bundan sonra MESS ve Hü
kümetin işbirliğiyle, aşılması kolay bir olay haline getirilmiştir, tşte bu aşamada, 8.12.1988 ta
rihinde, işverenler sendikası adına MESS ile, işçi sendikaları adına Çelik-tş, toplusözleşme ma
sasına oturdular. 58 gün içinde 10 kez taraflar bir araya gelerek pazarlık yaptılar: fakat, MESS 
öyle diretiyordu ki, Çelik-lş Sendikasının getirdiği 66 maddeden hiçbirini kabullenmiyordu. 
öyle ki, bu 66 maddeden bir kısmının hiçbir malî yükü olmadığı, sendikanın faaliyetiyle ilgili 
idarî maddeler olduğu halde, bu 66 maddede de uyuşmazlık zaptı tutmuşlardır. 
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MESS hiçbir öneriyle gelmiyor; ancak, "İşçi sendikasının istediği ücret zammı çok yüksek" 
demekle yetiniyordu. 20 Martta taraflar tekrar bir araya geldiler; ama, hiçbir gelişme sağlana
madı. Çelik-tş Sendikası 22 Martta uygulamaya konulmak üzere aldığı grev kararını uygula
maya koyacağını açıklayınca, 21 Mart 1989 tarihinde, gece yarısı, Bakanlar Kurulu kararıyla 
grev 2 ay süreyle ertelendi. 

Bu erteleme kararının hiçbir geçerli yasal dayanağı yoktu; ama MESS-Hükümet elele işçi
yi tahrik ederek, zaten çalışacak hali kalmamış, 100 bin lira gibi bir ücretle çalışan işçiler tah
rik edilerek, fiilen iş yavaşlamış, fabrikada üretim düşmüş; piyasa, işverenin; demir-çelik, özel 
sektörünün eline geçmişti; grev yapılmasına gerek yoktu. Bu işçiler, bu tahrikle üretimi düşü-
rürlerse, o fabrikada üretim olmaz ve kendileri de piyasayı kontrol edebilirlerdi!.. 

Bunlar olurken, Hükümet yine önemli bir karar alıyor: 17 Mart 1989 tarihinde Bakanlar 
Kurulu toplanarak, sıfır gümrüklü demir ithalini serbest bırakıyor; ama ne hikmetse, bu kara
rı, Hükümet, 10 gün sonra, yani 27 Mart 1989 tarihinde Resmî Gazetede yayınlatıyor. Grevi 
erteleme kararını aynı gün Resmî Gazetenin mükerrer sayısında yayınlatan Hükümet, neden 
sıfır gümrüklü demir ithaliyle ilgili Bakanlar Kurulu kararını 10 gün sonraki Resmî Gazetede 
yayınlatıyor? Bunu anlamak mümkün değildir. Çünkü, iktidar bu 10 gün içerisinde kendine 
yakın çevreleri haberdar ederek, ithal bağlantılarını yapmalarını sağlıyordu. 2 ay süreyle alı
nan o günkü demir ithal kararı, 27 Mayıs 1989 tarihinde sona eriyordu; Hükümet, 17 Mayıs 
1989 tarihinde, şeker ithaliyle ilgili bir kararın en altına sıkıştırarak, o gümrüksüz demir itha
latını süresiz olarak ertelediğini bildiriyordu. 

Hükümet, bu kararları, iç piyasada demir fiyatlarını kontrol altında tutmak için, haksız 
kazancı önlemek için yaptığını açıkladı; hatta, ithal demir yoluyla, demir fiyatlarının düştüğü
nü açıkladı. Grev süresince bazı ithalatçılar ve Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri Genel Mü
dürlüğü, ilk önce Arıkan, sonra Faisal Finans eliyle demir ithal etti. özel sektör, ithal ettiği 
demirin kilogramını 900 Türk Lirasından satarken, Türkiye Demir-Çelik işletmeleri Genel Mü
dürlüğü, ithal ettiği demirin fiyatını 990 Türk lirası olarak açıkladı. Devletten ucuza satan özel 
sektörün elindeki stoklar bittikten sonra, Hükümet, elindeki demirin fiyatını önce 935 Türk 
Lirasına, sonra 915 Türk Lirasına, sonra da 900 Türk Lirasına indirmiş; bunu da televizyon
dan kamuoyuna sunarak demirin ucuzladığına inandırmaya çalıştı. 

Değerli arkadaşlarım, aldığımız bilgilere göre, bu süre içerisinde sadece 3,5 milyon ton 
demir ithalatı yapılmıştır. Kok, pik ve diğer ürünlerin ithalatı bu rakama dahil değildir. 

Siz önce yüksek fiyat açıklayacaksınız, ithalatçıların elindeki stok bitip, tatlı kârları cep
lerine indirdikten sonra, elinizdeki stokları eritmek için, demiri esas fiyatına getireceksiniz, bunun 
adına da''işte demir ucuzladı" diyeceksiniz; böyle şey olmaz, buna halkı da inandıramazsınız, 
ki halikın inanmadığını da 26 Mart 1989 genel yerel seçimlerinde Hükümetin aldığı ağır yenil
gi göstermektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümet, 26 Mart Yerel Seçimleri sonucunda aldığı ağır yenilgi 
karşısında, 21 Mart 1989 tarihinde Bakanlar Kurulunda aldığı grevi iki ay süreyle erteleme ka
rarını tekrar gözden geçirerek, 18 Nisan 1989 tarihinde, grevi erteleme kararını kaldırmak zo
runda kalmıştır. 

tşçi, iyi niyetini göstererek 17 gün, tekrar bir uzlaşma umudu ile greve başlamadı; ama 
MESS, yine uzlaşmaz tutumunu devam ettiriyor; Başbakan, MESS üyeleriyle yaptığı toplantı
larda "işçiye bir kuruş fazla vermem" diyor, MESS'ten yana açık tavrını koyuyor ve bu 
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durum karşısında işçi, 4 Mayıs 1989 tarihinde greve gitmek zorunda kalıyordu. Böylece, tari
hinde grev olmayan İskenderun ve Karabük Demir ve Çelik fabrikaları, ANAP iktidarı döne
minde, vurgun ve talan uğruna greve sürüklenmiş oluyordu. Grev süresi 22 bin işçi, binlerce 
esnaf, demir-çeliğe bağlı diğer küçük sanayiciler perişan olurken, ithalatçılar ve MESS üyesi 
özel demir-çelik fabrikaları büyük vurgun vuruyorlardı. 

BAŞKAN — Sayın Dönen, süreniz bitti, lütfen toparlayınız; önerge sahibi olarak, arka
daşlar konuştuktan sonra, 10 dakika daha konuşmak hakkınız var, lütfen efendim. 

MEHMET DÖNEN (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkan. 
MESS ve iktidar, grevin sorumluluğunu işçiye ve onun sendikasına yıkmak için elinden 

gelen gayreti göstermiştir. Bakanlar televizyonu kullanarak, MESS paralı ilanlar yoluyla ka
muoyuna yanlış bilgiler vermişlerdir. Daha da ileri giderek 2822 sayılı Yasanın 47 nci maddesi
ne göre mahkemeye başvurarak, kasıtlı greve gidildiği gerekçesiyle, mahkemeden yürütmeyi dur
durma kararı alarak grev kırıcılığına kadar gidilmiştir. Sonunda, grevi bitirmek için sendika
nın yetkili organlarını safdışı ederek, yetkisiz kişilerle toplusözleşme tutanağı tutulmuştur. Bu, 
Türkiye toplusözleşme tarihinde ilk defa olmuştur. Bundan evvel bu görülmemiştir. Yetkili ba
kan belli değil; yetkili bakan belli olmadığı halde, yetkili olmayan sendikacıları çağırarak, on
larla toplusözleşme tutanakları imzalamışlardır. 

Tutanağı tuttuktan onbeş gün sonra ise, esas yetkililer çağrılarak toplu iş sözleşmesi imza
lanmıştır. Böyle entrikalarla işçiyi bölmek ve ileride daha çabuk yutmak isteyen Hükümetin, 
bu uğurda yasaları bile hiçe saydığını görmekteyiz. 

Yukarıda belirttiğim gibi, Türkiye Demir ve Çelik fabrikalarında 137 gün süren grevin, 
işçinin istediği ücretle hiçbir ilgisi olmadığı açık ve seçik ortadadır. Bunu, toplusözlüşme tuta
nağı imzası sırasında Cemil Çiçek, açık açık kamuoyuna söylemiştir: "Bu sendikayla mutaba
kat sağladık. Onun üzerine, saat başına 50 Türk Lirası da Sayın Başbakanımız -O günkü 
Başbakanımız- verdi" diyerek, açık açık, işçilerin istediğinin fazla olmadığını ortaya koymuştur. 

Şimdi soruyorum: O günkü Başbakan, bugünkü Cumhurbaşkanı, bu parayı kendi cebin
den mi, devlet kasasından mı verdi? Bu açıklanmalıdır. Mademki bu parayı verecek gücü var, 
ülkeyi 1,5 trilyon zarara uğratmadan önce; 550 milyar isteyen bir sendikaya, bu parayı verme
yip, ülkeyi 1,5 trilyon zarara uğratmak niye? Bunu anlamak mümkün değil. Peki, 550 milyar 
isteyen sendikaya sonradan 600 milyar nasıl verildi? Bunu da anlamak mümkün değil. Madem 
bu verilecekti, grevden önce verilmeliydi ve ülke ekonomisi bu zararla karşı karşıya kalmama
lıydı. Biz az gelişmiş bir ülkeyiz, kaynağa ihtiyacımız var, dövize ihtiyacımız var; böyle sudan 
sebeplerle, üç beş kişiye çıkar sağlamak uğruna, ülkenin kaynaklarını heba etmek, bence yurt
severlikle bağdaşır bir hareket değil. 

22 bin işçiyi 137 gün süreyle greve sürükleyen, ülke ekonomisini 1,5 trilyon zarara uğra
tan, kamu kaynaklarını yandaşlarına peşkeş çeken bu iktidarın, aslında bir saat bile durması, 
bence ülke açısından sakıncalıdır. 

Bu Meclis araştırması açılması hakkında önergeye olumlu oy kullanmanız dileğiyle, hepi
nizi saygıyla selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dönen. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Sait Ekinci, buyurun efendim. 
ÖMER ÇlFTÇl (Ankara) — Sait Bey, senin vurgunda payın yok, vole vurmadın sen ora

dan, boşver... 
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ANAP GRUBU ADINA SAİT EKtNCt (Burdur) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Hatay Milletvekili Mehmet Dönen ve 31 arkadaşının, uzlaşmaz ve kasıtlı tutumlarıyla, Türki
ye Demir ve Çelik işletmeleri Karabük ve İskenderun Fabrikalarındaki grevi teşvik ettikleri, 
birtakım çevrelere haksız kazanç aktarılmasına neden oldukları ve gerek ülke ekonomisini ge
rekse demir-çelik işçilerini zarara uğrattıkları iddialarıyla, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin vermiş oldukları önerge 
sebebiyle, Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini belirtmek üzere söz almış bulunmaktayım. 
Bu vesileyle, Yüce Meclisin muhterem milletvekillerine en derin saygılarımı sunarak sözlerime 
başlamak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, 2822 sayılı Yasa, grevin taraflarını açık seçik belirlemiştir. Konuşul
makta olan grev olayında, toplusözleşmenin tarafları, Bağımsız Çelik-tş Sendikası ve MESS'-
tir. Hükümetin bu toplusözleşmedeki fonksiyonu ise, taraflar arasında arabuluculuk yapmak
tır. Kanunda öngörüldüğü gibi, Hükümet adına arabuluculuk yapmaya, Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanı Sayın İmren Aykut yetkilidir. Sayın Bakan, bu yasaya bağlı kalarak, toplusöz
leşmede tarafların anlaşmaları için, önce tarafları samimî olarak bir araya getirmeye çalışmış
tır. Ancak, sonraları Sayın Cemil Çiçök, kamu işyerlerindeki koordinasyondan sorumlu ola
rak, bu görevi grev sonuna kadar yürütmüştür. 

Ne var ki, önerge sahipleri; önergelerinde, 4 Mayıs 1989 tarihinde başlayıp 17 Eylül 1989'da 
sona eren grevin uzamasından mütevellit, ülkenin, kurumun, işçinin uğradıkları zarardan tek 
sorumlunun Hükümet olduğunu iddia etmişlerdir. 

Bu iddianın doğru olabilmesi için, önce bu grevde, toplusözleşme imzalamaya yetkili olan 
tarafların ve taraf olmayan arabulucu Hükümetin, tutumunu en doğru bir şekilde tespit etmek 
gerekir. Bu tespit doğru bir şekilde yapılmadıkça, tarafları ve arabulucu olan Hükümeti suçla
mak, yanlış ve insafsızlık olur. 

Mesnetsiz ve çelişkilerle dolu olan önergeye bakıldığında, sanki toplusözleşme tarafları 
MESS ve Bağımsız Çelik-tş Sendikası anlaşmak istemiş de, Hükümet bu anlaşmayı engellemiş 
ve önerge sahiplerinin dediği gibi durumlar1 meydana gelmişi Olayın gelişmesinin ve neticesi
nin böyle mi olduğunu, önerge sahiplerinden Yüce Meclisin huzurunda sormak istiyorum. Bu 
sebeple, tarafların durumunu tespit ettikten sonra, önerge sahiplerinin iddialarına sırasıyla ce
vap vermeye çalışacağım. 

MESS'in tutumu: MESS bir işveren sendikasıdır. MESS'in Ankara'daki üyelerinin bir bö
lümü MESS'ten ayrılmıştır. Bu durum karşısında, MESS'in mevcut bağlı sendikal kuruluşları 
muhafaza etmek istemesini de doğal karşılamak mümkündür. Kurum olarak, yüksek taleple
rin kabulü halinde, diğer özel teşebbüslerde de bu yüksek ücret seviyesinin emsal olabileceği 
endişesini de taşıması dahi normal karşılanabilir. 

Ne var ki, Türkiye Demir ve Çelik İşletmelerinde meydana gelen grev olayında, MESS'in 
toplusözleşmenin tarafı olarak, bazı tutum ve davranışlarını anlamak mümkün olmamıştır. Zira, 
bu tutum ve davranışları sebebiyle, toplusözleşme çok defa kesintiye uğramış ve grevin uzun 
süre devam etmesine sebep olmuştur. 

Yukarıda belirttiğimiz gibi, toplusözleşmede sadece arabulucu olan Hükümetimize, MESS'in . 
bu tutum ve davranışlarının faturası çıkarılmıştır. Bunu anlamak mümkün değildir... Ne yazık 
ki, basın da bu suçlamalara katılmıştır. Keza, MESS'in bu tutumundan dolayı, bağlı üyeleri
nin bir kısmının demir ithal etmesi ve kâr marjını yükseltmesi olayı dahi, Hükümetin sebep 
olduğu bir olaymış gibi gösterilmeye çalışılmıştır. Bunu da kabul etmek mümkün değildir. 
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Hükümetimizin tutumu: Hükümetimiz, olayların yerel çerçeve içindeki akışında, halkın 
yararına olacak şekilde tedbir almıştır. 26 Marttan evvel hazırlanmış olan olayla ilgili kararna
me, 27 Martta tatbikata konulmuştur. Bu kararnameyle getirilen kolaylık, gümrük muafiyeti
dir. Daha açık söylemek gerekirse, ithal demirin tüketiciye ucuz olarak intikalidir. Bunu rakam 
bazlarına indirecek olduğumuzda: 

Nihai mamul: Koruma İSO dolar iken 20 dolara indirilmiştir. Takriben 130 dolar ucuzla
ma olmuştur. Türk parası olarak, tahmini 260 bin Türk Lirasıdır. 

Yarı mamul: 100 dolarlık koruma 20 dolara düşürülmüştür. Türk parası olarak 160 bin 
Türk Lirası ucuzlatılmıştır. 

Pik'de durırnı : 50 dolarlık koruma 20 dolara indirilmiştir. Takriben, Türk parası olarak 
60 bin Türk Lirası ucuzlama gösterilmiştir. 

Yukarıda açıklanan sebepler karşısında, Hükümetimiz, serbest piyasa ekonomisi gereği, 
yapması gerekeni kararnameyle yapmış olup, müdahalesini rekabet şartları yaratacak düzeyde 
tutmaya çalışmıştır. Zira, 26 Marttan önce tonu 1 milyon 50 bin Türk Lirasına çıkan demir 
fiyatı, 27 Martta yürürlüğe giren kararnameyle, 900 bin lira gibi seviyelere düşmüştür. Böylece, 
Hükümetimiz, meydana gelen bu olayda, görevini, tüketici yararına yapmış bulunmaktadır. 
Hükümetimizin önerge sahiplerinin önergelerinde iddia ettiklerinin aksine, demir ithal eden 
kuruluşların fahiş kâr elde etmelerini, bu girişimiyle engellenmiş olduğu da bir gerçektir. 

Bağımsız Çelik - tş'in tutumu : Toplusözleşmenin tarafı olan Bağımsız Çelik-tş, olayın 
başında 750 milyar gibi fevkalade yüksek bir talepte bulunmuştur. Bu yüksek talebin, Türkiye 
Demir ve Çelik işletmelerince kabul edilmesi maddeten imkânsız olduğundan, kabul etmek 
mümkün olamamıştır. Bağımsız Çelik - tş Sendikası, bu yüksek talebini, toplusözleşme süreci 
içinde ısrar ve inatçı tutum ile devam ettirmiştir. Kaldıki, Bağımsız Çelik-tş'in eylül ayında sun
muş olduğu rakamı dahi kabul etmek maddeten imkânsızdır. Keza, bir an için, vermiş olmak 
için dahi verilmesi halinde, Türkiye Demir ve Çelik işletmelerinin kapısına kilit vurulması de
mektir. 

Görüldüğü gibi, Demir - Çelik işletmelerinin üretim kapasitesi, maliyetleri, işçinin mali
yete getirdiği yükler ve işletmenin sağladığı kâr, baz olarak alındığında, bu talebin iyi niyete 
dayanmadığını anlamak pek kolay olacaktır. 

Genel kaideler için, geçerli olan hususlar, sendika için de geçerlidir. Keza, modern sendi
ka anlayışı içinde hareket edildiğinde, işyerlerinin uzun vadede korunması esastır. Bunun da 
emaresi, kuruluşun belirli oranlarda kâr etmesiyle mümkündür. Devamla, kuruluş, bu kârla 
da işyerlerini ülke içinde ve dışında rekabet edebilecek düzeyde tutabilmek için yatırımlar yap
ması gerekmektedir, özellikle, iskenderun, Karabük Demir-Çelik işletmeleri bugünkü haliyle, 
teknolojinin kısmen gerisinde kalmaktadır. Ne var ki, Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri Ge
nel Müdürü, Kurumu günün teknolojisine getirmek için, tevsi ve modernleştirme çalışmaları
na başlamıştır. Bu çalışmaların karşılığının, kısa sürede kendisini göstereceğine inancımız bü
yüktür. 

Bunun çok açık bir örneğini belirtmeden geçemeyeceğim: Keza, grevin sona ermesinden 
allı gün gibi kısa bir zaman içerisinde, Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri, tam kapasiteyle 
üretime geçmiş bulunmaktadır. Bu çabalarından dolayı, ilgili bakanları, Türkiye Demir ve Çe
lik işletmeleri Genel Müdürünü, müessese müdürlerini, muavinlerini, idarî kadroda çalışanla
rı ve tüm işçilerimizi kutlamadan geçemeyeceğim. 
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Şimdi de, önergede yer alan, devletin grev kırıcılığı iddialarına karşı diyeceklerimden ve 
Hükümetin, dolayısıyla, Demir ve Çelik işletmeleri Genel Müdürünün doğru olan müdahale
sinden bahsetmek istiyorum. Grevin uzun süre uzamasından, devletin zararı telafi edilmez dü
zeye gelmiş olmakla, 2822 sayılı Yasanın 47 nci maddesi uyarınca, grevin, kendi işletmesine 
karşı yapıldığı; dolayısıyla, menfaatinin haleldar olduğu görüş ve inancından hareketle, dava
da taraf olabileceği düşünülmüştür. Bu nedenle, grevin durdurulmasına ilişkin olarak dava aç
ma yolu tercih edilmiştir. 

Bunun haklı sebepleri şunlardır: Toplusözleşmeyi yürüten asıl tarafların karşılıklı yanlış 
tutum ve davranışlarından dolayı grevin uzun süre devam etmesi, tabandaki tüm işçilerimizi 
mağdur etmiş olması, bu mağduriyetin diğer kesimlerce de dayanılmaz hale gelmesidir. 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürü bu müdahalesinde, işçi ve bağlı kesim
lerin isteklerini nazara alarak, kamu yararına işte bu çerçeve içinde hareket etmiştir. Kaldı ki, 
Türkiye Demir ve Çelik işletmelerinin bulunduğu Karabük ve iskenderun bölgelerindeki tüm 
halk, bu sıkıntıyı tümüyle yaşamıştır. Ancak, burada varılmak istenilen husus, genel ilkeler 
ışığı altında bir haklılığın tespitidir. 

Kanunların, bazı olayları tarif ederken, ileride vuku bulacak olayları tarif etmemiş olma
sı da normal bir olaydır. Türkiye, her yönüyle, gelişme süreci içinde olan bir ülkedir. Bu sebep
le, gelişen olaylar, mevcut yasalarla tanzim edilmemiş olabilir. Bu gibi hallerde, haklılığın 
tespiti ile, kamu yararı ve tarafların menfaati ölçüsünde, demokraside sosyal barışın devamı 
için olaya müdahale etmek, Hükümetin en tabiî hakkıdır. Hükümet, bu çerçeve içinde kala
rak, bu kararı uygulamayı dana uygun görmüştür. Keza, doğru olarak, olayların bu gelişme 
süreci içinde grevin sona erdirilmesi sağlanmıştır. Daha açık bir ifadeyle, tabandaki işçilerimi
zin, olayın daha sonra yetkilisi olma durumunda olan Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Ge
nel Müdürünün grevin çözümüne en doğru yaklaşım içinde olması sebebiyle, Bağımsız Çelik-
tş'in bir kısım genel merkez temsilcileri, en kısa sürede bir araya gelmişlerdir; demokrasi adına 
bütünleşmişlerdir. Bunun yaran ne olmuştur? Grevi çözmek olmuştur. Demek ki, Hükümeti
miz, burada aslî fonksiyonunu en doğru şekilde yapmak suretiyle grevi sonuçlandırmıştır. 

önerge sahiplerinin önerge bahsettikleri gibi, devlet, Hükümet, hiçbir zaman grevin uza
ması yanında olmamıştır. Grevin başlamasından sonuçlanmasına kadar, tüm safahat gözden 
geçirildiğinde, bunun aksini söylemek insafsızlık olur. 

Sayın milletvekilleri, bu bütünleşmeyle varılan anlaşmanın, işçilerimize ne getirdiğinden 
bahsederek, olayı rakamlar bazında izah etmeye çalışacağım; 

1988 yılındaki 21 568 işçiyi kapsayan toplam işçilik maliyeti, Türkiye Demir ve Çelik İşlet
melerine 133 milyar liralık yük getirmiştir; şimdi ise yükseltilmiştir. Keza, 1990 yılı için bu an
laşma ile getirilen yük, 643 milyar olarak öngörülmüştür. Bu rakamlar çerçevesinde şunu söy
lemek mümkündür: Toplam işçiliğin maliyet içindeki payı, dünyadaki benzeri kuruluşlarla mu
kayese ve rekabet edecek düzeyde kalmıştır. Daha önemlisi, Türkiye Demir ve Çelik İşletmele
rinin elde edeceği kâr, yapacağı yatırımları finanse edebileceği seviyede tutulmuştur. Bunun 
manası şudur: Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri, sağlıklı bir malî yapıya kavuşturulmuştur. 

Sayın milletvekilleri, son anlaşma ile demir-çelik işletmelerine getirilen bu yükün, rakam 
olarak çalışan işçilere tatbiki halinde, 1988 yılının ilk altı ayında, orta kademede olan bir işçi, 
çıplak ücret olarak net 94 bin Türk Lirası alırken, giydirilmiş, ücret olarak 183 bin Türk 
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Lirası almaktadır. Yapılan anlaşma uyarınca, 1989 yılının ilk altı ayında, orta kademede olan 
bir işçi, çıplak olarak 223 bin Türk Lirası olacak, giydirilmiş ücret olarak ise 467 bin Türk 
Lirası düzeyinde olacak. Keza, 1989 yılının ikinci altı ayında, başlangıçta işçimiz net 430 bin 
Türk Lirası çıplak, giydirilmiş ise 846 bin Türk Lirası düzeyinde alacaktır. 

Şimdi ise, yukarıda belirtilen rakamların ışığı altında, toplusözleşmenin tarafları olan Ba
ğımsız Çelik-tş'in vermiş olduğu teklif rakamına, keza MESS'in vermiş olduğu rakamlara ve 
en son toplusözleşmeyi yürütmekte olan Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri Genel Müdürü
nün rakamlarına baktığımızda, kimin doğru hareket ejLtiğini tespit etmek çok kolay olacaktır. 
Şöyle ki: 

Toplusözleşmenin safahatı içinde, taraf olan MESS'in en son verdiği rakam, toplam ola
rak 356 milyardır. Bu rakam, 6 Eylül itibariyle, bu tarih öncesi, grevin tarafları olan Bağımsız 
Çelik-tş ile MESS'in bir araya gelerek en son vermiş olduğu rakamdır. Zaten bundan sonra 
görüşmeler kitlenmiştir. Bu kitlenme olayından sonra, Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Ge
nel Müdürü Sencer tmer'e, görüşmelere devam etmesi için görev verilmiştir. 

Yukarıda belirtildiği gibi, Türkiye Demir-Çelik İşletmeleri Genel Müdürü ile Çelik-tş Sen
dikasının bir kısım yöneticileri ve şube temsilcileri bir araya gelmek suretiyle, MESS tarafın
dan limit olarak verilen 333 milyarı, ilk etapta Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürü 393 
milyara çıkartmış; samimî olarak taraflar bu görüşmelere aralıksız devam etmişlerdir. Ancak, 
aralarında saat ücretinde 50 Türk Lirası gibi çok az bir fark olduğu hususu Sayın Başbakanı
mıza 17 Eylülde iletilmiş, bu da işçilerimizin istekleri olarak kabul edilmiş ve 468 milyara çı
kartılarak anlaşma sağlanmış ve 18 Eylül'de bu anlaşma imzalanmıştır. 

Buradan şu sonuca varmak istiyoruz: Hükümet, önerge sahiplerinin iddia ettiği gibi, gre
vi teşvik edici olmayıp, uzlaşmacı olduğunu, bu olayda açık seçik ortaya koymuştur. Yukarıda
ki tüm açıklamaların ışığı altında; Hükümetin, grev başlamadan anlaşma sağlanması, grev baş
ladıktan sonra ise uzlaşmayı temin için her türlü gayret ve çabayı sarf ettiği bu kadar açık iken, 
önerge sahiplerinin ciddî ve tutarlı olmayan iddialarla, bu olayı bir araştırma haline getirmele
rini anlamak ve haklı bulmak mümkün değildir. Esasen, önergenin gayri ciddî tarzda hazır
lanmış olduğunu, önergede ileri sürülen iddialarda açık çelişkilerin olması göstermektedir. Zi
ra, önergenin bir bölümüne nazaran, Hükümet, bazı mihraklara menfaat temini için grevi teş
vik eden bir durumda gösterilmişken, başka bir bölümde, davanın açtırılması suretiyle grev 
kırıcılığı yaptığı, oysa, devletin görevinin, grevi durdurma değil, onun devamını sağlamak ol
duğu ifade olunmuştur. Böyle tarif edilen devletin, bu olay içerisinde, grev teşvikçisi mi veya 
grevi durduran bir hükümet mi olduğunu anlamak mümkün değildir. Ayrıca, bu husus, öner
ge sahiplerinin açıklığa kavuşturması gereken bir olgudur. Buna rağmen, Anavatan Partisi Grubu 
adına, genel çerçeveler içinde ve müşahhas rakamlar vermek suretiyle, önergedeki iddiaların 
yanlışlığını ortaya koymaya çalıştık. Bu nedenlerle, araştırma önergesine, Anavatan Partisi Grubu 
olarak menfî oy kullanacağız. 

Bu düşüncelerle, Yüce Meclisin muhterem milletvekillerine grubum ve şahsım adına say
gılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ekinci. 
Gruplar adına son söz, Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Şinasi Altıner'in. 
Buyurun Sayın Altıner. 
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DYP GRUBU ADINA SİNASİ ALTINER (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; Sosyaldemokrat Halkçı Parti Hatay Milletvekili Sayın Mehmet Dönen ve arkadaşları
nın, demir-çelik işyerlerindeki grevi ve grevden kaynaklanan sorunları tespit etmek amacıyla, 
bir Meclis araştırması açılması istemi üzerine, Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış bulu
nuyorum. 

Sayın milletvekilleri, bizler, Doğru Yol Partisi Grubu olarak, 137 gün süren demir-çelik 
greviyle ilgili olarak, Hükümet hakkında gensoru önergesi vermiştik. Bu konuda verdiğimiz 
gensoru önergesi, 29 Eylül 1989 tarihinde görüşüldü ve reddedildi. 29 Eylül 1989 tarihinde gö
rüşülen bu gensoru önergesinden, on gün önce de grev bitmişti. 

Biz bu gensorumuzda önemli iddialar ileri sürdük. Tabiî ki, ANAP oylarıyla bu reddedil
di. Konu, aynı konu olduğuna göre, bizim, o gün gensoru vermemize sebep olan grev olayın
daki iddialar orta yerde durmakta ve o iddialar henüz cevapsız kalmaktadır. Biz, o gün konuş
tuklarımızın önemli bir bölümünü yine burada tekrar edeceğiz. 

Sayın milletvekilleri, demir-çelik grevi başlamadan önce, toplusözleşme görüşmelerine, 
MESS ile Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü, taraflar olarak oturmuşlardır. 
Tabiî bu görüşmeler, Ocak 1989 başında başlamış ve 26 Mart Mahallî Seçimlerine doğru yo
ğunluk kazanmıştır. Hükümet bu arada, yani bu süre zarfında, hem "Ben taraf değilim" de
miş, hem de grevi teşvik edici sorumsuz beyanatlar vermiştir. 

Hükümet, Çelik-tş'in istediği ücreti astronomik bularak, ülkenin genel ücret politikasını 
altüst edeceği gerekçesiyle, bu grevin bitmeyeceğini iddia etmiş; hatta olayı kamuoyuna da böyle 
takdim ederek, birtakım fırsatçılara, mesaj olarak, grev olabileceğini ima etmiş ve ilgili sendi
kaya da "greve giderseniz, gidin" demiştir. O kadar ki, 27 Mart 1989'da yayımlanan, gümrük
ten muaf demir-çelik ithal rejim kararı 17 Mart'ta hazırlanmış, -arkadaşlarım burada bundan 
bahsettiler- çelik işçisi de 4 Mayıs 1989'da fiilen greve gitmiştir. Görülüyor ki, bu kararname, 
greve başlama tarihinden 40 gün önce hazırlanmıştır. 

40 gün önce hazırlanan bu kararname sayesinde, zaten ithal malları bağlantıları yapılmış 
ve mallar ülkeye girmeye başlamıştır. 

4 Mayıs 1989'da başlayan demir-çelik grevi 137 gün sürmüştür. 137 günlük bu grevde ne
ler olmuştur: 24 bin çelik işçisi, bu süreyi, Kurban ve Ramazan Bayramları da dahil olmak 
üzere, aç, sefil ve perişan olarak geçirmişler; çoğu buzdolaplarını, televizyonlarını, yüzük ve 
küpe gibi eyalarını satmışlardır. Gerçekten, bu sözüm herhangi bir maksatla abartılmış değil
dir, büyük ölçüde gerçek payı vardır. İşçilerin yüzlercesi bu durumdaydı. Hatta büyük bir ço
ğunluğu, bu grev esnasında, beş altı milyon lira civarında borca girmiştir. Bunlar, işçiler açı
sından direkt zararlardır. 

Olayın bir de bölgesel menfî etkilerine bakalım: Bölgesel menfî etkiler olmuştur. Grevden 
önce yalnız Karabük'te, ortalama ayda 3 milyar lira işçilik ücreti ödeyen Karabük Demir-Celik 
müessesesi, yaklaşık 5 ay süren grev dolayısıyla bu ücretleri ödemediği için, 15 milyar lira gibi 
bir para bu küçük mıntıkaya girmemiş, bir başka ifadeyle, yörenin gelir kaynağından 15 milyar 
lira tenkis edilmiştir. Yörenin başka geçim kaynağı olmaması dolayısıyla, bu durum, çevredeki 
tüm köy ve kasabaları olumsuz bir biçimde etkilemiş, işin sosyal boyutu, ekonomik boyutunu 
da aşmıştır. 
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Türkiye'deki 3 entegre demir-çelik tesisinden 2'si Zonguldak Vilayetindedir. Şimdi Hükü
met, Zonguldak Vilayetini kalkınmada öncelikli yöreler kapsamına almaya kalkmaktadır. Bu 
durum, talihsizliğin de en büyüğüdür. 

Zonguldak, 2 adet demir-çelik tesisiyle, Türkiye'deki mevcut kâğıt sanayilerinden bir ta
nesine sahip olmakla, koklaşabilir taşkömürü ve rezervleri ve işletmeciliği ile, yerüstü orman 
ürünleri ve ormancılık servetiyle, elektrik santrallanyla, çimento sanayii ile; daha saymadığım 
birtakım irili ufaklı özel sektör tesisleriyle, önemli bir endüstri bölgesi iken, ANAP dönemin
de âdeta cezalandırılarak, fukaralaştırılmıştır. tiler itibariyle, kişi başına düşen gayri safi yurt 
içi hâsılanın, en büyükten itibaren yapılan sıralamasında, Zonguldak, 1980 yılında 6 ncı sarıda 
yer alırken, 1986 yılında 17 nci sıraya düşmüştür. Ondan sonra da çıkacaksınız, Zonguldak'ı 
kalkınmada öncelikli yöreler kapsamına alacaksınız... Buna Zonguldaklıdan teşekkür bekle
yemezsiniz. 

Zonguldak 1980 yılına kadar gerçekten iyi durumdaydı. Aslında, ANAP iktidarları, bü
tün ülkeyi, ülkenin tamamını kalkınmada öncelikli yöreler kapsamına alsa daha iyi olur!.. 

Sayın milletvekilleri, demir-çelik grevinin 40 inci gününde, ilgili Devlet Bakanı, burada, 
Meclis kürsüsünden yaptığı bir konuşmada, "çelik işçisinin istediği zam yüzde 323'tür, biz ise 
yüzde 142'nin üzerinde bir zam veremeyiz" demişlerdi, -bu tabir kendilerine aittir- "Bu itibar
la, bu grev kıyamete kadar sürer" demişlerdi; ama bu sözlerden 97 gün sonra, yani grevin 137 
nci gününde, çelik işçisinin istediği ücretin yüzde 99'u verilmiştir. Bu istek, greve sürüklenme
den verilemez miydi; niçin verilmedi? tşte, bütün mesele buradadır; bunun araştırılması lazımdır. 

Araya 137 günlük bir grev dönemi sokularak, bakınız neler olmuştur: Grevle birlikte, ih
racat bağlantıları iptal edilmiş, tam tersine ithalat yapılmaya başlanmıştır, tthalat, özellikle 
Doğu Bloku ülkelerinden, Romanya, Yugoslavya ve ismi gizlenerek, Bulgaristan'dan yapılmış
tır. tsmi gizlenerek diyorum; çünkü, Bulgaristan o tarihlerde soydaşlarımızı kapı dışarı etmek
le meşguldü. Bir taraftan da, kalitesiz demir-çelik ürünlerini, damping yaparak, dolaylı bir bi
çimde ülkeye sokmuştur. Böylece, grev süresinde 1,5 trilyon liralık bir pazar yaratılmıştır. Bu 
pazar, belli kişilerce çok iyi bir şekilde değerlendirilmiştir. 

Netice itibariyle, grevin acı tortuları kalmıştır. Grevin kötü etkileri dolayısıyla İSDEMtR 
ve Karabük'te üretim toparlanamamış ve rayına da hâlâ oturtulamamıştır. Grevden evvel bir 
biçimde dengelenmiş olan "üretim-stok-ihracat" dengesi, grevle birlikte tamamen bozulmuş; 
bunun kötü etkileri de bugün hâlâ devam etmektedir. 

Şimdi bir rakam vermek istiyorum: 1988 ila 1989 yılı ocak ve kasım aylarının ihracat ve 
ithalatını mukayese edelim. Bunlar, Devlet istatistik Enstitüsünün ocak-kasım arası 11 aylık 
rakamlarıdır. 1988'de demir çelik ihracatı 3 milyon 750 bin tondur. Bu miktar 1989 yılının aynı 
döneminde 3 milyon tonda kalmıştır; yani, 1988 yılına göre, 1989 yılında ihracat, 750 bin ton 
daha noksan olarak gerçekleşmiştir. Başka bir ifadeyle, bir evvelki yıla göre yüzde 24,5 oranın
da azalma olmuştur. 

tthalat ise, 1988 yılında 5,2 milyon ton iken, 1989 yılında 6,95 milyon tona ulaşmış, yani 
1989 yılında 1 milyon 750 bin ton ithalat fazlası olmuştur. Demek ki, 1989 yılında, 1988 yılma 
nazaran ihracatta yüzde 24,5 azalma varken, ithalatta yüzde 33,5 artma vardır, tşte, "grevle 
bu meselenin alakası yoktur" denilebilir mi? Bu, üretim, stok ve satış dengesini olumsuz bir 
biçimde etkilemiştir ve bu etkileme devam etmektedir. Bu denge yeniden kurulamadığı için, 
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bugün hâlâ Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri, işçi ücretlerini öderken, bankalardan kısa va
deli ticarî krediler kullanmaktadır. Yani, aybaşı gelince işçiye ödediği her 100 lirayı bulmak 
için, bankalara ayda 107-108 lira borçlanmaktadır. Satış hâsılatı, işçi ücretlerini dahi karşıla
maktan uzaktır. Bütün sebep, grevle birlikte -biraz önce de arz ettiğim gibi- "üretim -ihracat-
stok" dengesinin allak bullak olmasındandır. Türkiye Demir ve Çelik İşletmelerinin, kısa ve 
orta vadeli borçlarının 1,5 trilyon liraya yaklaştığı bilinmektedir. Bu, batış demektir. Evet, id
dia ediyoruz, bu bilimsel olarak batmış bir işletme görünümü arz etmektedir. Bugünün Sayın 
Cumhurbaşkanı, 1983 yılında, seçim meydanlarında, daha genel seçimler olmadan -bugün gi
bi hatırlıyorum- bu konu üzerinde, özellikle KİT kuruluşları üzerinde ve işletmeler üzerinde 
konuşurken ANAP Genel Başkanı olarak sanayi işletmeleri hakkında aynen, "Bir sanayi ya 
kötü yönetiminden ya da işletme sermayesi-noksanı yüzünden batar" demişlerdir. Bu söz, son 
derece doğrudur, aynen iştirak ediyoruz. Altı yedi senelik ANAP İktidarı döneminde, işletme
ler, hem kötü yönetilmiş ve hem de işletme sermayesi sıfırı tükettiği gibi, eksiye geçmiştir. İşte, 
Demir-Çelik İşletmelerinin bugün işletme sermayesi noksanı, noksan olarak değil, eksi 300 milyar 
lira civarındadır. Siz, cebinizden Demir-Çelik İşletmelerine 300 milyar lirayı koysanız bile, iş
letme sermayesi ancak sıfıra gelebilmektedir. Bugünkü kısa ve orta vadeli borçlarını, bir yıllık 
toplam cirosu dahi karşılamamaktadır. Yapılan aşırı zamlar dahi, yüksek enflasyon sebebiyle, 
bu işletmelerin işletme sermayesini düzeltememiştir; yatırım yapmak şöyle dursun, işletme ser
mayesini dahi düzeltememiştir. Yatırım yapması zaten söz konusu değildir. 

Sayın milletvekilleri, bundan bir hafta önce Karabük Demir ve Çelik İşletmelerinde bir 
kaza oldu. 52 yıllık tarihinde aynı tür bir kaza daha olmadı; ben şahsen böyle bir kazanın ol
duğunu hatırlamıyorum, yetkililer de aynı şeyi söylediler. Orada, elektrik üreten dahilî kuvvet 
santralında, bir kazanda infilak oldu ve maalesef 2 işçi vefat etti; 8 işçi ise -4'ü ağır, 4'ü ayakta 
tedavi görmektedir- yaralandı. Bu kaza türü, benzer kaza türü niteliğinde değildir. Ne olduğu
nu yerinde tetkik ettik, gördük. Gerçi Sayın Bakan da anında oraya geldiler. Ancak, kaza hak
kında teşhis konulamamıştır; bir hafta, on gün geçmesine rağmen, kaza hakkında ortada hiç
bir teşhis yoktur. Kimisi santralın eskidiğini ve 52 yaşında olduğunu söylemektedir. Bu, 52 yıl
dan beri, o kazan orada çalışıyor demek değildir. Kazan dediğiniz, öyle karmaşık bir şey değil; 
netice itibariyle, içinde boruları olan, kenarlarında refraker malzemeyle kapatılmış duvarlar 
var. Bunlar üç beş ayda bir periyodik olarak sökülür, yeniden yapılır; boru eskimişse borusu 
değiştirilir. Yani, 52 yıldır hiç durmadan orada çalışıyor demek değildir. 

Şimdi, esas olan, eskimesi falan değil; korkarız ki, başka, benzer türde bir kaza olmasın. 
Belki, gecenin geç vakitlerine rastlaması dolayısıyla, ucuz kurtuldu oradaki işçiler diyelim; an
cak, yetkililerden, ciddî bir teşhis konulmasını da bu vesileyle bekliyoruz. Çünkü, teşhis kona-
mazsa, tedavi de olamayacağı için, her an bir başka patlama söz konusu olabilir. 

Sayın milletvekilleri, 29 Eylülde aynı konudaki gensoru önergemiz reddedilmesine rağmen, 
bu Meclis araştırmasını bir fırsat sayıyor ve grup olarak olumlu oy vereceğimizi beyan ederek, 
Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Altıner, teşekkür ederim. 
önerge sahipleri adına Sayın Dönen, tekrar konuşmak istiyor musunuz? 
MEHMET DÖNEN (Hatay) — Evet Efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
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MEHMET DÖNEN (Hatay) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; az önce ANAP Grubu 
adına söz alan arkadaşım MESS'i suçladı, "Hükümet olarak biz zaten gözlemciydik, bunda 
bir suçumuz yok" dedi. 

MESS suçluysa veya öbür taraf (sendika) suçluysa; biz de diyoruz ki, grev süresince ülke 
bu kadar zarara uğramış, 26 işçi ölmüş, ortada bir olay var; gelin bir Meclis araştırması açalım 
hep beraber, kim suçlu, kim suçsuz ortaya çıksın... Bizim istediğimiz bu. Yani, onu suçlamak, 
bunu suçlamak değil. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümetin esas suçu nerede; bir de ona bakmak lazım. Bakın, De
mir ve Çelik işletmeleri Genel Müdürlüğü daha önce, kendi bünyesinde kurulmuş olan Kamu 
İşverenler Sendikasıyla işçi sendikası arasında bir toplusözleşme imzaladı. 1938 senesinden bu 
yana olan olay bu. Fabrikanın kendi bünyesinde, işverenlerin bir sendikası var, bir de işçi sen
dikası var; ikisi oturur ve toplusözleşme böyle yapılırdı; bir başkası, yani bir üçüncü şahıs ara
ya girmezdi. Bugüne kadar bir grev oldu mu? Olmadı. 52 yıldır olmayan grev, bu yıl niye ol
du? Neydi bunun nedeni? Bir şey vardı... 

ANAP Grubu adına konuşan arkadaşa katılıyorum; elbette ki MESS suçlu idi burada. 
Eğer kendi, suçlu diye iddia ediyorsa, gelsin, açalım Meclis araştırmasını, kim suçlu ise açığa 
çıksın. Biz illa "siz suçlusunuz" demiyoruz; ama iktidarın suçlu olduğu bir nokta var; orası 
şu: "Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri Genel Müdürlüğünün bizzat teşkil ettiği işverenler 
Sendikası faaliyette iken, Bakanlar Kurulunun, 27.6.1985 tarihli toplantısında, Kamu işveren
ler Sendikasının organizasyonu ile ilgili çalışmaların, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığın
ca sonuçlandırılması kararlaştırılmıştır. Bu karar ve çalışmalar doğrultusunda, müessesemizin 
üyesi bulunduğu ve bizzat Genel Müdürlüğümüzce kurulan Demir-Çelik Sanayii Kamu işve
renleri Sendikası ile Türk Taşıt Kamu işverenleri Sendikası, "TÜTlS" adı ile birleşme kararı 
alarak, birleşme gerçekleştirildi. Makine Kimya Kurumu işverenleri Sendikasının da katılma
sıyla, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu işverenleri Sendikası (TÜHtS) adıyla yeni 
bir sendika kuruldu. Ancak, Bakanlığın 6.2.1986 tarih ve 986/1 sayılı genelgesiyle, kamu ku
rum ve kuruluşları işverenleri sendikalarının sayısı 3'e indirildi; kamu işveren sendikalarından 
hangilerine üye olunacağı da bir listeyle belirlendi. Genel Müdürlüğümüz, söz konusu listeler
den TÜHtS'e ait olanda yer almış olmakla birlekte, "Metal işkolu hariç" denilerek bu liste 
dışında tutulması sağlandı. 

Başbakanlıktan alınan, 14.2.1986 tarih ve 19-383-04239 sayılı yazıyla, kuruluşumuzun üye 
olacağı sendika konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına müracaat edilmesi gerek
tiğinin bildirilmesi ve anılan Bakanlıkla yapılan temaslar sonucu, Genel Müdürlüğümüz, Mer
kez, Karabük ve iskenderun metal işkolu işyerlerimizin, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası
na (MESS) üye olması kararlaştırıldı. Bu konuda gereğini yapmak üzere, Yönetim Kurulumu
zun 8.2.1986 tarih ve 9-1-1901 sayılı kararıyla, zamanın Genel Müdürü Fikret Kuzuculu yetkili 
kılındı. 

Bu yazı, o zamanki Başbakanlık Müsteşarı, şimdi Gaziantep Milletvekili olan Sayın Ha
san Celâl Güzel'in imzasıyla, Demir ve Çelik işletmeleri Genel Müdürlüğüne tebliğ edildi. Bu
nun üzerine, 4.3.1986 tarihi itibariyle TÜHİS'ten istifa edilerek, 5.3.1986 tarihinde, üye olmak 
üzere MESS'e müracaat edildi ve 5.6.1986 tarihi itibariyle, Karabük ve iskenderun Demir Çe
lik Fabrikaları, MESS işkolunu seçmiş oldu. 
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52 yıl, kendi sendikasıyla, işçi sendikaları arasında toplusözleşme pazarlığı yapmış ve hiç 
grev yaşamamış olan bir kuruluş, 52 yıl sonra, MESS'le oturduğu toplusözleşmede, anlaşma 
sağlanamayarak greve gitmiştir ve az önce saydığınız, Ülkemizin kaybettiği kaynaklara neden 
olmuştur, tşte Hükümetin suçu burada. 

Grevde gözlemci olduğunuzu biliyoruz, grevde gözlemciydiniz; ancak, MESS'e de siz, demir-
çelik iş kolunu zorla kaydırdınız. Sıkıntı orada. 

Değerli arkadaşlarım, sizin de söylediğiniz gibi, ANAP grubu sözcüsünün de söylediği 
gibi, eğer MESS suçluysa veya işçi sendikası suçluysa, Meclis araştırmasını açalım, kimsenin 
kafasında, gönlünde istifham kalmasın. Bu grevin nedenleri açık seçik ortaya çıksın; aydınlan
sın, suçlular kamuoyuna*ilan edilsin veya ülkenin yargı organlarına teslim edilsin. Gelin, bir
likte araştıralım, soruşturalım; bunda ne var?.. Madem siz de diyorsunuz ki, "MESS veya işçi 
sendikaları suçlu", o halde Meclis araştırmasını açalım. 

Bu Meclis araştırması açılmasına olumlu oy vermeniz umuduyla hepinize saygılar sunu
yorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dönen. 
Muhterem arkadaşlar, Meclis araştırması önergesi üzerindeki öngörüşmeler tamamlanmıştır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Gündemin sözlü sorular kısmına geçiyoruz. 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'tn, Antalya İli Beldibi mevkiinde vatandaşlarca tapulu 
arazileri üzerine yaptırılan binalardan bazüartnm Antalya Mdiliğince yıktvıldığı iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

BAŞKAN — 1 inci sırada, Antalya Milletvekili Sayın Hasan Namal'ın, Başbakandan so
rusu vardır. 

Soru sahibi Sayın Hasan Namal?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 2 nci sırada, Samsun Milletvekili Sayın Ali Eser'in, Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Ali Eser?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

3. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'm, din görevlilerinin eğitim programlarının geliştirilmesi 
ve ödeneklerinin artvdması için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin DevletBakanmdan sözlü soru öner
gesi (6/65) 

BAŞKAN — 3 üncü sıradaki, Afyon Milletvekili Sayın Baki Durmaz'in Devlet Bakanın
dan sorusu, Sayın Baki Durmaz izinli olduğu için ertelenmiştir. 
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4. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol liginde uygulanan puan sis
temine ilifkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/68) 

BAŞISK.N — 4 üncü sırada, Zonguldak Milletvekili Sayın Güneş Müftüoğlu'nun, Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Müftüoğlu?.. Yok. 
Cevap verecek olan Millî Eğitim Bakanı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

5. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'm, Adana Eğitim Araçları Merkezi Başkanının 
keyfî uygulamalar yaptığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sorusu ve Devlet 
Bakanı Hüsamettin Örüç'ün cevabı (6/121) 

BAŞKAN — 5 inci sırada, Adana Milletvekili Sayın Abdullah Sedat Doğan'ın, Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Doğan?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soruyu okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Gençtik ve Spor Bakanı Sayın Hasan Celâl Güzel ta
rafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 14.4.1988 

A. Sedat Doğan 
Adana 

Adana tmam-Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı iken rotasyonda Urfa tli Halfeti tlçesine ta
yini çıkan dört yıllık matematik öğretmeni Ali Temel bu görevine gitmeden Adana Eğitim Araç
ları Merkezi Başkanlığı görevine getirilmiştir. 

• 
Bu görevine başladıktan sonra iş yerinde, baskı yaparak, özlük haklarını kısıtlayarak, uz

manlık alanları dışında işler yapmaya zorlayarak, keyfî uygulamalarda bulunarak personelini 
huzursuz etmiştir. Bu huzursuzluklar Adana Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ve 
Adana Valiliğine kadar yansımış; ancak, personelin mağduriyeti önlenememiştir. 

Olayların gelişmesine göre; 

1. Adana tmam-Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı iken rotasyondan Halfeti tlçesine tayini 
çıkan Ali TemePe tayin emri ne kadar süre sonra tebliğ edilmiştir? Süresinde edilmemiş ise se
bebi nedir, sorumlusu kimdir? 

2. Ali Temel'in atanmasından önce münhal bulunan Adana Eğitim Araçları Merkezi Baş
kanlığı kadrosu için istekte bulunanları belirlemeye yönelik duyuru yapılmış mıdır? Yapılmışsa 
hangi yolla yapılmıştır? Yapılmamış ise bu durum yönetmelik hükümlerine aykırı değil midir? 
Aykırı ise yapmayan yetkililer hakkında ne gibi işlem yapılmıştır veya yapılması düşünülmekte 
midir? 

3. Aynı başkanlık personelinden Sema Turan Yapıcı'ya hasta olduğunu beyan etliği hal
de niçin sevk kâğıdı verilmemiştir? Bu durum Adana'da satılan ve 4 ve 13 Şubat 1988 tarih
li sabah gazetelerinde yer almaktadır, tki kez basına kadar yansıyan bu davranışı nasıl 

— 444 — 



T.B.M.M. B : 94 27 . 3 . 1990 O : 1 

değerlendiriyorsunuz? Böyle davranan yetkilinin sevk kâğıdı vermeme gerekçesi nedir? Mesle
ği doktor olmayan bir görevlinin, başvuruda bulunan kişinin hasta olup olmadığını kendisinin 
saptaması ve dolayısıyla keyfî davranması suç değil midir? Bu tür uygulama, 9 yıllık personel 
Sema Turan Yapıcı'nın görevinden istifa etmesine ve mağduriyetine neden olmuştur. 

Mağduriyetinin önlenmesi düşünülmekte midir? 
4. Ali Temel'in başkanlık görevine başlamasından bugüne kadar personelin kaç tanesi 

görev değişikliğine uğramış, kaç tanesinin tayini çıkmıştır? Ayrıca kaçının hakkında soruştur
ma açılmış, kaçından savunma istenmiştir? 

5. Toplam bir başkan yardımcısı, bir öğretmen, bir memur, bir şoför ve üç hizmetli ol
mak üzere sadece altı personelin bulunduğu Adana Eğitim Araçları Merkezinde Başkan ola
rak uyumsuz, huzursuz bir yöneticilik örneği veren, keyfi uygulamalar yapan, mağduriyetlere 
neden olan Ali Temel'i görevinden almayı veya hakkında soruşturma açmayı düşünüyor 
musunuz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ÖRÜÇ (Bursa) — Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; Adana Milletvekili Sayın Sedat Doğan'ın, Adana tmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı 
iken rotasyondan Halfeti İlçesine tayini çıkan Ali Temel'in bu görevine gitmeyerek Adana Eği
tim Araçları Merkezi Başkanlığı görevine getirilmesiyle ilgili sorularına şu cevabı arz ediyorum: 

Ali Temel, Adana tmam Hatip Lisesi Matematik öğretmeni iken 8 Haziran 1987 tarih 
ve 17284 sayılı Kararnameyle Şanlıurfa Halfeti Yukarı Göklü Lisesi Matematik öğretmenliği
ne nakli yapılmıştır. 

"Ali Temel'in atanmasından önce münhal bulunan Adana Eğitim Araçları Merkezi Baş
kanlığı kadrosu için istekte bulunanları belirlemeye yönelik duyuru yapılmış mıdır?" şeklinde
ki soruya şu şekilde cevap vermek istiyorum: Adana Valiliği 31 Temmuz 1987 tarih ve 42099 
sayılı yazıyla, adı geçenin Adana Eğitim Araçları Merkezi Başkanlığına atanmasını teklif et
miştir. 22 Ekim 1987 tarih ve 33659 sayılı Kararnameyle atanması yapılmış ve rotasyonla atan
ma kararnamesi ise iptal edilmiştir. 

Adana Eğitim Araçları Merkezi Başkanlığı personelinden Sema Turan Yapıcı ile ilgili so
runun cevabı: Eğitim Araçları Merkezi Başkanlığı personeli Sema Turan Yapıcı'mn, müfettiş
ler tarafından yapılan soruşturma sonucu işleminde hata bulunmuş, gerekli müfettişler tara
fından yapılan soruşturma sonucu uygulamalarında hata bulunmuş ve hakkında gerekli işlemler 
yapılmıştır. 

İlgili, yapılan kanunî işlem sonucu, kendiliğinden görevine devam etmeyerek istifa yoluy
la görevinden ayrılmıştır. Ayrılma sebebi budur. 

"Ali Temel'in, Eğitim Araçları Merkezi başkanlığı görevine başlamasından bu yana, Baş
kanlık personelinden kaç kişinin tayini çıkmıştır?" şeklindeki soruya şöyle cevap veriyoruz: 
Ali Temel'in, Eğitim araçları Merkezi Başkanlığı görevine başlamasından sonra bir öğretmen, 
bir memur ve bir hizmetli -yapılan soruşturmaya dayalı olarak- başka okullara nakledilmiştir. 
Bu saydığımız üç kişinin dışında başka herhangi bir soruşturma açılmış değildir ve herhangi 
bir savunma da söz konusu olmamıştır. 

"Adana Eğitim Araçları Merkezinde uyumsuz ve huzursuz bir yöneticilik örneği veren ve 
keyfî uygulamalar yapan Ali Temel'i görevinden almayı düşünüyor musunuz?" şeklindeki 
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soruya da şöyle cevap veriyoruz: ilgili hakkında adana Valiliğine uyumsuz olduğu ve keyfî uy
gulamalar yaptığı konusunda hiçbir şikâyet gelmediğinden -ne yazılı ne sözlü- herhangi bir iş
lem yapılmamıştır. 

Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Doğan söz istiyor musunuz? 

A. SEDAT DOĞAN (Adana) — Hayır efendim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sual cevaplandırılmıştır. 

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

BAŞKAN — 6 ncı sırada, Artvin Milletvekili Sayın Hasan Ekinci'nin, Karadeniz Bakır 
işletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan bir atama dolayısıyla Devlet 
Bakanından sorusu vardır. 

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

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

BAŞKAN — 7 nci sırada, Balıkesir Milletvekil sayın Kırlı'nın, Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Kırlı?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 8 inci sıradaki, Zonguldak Milletvekili Sayın Şinasi Altıner'in, Bayındırlık 
ve iskân Bakanından sorusu, soru sahibinin izinli olması nedeniyle ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 9 uncu sırada, istanbul Milletvekili Sayın Sarıgül'ün, Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sorusu vardır. 

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

10. —istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Seul Olimpiyatlarına katılan yöneticilerin görev
lerine ve bunlar için Devletçe yapılan /ıarcamaya ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/203) 
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BAŞKAN — 10 uncu sırada, İstanbul Milletvekili Mustafa Sartgül'ün, Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Sarıgül?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
11. —Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'in, Türkiye Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu üyelerine 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/205) 
BAŞKAN — 11 inci sırada, Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Kalkan?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. Burada. 
Soru sahibi bulunmadığından bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
12. — izmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazti'm, Bergama ilçesindeki ilk ve orta dereceli okul

ların öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

BAŞKAN — 12 nci sırada, tzmir Milletvekil Mehmet ibran Bayazıt'ın, Millî Eğtim Genç
lik ve Spor Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Bayazıt?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığından, soru düşmüştür. 
13. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Horzum Şirketler Grubuna 20.11.1985 tarihli pro

tokolden önce ve sonra ne kadar vergi iadesi pe kaynak kullanım destekleme primi ödendiğine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/234) 

BAŞKAN — 13 üncü sırada, Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Canver?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
14. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nm, Nallıhan Kurs ve Okul Talebelerine Yırdım Derneği 

Öğrenci tansiyonunun kazan dairesinin oranımı için gerekli malzeme ve işçiliğin karşılıksız olarak T.K.I. 
Orta Anadolu Linyit Işîetmesince karşüandtğt iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/126) 

BAŞKAN — 14 üncü sırada, Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Çiftçi?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
15. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftci'nin,Sümerbank'ta "Turgut Özat" markalı kumaş dokun

duğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/127) 
BAŞKAN — 15 inci sırada Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Çiftçi?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya cevep verecek sayın bakan?.. Burada. 
Soru sahibi bulunmadığından bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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16. —İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Yumurtalık, Tekirdağ ve Aliağa'da termik sant-
rallar kurulacağı iddiasına ve Aliağa'daki sanayi tesislerinin yaptığı olumsuz etkilere ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/128) 

BAŞKAN — 16 ncı sırada, tzmir Milletvekili Kemal Anadol'un, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Anadol?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
17. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ülkemizdeki ortak savunma tesislerinde radyasyon st-

zınttst bulunduğu iddiasına üişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/250) 
BAŞKAN — 17 nci sırada, Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Başbakandan sorusu 

vardır. 
Sayın Canver?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
18. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'ntn, Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu A.Ş. 'nin 

ortaklarına ve şirket anasÖzleşmesinde yer alan bazı hükümlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/257) 

BAŞKAN — 18 inci sırada, Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Devlet Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Postacı?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
HÎLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — Bakan burada efendim. 
BAŞKAN — Efendim, cevap vermek için işaret etmiyorlar, bakan burada oluyor da cevap 

vermiyor. 
19. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'm, Çorum iline bağlı bazı köylerin elektrik sorununa iliş

kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/258) 
BAŞKAN — 19 uncu sırada, Çorum Milletvekili Sayın Ihman'ın, Enerji ve Tabiî Kaynak

lar Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Ilıman?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
20. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'm, ücretlilere ve Gelir Vergisi mükelleflerine 1987 

ve 1988 yıllarında ne kadar vergi iadesi ödendiğine ve vergi iadesi ile ilgili yeni uygulamalara ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/134) 

BAŞKAN — 20 nci sırada, Kütahya Milletvekili Sayın Korkmaz'ın, Maliye ve Gümrük 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Korkmaz?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Yanımızda ra

kamlar yok efendim. 
BAŞKAN — Soru ertelenmiştir. 
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21. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, hayali ihracatla ilgili olarak mahkemelere intikal 
eden veya Devlet Planlama Teşkilatında soruşturması devam eden dosyalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/138) 

BAŞKAN — 21 inci sırada, Afyon Milletvekili Sayın Ulutürk'ün, Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Uluturk?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
22. —Balıkesir Milletvekili İ. Önder Kırlı'ntn, eğitim önlisans programına katılarak Açtköğretim 

Fakültesini bitiren emekli öğretmenlerin intibaklarının yeniden düzenlenip düzenlenmeyeceğine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/264) 

BAŞKAN — 22 nci sırada, Sayın önder Kırlı'nın, Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Kırlı?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığı için, sual düşmüştür. 
23. — Kars Milletvekili Mahmut Altnak'tn, olağanüstü hal uygulaması nedeniyle yapılan harca

malara üişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/302) 
BAŞKAN — 23 üncü sırada, Kars Milletvekili Sayın Alınak'ın, Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Alınak?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
24. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Mardin Köy Hizmetleri Müdürlüğünün mev

simlik işçi ihtiyacına ve 1988 yılındaki mevsimlik işçi istihdamına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
bakanından sözlü soru önergesi (6/149) 

BAŞKAN — 24 üncü sırada, Mardin Milletvekili Sayın Çelebi'nin, Tarım Orman ve Kö
yişleri Bakanından sorusu vardır. 

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

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

BAŞKAN — 25 inci sırada, Adana Milletvekili Sayın Şendağ'ın, Tarım Orman ve Köyiş
leri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Şendağ?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığı için, sual düşmüştür. 
26. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Misis'i Kozana bağlayan eski Kozan yolunun, Mi-

sis hududu Göztepe mevkiindeki yolun bakımına ve asfaltlanmasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/153) 

BAŞKAN — 26 ncı sırada, gene Sayın Orhan Şendağ'ın, Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Şendağ?., Yok. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığı için, sual düşmüştür. 
27. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana ilinin sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık ve Sos

yal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/154) 
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BAŞKAN — 27 nci sırada, Sayın Orhan Şendağ'ın, Adana İlinin sağlık sorunlarına iliş
kin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Şendağ?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
28. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana Organize Sanayi Bölgesinin yapım çalışmala

rına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/155) 
BAŞKAN — 28 inci sırada, Adana Milletvekili Sayın Şendağ'ın, Sanayi ve Ticaret Baka

nından sorusu vardır. 
Sayın Şendağ?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığı için, soru düşmüştür. 
29. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ 'in, Adana ili Yüreğir ilçesi Kâzım Karabekir Mafıalle-

sinde sağlık ocağı yaptırılıp yaptırümayacağına üişkin Sağlık ve Sosyal Yırdım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/156) 

BAŞKAN — 29 uncu sırada, Adana Milletvekili Sayın Şendağ'ın, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Çakanından sorusu vardır. 

Sayın Şendağ?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
30. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana ili Yüreğir ilçesi Yunusoğlu Köyünde sağlık 

ocağı yaptvümamasmtn nedenine üişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/157) 
BAŞKAN — 30 uncu sırada, yine Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Şendağ?.. Yok. 
Saynı Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
31. — Adana Mületveküi Orlıan Şendağ'ın, Ceyhan Nehrinin Akdeniz'e döküklüğü bölgenin her

hangi bir firmaya kiralanıp kiralanmadığına üişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/158) 
BAŞKAN — 31 inci sırada, Sayın Şendağ'ın, Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Şendağ?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
32. — Adana Mületveküi Orlıan Şendağ'ın, Silifke ilçesinde 1981 yüından sonra tapu paftaların

da yapüdığı iddia edüen değişikliklere ve imar planı düzenleme çalışmalarına üişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/159) 

BAŞKAN — 32 nci sırada, Sayın Şendağ'ın, Başbakandan sorusu vardır. 
Seyan Şendağ?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığı için, soru düşmüştür. 
33. — Zonguldak Müklvekili Güneş Müftüoğlu 'nun, televizyonun birinci kanal yayınlarının Zon

guldak 11 Merkezinde izlenemediği ididasına üişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/160) 
BAŞKAN — 33 üncü sırada, Zonguldak Milletvekili Sayın Müftüoğlu'nun, Devlet Baka

nından sorusu vardır. 
Sayın Müftüoğlu?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru sahibi ikinci.defa bulunmadığı için, soru düşmüştür. 
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34. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, ilköğretim müfettişlerine ve müfettişlik için atama 
bekleyen öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/161) 

BAŞKAN — 34 üncü sırada, Samsun Milletvekili Sayın Demiralp'in, Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Demiralp?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığı için-, soru düşmüştür. 
35. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, Sosyal Sigorta Kurumu emeklilerinin de yurt dışı 

tedavi imkânlarından yararlandırümaları için çalışma yapdtp yapümadığma ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/162) 

BAŞKAN — 35 inci sırada, tekrar Sayın Demiralp'in, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Demiralp?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
36. —İsparta Milletvekili ibrahim Gurdal'm, ondan fazla işçi çalıştıran işyerlerinden Konut Edin

dirme Fonu için toplanan para miktarına ve fondan yararlananlara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/164) 

BAŞKAN — 36 ncı sarıda, İsparta Milletvekili Sayın Gurdal'm, Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Gürdal?.. Yoklar. 
Cevap verecek olan Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
37. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çaktroğlu'nun, çay üreticilerinin alacaklarına ilişkin sorusu 

ve Maliye ve Gümrük Bakam Ekrem Pakdemirli'nin cevabı (6/165) 
BAŞKAN — 37 nci sırada, Sayın Çakıroğlu'nun, Maliye ve Gümrük Bakanından sorusu 

vardır. 
Sayın Çakıroğlu?.. Buradalar. 
Sayın Maliye Bakanı?.. Buradalar. 
Soruyu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
! 

Aşağıdaki sorumun Maliye ve Gümrük Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılma
sına aracılığınızı arz ederim. 

Saygılarımla. 
1.11.1988 

Mehmet Çakıroğlu 
Trabzon 

Soru : 
1. 1988 yılı çay alım kampanyası kapanmış olmasına rağmen çay üreticisine olan 102 milyar 

parayı ne zaman ödeyeceksiniz? 
2. Teminatınız altında bulunan ve her ne pahasına olursa, tutturmak istediğiniz özel çay 

fabrikalarının üreticiden aldıkları çay mahsullerine 1 yıllık senet vermekteler. Bu konuda üre
tici lehinde herhangi bir çalışmanız var mı? 
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..BAŞKAN — Buyurun Sayın Maliye Bakanı. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLÎ (Manisa) — Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin değerli üyeleri; Trabzon Milletvekili Sayın Mehmet Çakıroğlu'nun, çay üretici
lerinin alacaklarına ilişkin, tarafıma yöneltmiş olduğu soruyu cevaplandırmak üzere huzuru
nuzdayım. Sözlerime, saygılarımı sunarak başlıyorum. 

1988 yılı çay kampanyası kasım ayının başlarında bitmiş ve üreticinin alacakları 1 Mayıs 
1989 tarihi itibarıyla sıfırlanmıştır. Bundan önceki dönemlerde de 14 ile 10 ay arasında ödeme
ler devam etmiş, hiçbir hükümet bunu 6 aya indirememiştir. Biz de, geçen sene 12 ayda köylü
nün bütün alacaklarını, temizledik ve çayda özel sektörün daha aktif olarak, yaş çay yaprağını 
değerlendirilmesi yönünde girişimlerde de bulunduk, isteğimiz, fabrikaların özelleşmesidir. Bun
ları özelleştirebilirsek, herhalde daha etkin, daha randımanlı bir sektör oluşturabileceğiz, özel 
sektörün içinde bulunduğu özel durumlardan dolayı, ödemeleri senetli olmuştur; bu senetler 
üzerindeki bazı ihtilaflarını henüz halledememişlerdir; ama, sektör alışacaktır. Sektör, tekel 
olmaktan yeni çıkarılmış olduğu için bazı sıkıntıları vardır. Biz, Anavatan Partisi olarak, tekel
lere karşıyız; birçok parti programında da bunun böyle olduğunu görüyoruz zaten. Bu, bizim 
tekelleri kaldırma programlarımızdan bir tanesi olmuştur. Uygulamadaki hatalar, noksanlar, 
zaman içinde kaldırılacaktır. 

Sabrınız için teşekkür ediyorum efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Çakıroğlu, konuşacak mısınız? 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Gerek yok Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sual cevaplanmıştır. 
38. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, fındık ürünü taban fiyatına ve fındık üretici

lerinin 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 önergesi (6/167) 
40. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Trabzon • Maçka ilçesinde meydana gelen 

heyelandan zarar gören vatandaşlar için yaptırılacak konutlara ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/168) 

BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu'nun, 38, 39 ve 40 inci sıralardaki soruları, içtüzüğümüzün 
97 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre ertelenmiştir. 

41. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, ispir - Kundura, Tortum - Şayak, Dundu - kapa
ğı Tiftik, Pasinler - Tülün ve Ilıca - Süt fabrikalarının son durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/169) 

BAŞKAN — 41 inci sırada, Erzurum Milletvekili Sayın Köse'nin, Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Köse?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

— 452 — 



T.B.M.M. B : 94 27 . 3 . 1990 0 : 1 

42. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya İli Merkez İlçesi Kâztmpaşa Nahiyesin
deki Gokçeören bataklığına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/172) 

BAŞKAN — 42 nci sırada, Sakarya Milletvekili Sayın Neidim'in, Bayındırlık ve tskân Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Neidim?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığı için, soru düşmüştür. 

43. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya ili Adapazarı ilçesindeki Çark suyunun 
ıslahına ve aşağı Sakarya Projesine ait çalışmaların ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve 
iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/173) 

BAŞKAN — 43 üncü sırada, Sakarya Milletvekili Sayın Neidim'in, tekrar Bayındırlık ve 
tskân Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Neidim?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığı için, soru düşmüştür. 

44. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli İlinde yapımları devam eden Gölcük Devlet 
Hastanesine ve sağlık ocaklarma ait inşaatların ne zaman tamamlanacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yır
dım Bakanından sözlü soru önergesi (6/174) 

BAŞKAN — 44 üncü sırada, Kocaeli Milletvekili Sayın Kurt'un, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sorusu vardır. 

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

45. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze ilçesinde sigorta hastanesi açılmasının düşü
nülüp düşünülmediğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/175) 

BAŞKAN — 45 inci sırada, Kocaeli Milletvekili Sayın Kurt'un, Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sorusu vardır. 

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

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

BAŞKAN — 46 ncı sırada, Kocaeli Milletvekili Sayın Kurt'un, Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sorusu vardır. 

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

47. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Uzirköprü İlçe Hastanesi ile bu ilçeye bağlı köylerdeki 
sağlık ocaklarının personel ve araç gereç sorunlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yırdım Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/181) 
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BAŞKAN — 47 nci sırada, Samsun Milletvekili Sayın Ali Eser'in, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sorusu vardır. 

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

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

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

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

BAŞKAN — 48, 49, 50 nci sıradaki sorular soru sahibi sayın milletvekili görevli olduğu 
için ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 51 inci sırada, Kütahya Milletvekili Sayın Korkmaz'ın Dışişleri Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Korkmaz?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 52 nci sırada, Ankara Milletvekil Sayın Çiftçi'nin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Çiftçi?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Buradalar. 
Soru sahibi ikinci defa bulunamadığı için düşmüştür. 

53. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, zeytinyağı taban fiyatının ne zaman açıklanacağına ve 
kestane ürününe taban fiyat verilmesi için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/190) 

BAŞKAN — 53 üncü sırada, tzmir Milletvekili Sayın Kılcı'nın, Sanayi ve Ticaret Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Kılcı?.. Yoklar. 
Sayın Sanayi Bakanı?.. Buradalar. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 54 üncü sırada, Sayın Keskin'in, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından so
rusu vardır; fakat Sayın Keskin izinli olduğu için soru ertelenmiştir. 
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55. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, yıllık enjektör tüketimine ve kaçak olarak ülkemize 
sokulduğu iddia edilen enjektörlere ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakarandan sözlü soru önergesi (6/196) 

BAŞKAN — 55 inci sırada, Afyon Milletvekili Sayın Ulutürk'ün, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sorusu vardır. 

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

56". — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, "Tarsus'un, şimdilik il yapdmasmtn 
düşünülmediğine" dair 31.10.1988 tarihli beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/318) 

BAŞKAN — 56 ncı sırada, içel Milletvekili Sayın Talay'ın Başbakandan sorusu vardır. 

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

57. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli ili Gebze ilçesinin öğretmen ihtiyacına iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/199) 

BAŞKAN — 57 nci sırada, Sayın Kurt'un, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından so
ruşu vardır. 

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

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) 

BAŞKAN — 58 inci sırada, Sayın Kurt'un, Adalet Bakanından sorusu vardır. 

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

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

BAŞKAN — 59 uncu sırada, yine, Kocaeli Milletvekili Sayın Kurt'un, Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sorusu vardır. 

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

60. —Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, şeker pancarına zam yapdıp yapılmayacağına 
ve pancar üreticilerine ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/206) 

BAŞKAN — 60 inci sırada, Afyon Milletvekili Sayın Ulutürk'ün Sanayi ve Ticaret Baka
nından sorusu vardır. 
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Sayın Uluturk?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

61. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'm, günlük bir gazetenin 3.11.1988 tarihli nüshasında 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına atfın verilen habere konu teşkil eden olaya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/207) 

BAŞKAN — 61 inci sırada Sayın Orhan Şendağ'm, Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Şendağ?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

62. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'm, Ankara İli Şereflikoçhisar İlçesine bağlı Evren, Sarı-
yahşi veAğaçoren kasabalarmm ne zaman üçe yapdacaklarma üişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/319) 

BAŞKAN — 62 nci sırada Sayın Tevfik Koçak'ın, İçişleri Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Koçak?.. Yoklar. 
Cevap yerecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

63. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, ülkemize sığman peşmergderden bir kısmının pebze 
- Çaytrova'daki Tarım Meslek Lisesinde istihdam edileceği iddiasına üişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/320) 

BAŞKAN — 63 üncü sırada Sayın Alaettin Kurt'un, içişleri Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Kurt?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru* bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

64. — Kocaeli Mületveküi Alaettin Kurt'un, Kocaeli Valüik Konağı için yapılan harcamaya üiş
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/321) 

BAŞKAN — 64 üncü sırada, yine Sayın Alaettin Kurt'un, tçişleri Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Kurt?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

65. —izmir Mületveküi Erol Güngör'ün, "Yakın Tarih" adlı ansiklopedide Atatürk'ü ve Atatürk 
ilkelerini yeren ifade ve bölümler bulunup bulunmadığına üişkin Mülî Eğüim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/322) 

BAŞKAN — 65 inci sırada, tzmir Milletvekili Erol Güngör'ün, Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sorusu vardır. 

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

66. — İsparta Mületveküi Er tekin Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesine bağlı Yarıkkaya ve 
Kurusarı köylerinin içme suyu sorununa üişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/209) 
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BAŞKAN — 66 n a sırada, İsparta Milletvekili Sayın Durutürk'ün, Tarım Orman ve Kö-
yişleri Bakanından sorusu vardır. 

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

67. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Gülbirlik'çe 1988yılında gerçekleştirilen gül alım
larına ve yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/210) 

BAŞKAN — 67 nci sırada, yine Sayın Ertekin Durutürk'ün, Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Duru tür k?.. Yoklar. \ 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 68 inci sırada, yine İsparta Milletvekili Sayın Durutürk'ün, Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sorusu vardır. 

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

69. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta ili Yalvaç ve Şarkikaraağaç ilçelerine 
bağlı bazı kasaba ve köylerde gölet yapılıp yapılmayacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/212) 

BAŞKAN — 69 uncu sırada, yine İsparta Milletvekili Sayın Durutürk'ün, Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sorusu vardır. 

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

70. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün Eğirdir Gölünde üretilen kerevit balıklarında gö
rülen hastalığın giderilmesi için ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/213) 

BAŞKAN — 70 inci sırada, yine İsparta Milletvekili Sayın Durutürk'ün, Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sorusu vardır. 

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

71. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Fonunun gelir
lerine ve harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/214) 

BAŞKAN — 71 inci sırada, Sayın Ertekin Durutürk'ün, Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Durutürk?.. Yoklar. 
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Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

72. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'tn, 5.10.1988 tarihinde Mardin ve Diyarbakır illerin
de köy korucuları tarafından iki vatandaşın Öldürüldüğü iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/323) 

BAŞKAN — 72 nci sırada, Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, tçişleri Bakanından 
sorusu vardır. 

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

73. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'tn, Siverek ilçesi Konurtepe Köyünden bir vatandaşın 
Kuşlukçayırı Köyü Bircemal Mezrazı korucularından biri tarafından öldürüldüğü iddiasına ilişkin içişle
ri Bakanından sözlü soru önergesi (6/324) 

BAŞKAN — 73 üncü sırada, yine Diyarbakır Milletvekili Sayın Atalay'ın, tçişleri Baka
nından sorusu vardır. 

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

74. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'm, Atabey ilçesi Kapıcak Köyünün başka bir mahalle 
taşınmasına dair projenin 1988yılında gerçekleştirilememesinin nedenine ilişkin Bayındırlık ve iskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/215) 

BAŞKAN — 74 üncü sırada, İsparta Milletvekili Sayın Gürdal'ın, Bayındırlık ve tskân 
Bakanından sorusu vardır. 

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

75. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'tn, Niğde Merkez ilçesine bağlı Kargasekmez Akarsuyu 
üzerinde yapılması planlanan Uluağaç Barajına ilişkin Baytndtdık ve iskân Bakarandan sözlü soru önergesi 
(6/217) 

BAŞKAN — 75 inci sırada, Niğde Milletvekili Sayın Doğan Baran'ın, Bayındırlık ve ts
kân Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Baran?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayırt Bakan?.. Buradalar. 
Soru sahibi ikince defa bulunmadığı için, soru düşmüştür. 

76. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde ili Ulukışla ilçesinde yapılması düşünülenIm-
rahor Goktine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/218) 

BAŞKAN — 76 ncı sırada, Sayın Doğan Baran'ın, yine Bayındırlık ve tskân Bakanından 
sorusu vardır. 

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

ALÎ ESER (Samsun) — Sayın Başkan, bir şey sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ALÎ ESER (Samsun) — Şimdi, bu sözlü sorularda eğer üye buradaysa, cevap verecek ba

kan yoksa, sual hakkı devam ediyor; üye yok ise, bütün sualleri düşüyor. 

BAŞKAN — Sayın Eser, mühim olan, konuşulabilmesi; konuşulamadığı için düşüyor. Ar
kadaşların sualleri bir defasında konuşulabilse... Bunlar daha önce ertelenmiş. 

ALİ ESER (Samsun) — Bakan bulunduğu zaman konuşuluyor. 
BAŞKAN — Hükümete bu hak verilmiş, usul böyle. 
ALÎ ESER (Samsun) — Efendim, üyenin hakkı devamlı kayboluyor, ama üye burada ol

duğu zaman, bu hakkı bir defa veriyorsunuz. 

BAŞKAN — Hükümet olmadığı müddetçe sual cevaplandınlamadığı için, sayın milletve
kilinin cevap hakkını muhafaza etmek bakımından... 

ALÎ ESER (Samsun) — Sayın Başkan, haksızlık oluyor gibi geldi bana. 
BAŞKAN — Sayın Eser, sizin söylediğinizi anlıyorum; usul böyle. 

ALÎ ESER (Samsun) — Bugünkü "Gelen Kâğıtlar" da bir akradaşımızın 12 tane suali 
var; arkadaşımız yok diye, bu 12 suali de aynı muameleye tabi tutulursa haksızlık olur. 

77. — Adana Milletvekili M. Holü Dağlı'nm, Mansurlu - Kozan karayoluna ilişkin Baymdtrltk 
ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/220) 

BAŞKAN — 77 nci sırada, Sayın Halit Dağlı'nm, Bayındırlık ve İskân Bakanından soru
su vardır. 

Sayın Dağlı?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Sayın Dağlı ikinci defa bulunmadığı için soru düşmüştür. 

78. —Adana Milletvekili M. Halit Dağlı'nm, Çatalan Barajından Imarnoğlu Ovastna su getire
cek olan tünelin ne zaman ihale edileceğine ilişkin Baymdtrltk ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6M21) 

BAŞKAN — 78 inci sırada, Sayın Dağlı'nın, tekrar Bayındırlık ve İskân Bakanından so
rusu vardır. 

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

79. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'm, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Fonundan konut 
yapt koporatiflerine 1988 yılında verilen krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/223) 

80. — Afyon?Milletvekili Baki Durmaz'm, Avrupa ülkelerinde çalışan Türk işçilerinin ailelerinin 
parçalanrnasmı önlemek için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/224) 

81. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'm, 1988yümda tedavi masrajlarmı ödeyemedikleri için 
hastanelerden kaçan veya borç senedi vererek taburcu olan vatandaşlarm borçlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Hardan Bakanından sözlü soru önergesi (6/225) 
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. BAŞKAN — 79, 80, 81 inci sıradaki sorular, soru sahibinin izinli olması nedeniyle erte
lenmiştir. 

82. — Kocaeli Milletvekili Akettin Kurt'un, istanbul'da münteşir bir gazetenin 12.11.1988 ta-
rüıli lıüshasında yer alan silah ticareti ile ilgili habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/227) 

BAŞKAN — 82 nci sırada, Kocaeli Milletvekili Sayın Alaettin Kurt'un, Başbakandan so
rusu vardır. 

Sayın Kurt?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

83. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'tn, Adana ilinde askerî birliklere akaryakıt ikmali yapan 
Petrol OfisP bayilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/331) 

BAŞKAN — 83 üncü sırada, Adana Milletvekili Sayın Şendağ'ın, Başbakandan sorusu 
vardır. 

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

84. — Bursa Aiilletvekili Abdulkadir Cenkçiler'in, koruma salıası olarak ilan edilen Fethiye ve 
Marmaris'te yapımlarına daim önce izin verilen tesislerin inşaasının durdurulduğu iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/228) 

BAŞKAN — 84 üncü sırada, Bursa Milletvekili Sayın Cenkçiler'in, Başbakandan sorusu 
vardır. 

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

85. — Tunceli Af illet vekili Kamer Genc'in, Başbakan Turgut Ozal'tn, Göcek'teki yaz tatili sıra
sında kaldığı yatın kira bedeline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/332) 

BAŞKAN — 85 inci sırada, Sayın Kamer Genc'in Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Genç?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yoklar. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — önce Bakandan sorsanız burada olup olmadığını... 
BAŞKAN — Soru ertelenmiştir. 

86. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili Uludere ilçesi Kayadibi Köyü Evil 
Mezrasındaki bir vatandaşın evinin jandarma tarafından yıkıldığı ve Kayadibi Köyünde zorunlu ikamete 
tabi tutulduğu iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/333) 

BAŞKAN — 86 ncı sırada, Sayın Cumhur Keskin'in, İçişleri Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Keskin?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

87. — Hakkâri Milletvekili Cum/ıur Keskin'in, 1986 ve 1987yıllarında Hakkâri İli Yüksekova 
ilçesi Esendere Bucağından sının geçerken jandarma tarafından Öldürülen veya yaralı olarak ele geçirilen 
vatandaşlara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) 
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BAŞKAN — 87 nci sırada, Sayın Cumhur Keskin'in, İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

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

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

BAŞKAN — 88 inci sırada, Sayın Cumhur Keskin'in, içişleri Bakanından sorusu vardır. 

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

89. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Yüksekova İlçesi Güvenli Köyüne 
ait olan ve Dere Yaylasmda otlatılmakta bulunan koyun sürüsüne Aytepe Karakolu görevlilerince el konul
duğu ve sürünün gümrüğe teslim edildiği iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) 

BAŞKAN — 89 uncu sırada, Sayın Cumhur Keskin'in, İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

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

90. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta IH Yalvaç ilçesinde yapılmakta olan Sü-
merbank Konfeksiyon Fabrikasına ait inşaatın durdurulduğu ve tesisin Yalvaç Belediyesine satıldığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/239) 

BAŞKAN — 90 ncı sırada, Sayın Durutürk'ün, Başbakandan sorusu vardır. 

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

91. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Mardin İlinde 15.11.1988 tarihine kadar açıl
mamış olan okullara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Sor Bakanından sözlü soru önergesi (6/241) 

BAŞKAN — 91 inci sırada, Mardin Milletvekili Sayın Çelebi'nin, Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sorusu vardır. 

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

92. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Midyat - Nusaybin Karayoluna ilişkin Bayın
dırlık ve Iskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/242) 

BAŞKAN — 92 nci sırada, Sayın Çelebi'nin, Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Çelebi?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığı için, soru düşmüştür. 

93. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli İlindeki belediyelere 1988 yılında yapılan 
yardımlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/337) 
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BAŞKAN — 93 üncü sırada, Kocaeli Milletvekili Sayın Kurt'un, Maliye ve Gümrük Ba
kanından sorusu vardır. 

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

94. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Denizli İli Honaz İlçesine bağlı köylerdeki vatandaşla
rın sınıjlandırüdığı ve fişlendiği iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü önergesi (6/341) 

BAŞKAN — 94 üncü sırada, İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İçişleri Bakanından soru
su vardır. 

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

95. —Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, vergi kontrolörlerinin mal varlıklarına ilişkin Mali
ye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/253) 

BAŞKAN — 95 inci sırada, Erzurum Milletvekili Sayın Köse'nin, Maliye ve Gümrük Ba
kanından sorusu vardır. 

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

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

BAŞKAN — 96 ncı sırada, Erzurum Milletvekili Sayın Köse'nin, Başbakandan sorusu 
vardır. 

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

97. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, bir dernek ve bir şirket tarafından İs
tanbul Özel idare Müdürlüğüne otomobil hibe edildiği iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/255) 

BAŞKAN — 97 nci sırada, Bursa Milletvekili Sayın Gazioğlu'nun, İçişleri Bakanından 
sorusu vardır. 

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

98. — Ankara Milletvekili ibrahim Tez'in, Le Monde Gazetesi muhabirine verdiği demece ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/266) 

BAŞKAN — 98 inci sırada, Sayın Tez'in, Başbakandan sorusu vardır. 

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

— 462 — 



T.B.M.M. B : 94 27 . 3 . 1990 O : 1 

99. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Girseler'in, Bezmi-iAlem Üniversitesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/342) 

BAŞKAN — 99 uncu sırada, Tekirdağ Milletvekili Sayın Gürsder'in, Başbakandan soru
su vardır. 

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

100. — İzmir Milletvekili VdiAksoy'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) 

BAŞKAN — 100 üncü sırada, tzmir Milletvekili Sayın Aksoy'un, Devlet Bakanından so
rusu vardır. 

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

101. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun Kahramanmaraş - Göksün, Göksün 
- Elbistan, Göksün - Andırın ve Andırın - Kahramanmaraş karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/268) 

BAŞKAN — 101 inci sırada, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın tmamoğlu'nu, Bayındır
lık ve tskân Bakanından sorusu vardır. 

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

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

BAŞKAN — 102 nci sırada, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın tmamoğlu'nun, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sorusu vardır. 

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

103. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla imamoğlu'nun, Adatepe ve Karakuz barajlarının ya
pımına ne zaman başlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 

BAŞKAN — 103 üncü sırada, Sayın tmamoğlu'nun, Bayındırlık ve tskân Bakanından so
rusu vardır. 

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

104. - Kahramanmaraş Milletvekili Atilla Imamoğlu 'nun, fasulye ürününe taban fiyat verilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Tarım Orman ve Köyisleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/271) 
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BAŞKAN — 104 üncü sırada Sayın tmamoglu'nun, Tarım Orman ve Köy işler i Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın îmamoğlu?.. Yoklar. 
Sayın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı?.. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ördü) — Tarım Satış Kooperatifleri 
bana bağlı olduğu için benim cevaplamam lazım Sayın Başkan; yanlış konmuş. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Soru sahibi Sayın tmamoğlu olmadığından, soru bir defaya mahsus ertelenmiştir. 

105. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla îmamoğlu 'nun, Kahramanmaraş ilinde tütün ekimine 
müsaade edilip edilmeyeceğine ve bu ilde ne zaman Gümrük Müdürlüğü kurulacağına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/272) 

BAŞKAN — 105 inci sırada, yine Sayın tmamoglu'nun, Maliye ve Gümrük Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın tmamoğlu?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Sayın tmamoğlu ikinci defa bulunmadığı için, soru düşmüştür. 

106. —Kahramanmaraş Milletvekili Atilla Imamoğlu'nun, televizyon yayınlarım izlemeyen Kah
ramanmaraş İline bağlı ilçe ve köylere ve Kahramanmaraş'da Sümerbank ikinci satış mağazasının ne 
zaman açılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/274) 

BAŞKAN — 106 ncı sırada, Sayın tmamoglu'nun, Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın imamoğlu?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 107 nci sırada, Sayın tmamoglu'nun, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sorusu vardır. 

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

108. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla îmamoğlu 'nun, Kahramanmaraş ilinde Sosyal Sigor
talar Hastanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/276) 

BAŞKAN — 108 inci sırada, Sayın tmamoglu'nun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın tmamoğlu?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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109. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altmer'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Karabük Hastanesin
de vefat eden emekli bir işçinin cesedinin fareler tarafından tahrip edildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/277) 

BAŞKAN — 109 uncu sıradaki soru sahibi Sayın Şinasi Altıner izinli olduğu için, soru 
ertelenmiştir. 

110. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Vakıflar Bankası Samanpazarı Şubesince Öztur 
Anonim Şirketine verildiği iddia edilen krediye ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/34,3) 

BAŞKAN — 110 uncu sıradaki soru sahibi Sayın Adnan Keskin izinli olduğu için, soru 
ertelenmiştir. 

111. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Seçimlere katılan siyasî partilerin radyo ve televiz
yon gibi haberleşme araçlarından eşit olarak faydalandırılmasına dair Avrupa Konseyi Kararına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 

BAŞKAN — 111 inci sırada, Sayın trfan Demiralp'in, Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Demiralp?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 112 nci sırada, Sayın Abdullah Ulutürk'ün, Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sorusu vardır. 

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

113. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'm, Pttrol Ofisi İskenderun Bölge Başmüdürünün işçilere 
ve bölge halkına hakaret ettiği iddasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/346) 

BAŞKAN — 113 üncü sırada, Hatay Milletvekili Sayın Uyar'ın, Devlet Bakanından soru
su vardır. 

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

114. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay 'm, Diyarbakır ili Lice ilçesi Jandarma Komutanının 
baskısı ile bazı vatandaşlara koruculuk için başvuru formu imzalattırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/347) 

BAŞKAN — 114 üncü sırada, Diyarbakır Milletvekili Sayın Fuat Atalay'ın, İçişleri Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Atalay?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığı için, soru düşmüştür. 
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115. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, TEK Toroslar isletmesinin Çukurova Elektrik A. Ş. 'ne 
devredilmesinden doğacak bazı sorunlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/348) 

BAŞKAN — 115 inci sırada, Sayın öner Miski'nin, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sorusu vardır. w 

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

116. —Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'tn, Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin kurulmasından 
sonra bölgede gözaltına alınan vatandaşlara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/349) 

BAŞKAN —116 ncı sırada, Diyarbakır Milletvekili Sayın Fuat Atalay'ın, İçişleri Bakanın
dan sorusu vardır. 

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

117. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'tn, Siirt ili Merkez 2 No.'lu Sağlık Ocağında görevli 
iki hemşirenin görev dönüşü Dicle Nehrinde boğulmaları olay ma ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/350) 

BAŞKAN — 117 nci sırada, Diyarbakır Milletvekili Sayın Fuat Atalay'ın, İçişleri Baka
nından sorusu vardır. 

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

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

BAŞKAN — 118 inci sırada, Bursa Milletvekili Sayın Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, 
içişleri Bakanından sorusu vardır. 

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

119. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, Samsun - Havza ilçesi 25 Mayıs Ortaokulu Mü
dürlüğüne usulsüz atama yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/351) 

BAŞKAN — 119 uncu sırada, Samsun Milletvekili Sayın İrfan Demiralp'in, Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sorusu vardır. 

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

120. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, gece bekçilerine de silah tazminatı verilip verilmeyeceği
ne ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

— 466 — 



T.B.M.M. B : 94 27 . 3 . 1990 O : 1 

BAŞKAN — 120 nci sırada, tzmir Milletvekili Sayın Fuat Kılcı'ın, tçişleri Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Kıla?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

121. — İzmir Milletvekili Fuat Ktlct'ntn, Ödemiş İlçesinin ne zaman, il yapüacağına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/282) 

BAŞKAN — 121 inci sırada, tzmir Milletvekili Sayın Fuat Kılcı'nın, tçişleri Bakanından 
sorusu vardır. \ 

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

122. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'tn, Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin kurulmasından 
sonra bölgede kaç kişinin korucu olarak görevlendirildiğine ve korucuların karıştıkları adlî olaylara ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/352) 

BAŞKAN — 122 nci sırada, Diyarbakır Milletvekili Sayın Fuat Atalay'ın, tçişleri Baka
nından sorusu vardır. 

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

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

BAŞKAN — 123 üncü sırada, Sakarya Milletvekili Sayın Ahmet Neidim'in, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sorusu vardır. 

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

124. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesine bağlı Gülköy ve Kavak köyleri
ne sağlık evi yaptırümastna ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/285) 

BAŞKAN — 124 üncü sırada, İsparta Milletvekili Sayın İbrahim Gürdal'ın Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Gürdal?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKANA — 125 inci sırada, İsparta Milletvekili Sayın İbrahim Gürdal'ın, Başbakan
dan sorusu vardır. 

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

126. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'tn, Keçiborlu ilçesinde yapılacak olan Erkek Teknik 
Öğretmen Okulu ve Kız Sanat Okulu insaallarma ne zaman başlanacağına üifkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/287) 

BAŞKAN — 126 ncı sırada, İsparta Milletvekili Sayın İbrahim Gürdal'ın, Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sorusu vardır. 

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

127. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, İsparta ili Senirkent Devlet Hastanesinin sorunla
rına üifkin Sağlık ve Sosyal Itırdım Bakanından sözlü soru önergesi (6/288) 

BAŞKAN — 127 nci sırada, İsparta Milletvekili Sayın İbrahim Gürdal'ın, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sorusu vardır. 

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

128. — İsparta Mületveküi ibrahim Gürdal'ın, İsparta ili Senirkent ilçesinde Tekel hizmet binası 
ve deposu kurulup kurulmayacağına üifkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözü soru önergesi (6/289) 

BAŞKAN — 128 inci sırada, İsparta Milletvekili Sayın Gürdal'ın, Maliye ve Gümrük Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Gürdal?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığından, soru düşmüştür. 

129. — İsparta Mületveküi ibrahim Gürdal'tn, Senirkent Ovası sulama projesine üifkin Bayın
dırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/290) 

BAŞKAN — 129 uncu sırada, İsparta Milletvekili Sayın Gürdal'ın, Bayındırlık ve tskân 
Bakanından sorusu vardır. 

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

130. — Bilecik Mületveküi Tayfur Ün'ün, istanbul, Ankara, izmir ve Adana büyükşehir beledi
yelerinin yurt dışından borç alıp almadıklarına üifkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/357) 

BAŞKAN — 130 uncu sırada, Bilecik Milletvekili Sayın Tayfur Ün'ün, içişleri Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Ün?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığından, soru düşmüştür. 
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131. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun İli \kzirköprü İlçesinde şeker pancarı altınları
nın hızlandırılması için üave kantarlar kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/292) 

BAŞKAN — 131 sırada, Samsun Milletvekili Sayın Ali Eser'in, Sanayi ve Ticaret Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Eser?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Sayın Başkan, Sayın Eser 
dışarıya çıkıyor, ben cevap vermeye hazırım. 

BAŞKAN — Sayın Eser buradalar mı?.. Yok. 

VEFA TANIR (Konya) — Bayındırlık Bakanlığı ile ilgili sorularda hep elinizi kaldırdınız 
ama... Sizin için bu tuzağı hazırladık; bakıyorsunuz, üye yoksa elinizi kaldırıyorsunuz. 

132. — Samsun Milletvekili Ali Eser'ni, Samsun İli Hzirköprü İlçesinde Devlet - millet yardun-
laşmasıyla inşa edilen ortaöğretim yatılı öğrenci yurdununu ne zaman açılacağına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/293) 

BAŞKAN — 132 nci sırada, Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Ali Eser?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

133. — Samsun Milletvekilli Ali Eser'in, Havza • Hzirköprü yolunun yapımına ve E - 5 karayo
lu Hendek - Düzce güzergahının onarımına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/294) 

BAŞKAN — 133 üncü sırada, Samsun Milletvekili Sayın Ali Eser'in, Bayındırlık ve tskân 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Ali Eser?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

VEFA TANIR (Konya) — Bayındırlık Bakanlığı ile ilgili sorulara hep el kaldırdınız; bakı
yorsunuz, eğer soru sahibi burada yoksa, elinizi kaldırıyorsunuz. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Biz buradayız; niye itiraz 
ediyorsunuz? Kendinize gelince öyle de biz burada olunca böyle mi olacak? 

VEFA TANIR (Konya) — Tabiî, bunu belirtmek için bir tuzak hazırladık. Bakıyorsunuz, 
üye yoksa el kaldırıyorsunuz. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bir dakika... 

134. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin 'in, Hakkâri İli Şemdinli İlçesi Kaymakamı hakkın
daki iddialara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/358) 

BAŞKAN — 134 üncü sırada, Hakkâri Milletvekili Sayın Cumhur Keskin'in, İçişleri Ba
kanından sorusu vardır. 
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Sayın Keskin?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 135 inci sırada, Çorum Milletvekili Sayın Cemal Şahin'in, Bayındırlık ve İs
kân Bakanından soru vardır. 

Sayın Şahin?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Bakan? Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

136. — Trabzon Alületvekili Mehmet Çaktroğlu'nun, 1987 yılı vergi taksidini geciktiren bir yü
kümlünün maruz kaldığı uygulamaya ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) 

BAŞKAN — 136 ncı sırada, Trabzon Milletvekili Sayın Mehmet Çakıroğlu'nun, Maliye 
ve Gümrük Bakanından sorusu, içtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, çalışma süremizin dolmasına az bir zaman kalmıştır. Gündemdeki 
kanun tasarısı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için 28 Mart 1990 Çarşamba günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.41 

' 0 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Tekirdağ Alületvekili Güneş Gürseler'in, DSİ tarafından Dünya Bankası kredisiyle uygula
maya konulan sulak alanların ve bataklıkların kurutulması projesine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve is
kân Bakam Cengiz Altınkaya'nın yazûı cevabı (7/1124) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

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

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

1. Dünya Bankası kredisi ile DSİ tarafından uygulamaya konulan sulak alanların ve ba
taklıkların kurutulması projesinin içeriği, amaçları ve maliyeti nedir? 

2. Bu proje uygulamaya konulmadan uygulanacağı bölgeler için ayrı ayrı çevresel etki 
değerlendirmesi yapılmış mıdır? 

3. Bu projenin uygulanacağı alanlar hangileridir? 
4. Bu alanların her birinin uluslararası doğal yaşam için önemi ekolojik potansiyeli ne

dir? Projenin uygulanması bunları nasıl etkileyecektir? 
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T. C. 
Bayındırlık ve tskân Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 26.3.1990 
Sayı : A-13/-230/62-63-01/2106 

Konu : Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : a) TBMM Başkanlığının 19.2.1990 gün ve 7/1124-4312/19500 sayılı yazısı. 
b) Başbakanlığın 19.3.1990 gün ve K.K. Gn. Md.: 07/106-104/02121 sayılı yazısı. 
Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in Sayın Başbakanımıza yönelttiği ve Sayın Başba

kanımızın da Bakanlığımızca cevaplandırılmasını tensip ettiği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Ülkemizin tarımsal ihtiyaçlarının karşılanması için, sulama hizmetleri yönündeki yatırım
lara büyük önem verilmiş ve 1940'li yıllardan bugüne kadar yapılan süratli çalışmalar sonu
cunda; toplam 1,6 milyon hektar alanda, ihtiyaca göre modern sulama ve drenaj şebekesi tesis 
edilmiştir. 

Diğer taraftan sulama kanalları ile proje sahalarına getirilen suların bir kısmı bitkiler ta
rafından kullanılmakta, bir kısmı da yüzeysel olarak akmakta ve yeraltı suyuna sızmaktadır. 
Sulamadan dönen bu suların drenaj sistemi ile toplanarak tarım arazisinden uzaklaştırılması 
gerekmektedir. Aksi takdirde ülkemiz için fevkalade değerli olan tarım arazilerinin kısa sürede 
çoraklaşarak kullanılmaz hale gelmesi kaçınılmazdır. Yetersiz drenajlar nedeniyle çoraklaşan 
kaybedilmiş topraklara ait dünyada çeşitli örnekler bulunmaktadır. Sonuç olarak, sulama ya
pılan bir tarım arazisinde drenaj yapılması kesin bir zorunluluktur ve bu amaçla inşa edilen 
tesisler yer altı su seviyesinin kontrol altında tutulmasını sağlayacak olup, hiçbir şekilde kurut
ma amaçlı olmayacaktır. 

Esasen, işletme olan bütün sulama şebekelerinde; sulamalar nedeniyle yeraltındaki su se
viyelerinin değişimleri, daha önceden açılmış olan gözlem kuyuları aracılığıyla rutin bir işlet
me faaliyeti olarak izlenmektedir. Bu şekilde yapılan çalışmalar sonucunda, özellikle uzun sü
redir işletmede olan bazı sulama projelerindeki mevcut drenaj şebekelerinin yeterli olmadığı 
ve bu nedenle tarım arazilerinden beklenen verimin alınamadığı gözlenmiştir. Neticede, mev
cut sulama projelerindeki drenaj sistemlerinin incelenerek, yüksek taban suyu ve tuzluluğun 
önlenmesi ile halihazırdaki düşük üretim seviyelerinin tam ve mükemmel drene edilmiş sahala
rın üretim seviyelerine çıkarılmasına karar verilmiştir. Buna yönelik olarak "Drenaj ve Tarla 
tçi Geliştirme Projesi" geliştirilmiş ve bunun için Dünya Bankasıh'dan kredi temin edilmiştir. 

Bu çerçevede İSS sulama ünitesi incelenmiş olup; bunlardan 44'ünde çeşitli boyutlarda 
drenaj problemi tespit edilmiştir. Bu çalışmalar, mevcut projelerin toplam sahalarının takriben 
% 12'sini oluşturmaktadır. 

Yüksek taban suyunun kontrolü ve tuzluluk problemlerinin çözümlenmesi için alınması 
planlanan fiziksel tedbirler şunlardır : 

— Devlet Su tşleri Genel Müdürlüğünce; 
1. Açık drenaj kanallarının temizlenmesi ve rehabilitasyonu ile diğer ilave kanalların ya

pılması, 
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2. tşletme ve bakım faaliyetleri için gerekli olan yolların yapılması ve rehabilitasyonu. 

— Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce; 

1. Çiftlik drenlerinin ve kollektör borularının yerleştirilmesi, 
2. Arazi ıslah tedbirleri olarak yıkama ve tuzlanmayı önleme çalışmaları, 
3. Çiftlik faaliyetleri için gerekli tarla ulaşım yollarının yapılması ve rehabilitasyonu. 

Drenaj problemi tespit edilen 44 adet ünitenin öncelik sırası ve ekonomik parametreleri 
göz önüne alınarak uygulanmasına karar verilen 22 adedi yatırım programına alınmış ve faali
yetlerine 1988 yılında başlanmıştır. 

Projenin tamamına Dünya Bankasından sağlanan toplam kredi miktarı 255 000 000 ABD 
doları olup, DSt faaliyetleri için 74 000 000 ABD doları ayrılmıştır. Yatırımın % 45'i krediden, 
geri kalan % 55'lik miktarı ise kuruluşumuzun makine, ekipman, personel ve bütçe imkânları 
ile karşılanacaktır. 

Uluslararası Kuş Koruma Konseyi'nce, (International Council For Bird Preservation) ta
rımsal alanları kapsayan, söz konusu proje için hazırlanan inceleme sonuç raporunda, çalışma. 
yapılacak olan alanlardaki doğal yaşamın ve ekolojik dengenin olumsuz yönde etkilenmeyece
ği belirlenmiştir. 

Sonuç olarak, tarımsal alanlardaki sulama ve drenaj tesisleri, uzun süredir işletmede bu
lunan münferit sulamalara yönelik projelerin hizmet alanlarında yer aldığından, doğal yaşam 
ve ekolojik potansiyel açısından önem arz eden bölgelerden ayrı konumlarda bulunmaktadır. 

Ayrıca, sulak alanların ve bataklıkların kurutulması projesinin uygulanacağı 22 sulama 
ünitesini gösterir liste ilişiktedir. 

Bilginize arz ederim. 
Cengiz Altınkaya 

Bayındırlık ve tskân 
Bakanı 
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DRENAJ VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME PROJESİ 

Yapımı programlanmış olan projeler listesi 

UYGULAMA ALANLARI 

Proje Sulama Islah Kapalı sis- Açık sis- Toplam 
Adı Vilayeti (ha) (ha) tem (ha) tem (ha) (ha) 

Seyhan I 
Ceyhan 
Berdan 
Silifke 
Adala 
Turgutlu 
Menemen 
Naz 
Feth 
Akç 
Boz 
Kan 

İli 
iye 
»y 
>va 
ıçomak 

B. Karadere 
Amasya 
Alara 
Bursa-Gölbaşı 
Orhangazi 
Erdemli 
Hassa Kırıkhan 
Çoğun-Gözler 
Bigadiç 
Asaı rtepe 

Adana 
Adana 
Adana 
Mersin 
Manisa 
Manisa 
İzmir 
Aydın 
Muğla 
Aydın 
Burdur 
Kastamonu 
Bursa 
Amasya 
Antalya 
Bursa 
Bursa 
Bursa .. 
Antakya 
Kırşehir 
Balıkesir 
Ankara 

99 225 
92 900 
12 6,00 
5 500 

17 100 
52 900 
17 300 
14 500 
7 200 

15 654 
1 400 
2 150 
1 500 
2 837 
1 515 
1 850 
1 100 

550 
3 372 
3 644 
2 450 
2 500 

10 810 
2 820 

— 
'— 
— 

3 290 
1 598 

122 
— 

3 144 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

21 000 
46 060 

7 576 
2 284 
1 551 
7 896 
5 640 
1 034 
1 410 
6 626 

470 
329 
423 
940 

1 0?2 
470 

— 
— 

564 
470 

— 
— • 

30 000 
— 

3 000 
— 

8 500 
2 500 
3 500 
8 250 

— 
— 

400 
1 800 

500 
600 
381 
630 

1 100 
550 

1 600 
1 600 

400 
2 500 

61 810 
48 880 
10 576 
2 284 

10 051 
13 686 
10 738 
9 406 
1 410 
9 770 

870 
2 129 

923 
1 540 
1 433 
1 100 
1 100 

550 
2 164 
2 070 

400 
2 500 
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2. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncünün, Karayolları Genel Müdürlüğünün 1986 ve 1987 
yularında gerçekleştirdiği kanunlaştırmalardan kaynaklanan borçlartna ilişkin sorusu ve Baytndırltk ve 
İskân Bakam Cengiz Altınkaya'nm yazılı cevabı (7/1132) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve tskân Bakanı Sayın Cengiz Altınkaya tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını rica ederim. Saygılarımla. 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Karayolları Genel Müdürlüğünce 1986 ve 1987 yıllarında yapılan kamulaştırma sebebiyle 
açılan bedel artırma davaları sonucunda ilama bağlanan ve kesinleşen vatandaş alacakları top
lamının 1989 yılı için 13 milyar TL.'sını aştığı ve 6 aydan bu yana ödemelerin tamamen durdu
rulduğu iddia edilmektedir. Eğer sözkonusu iddia gerçek ise: 

1. Vatandaşların bu şekilde mağdur edilmesini doğru buluyor musunuz? 
2. Vatandaşların bu mağduriyeti ne zaman ve nasıl giderilecektir? 
3. Anılan borç ödemesinin aylarca geciktirilmesi sebebiyle devletin katlanmak zorunda 

kalacağı faiz yükü ne olacaktır? 
4. tşin geciktirilmesinde sorumlular var ise, bunlar hakkında herhangi bir işlem düşü

nüyor musunuz? 

T. C. 
Bayındırlık ve tskân Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 26.3.1990 
Sayı : A-13/230-62-63-01/2110 

Konu : Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 23.2.1990 gün ve Kan. Kar. Md. : 7/1132-4342/19603 sayılı 
yazısı. 

Karayolları Genel Müdürlüğümüzün 1986 ve 1987 yıllarındaki kamulaştırma borçlarına 
ilişkin Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

Kamulaştırmalardan etkilenen vatandaşlarımızın açtığı bedel artırım davaları sonucunda 
meydana gelen borçlara ait, ödemelerin şimdiye kadar gecikmesi nakit yetersizliğinden kay
naklanmaktadır. 

Arzu edilmeyen bu durum karşısında; vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek için 
tüm gayretler gösterilmekte olup, Maliye ve Gümrük Bakanlığından istenilen 16 685 243 149,— 
TL.'nin ilgili kuruluşumuza intikali halinde gereken işlem yapılacaktır. 

Söz konusu bedellerin geç ödenmesinden doğabilecek faiz alacaklarına ilişkin ödentilerde 
Mahkeme İlamlarına bağlı, Devlet borçlarına uygulanan % 30 oranındaki yasal çerçevede de
ğerlendirilecektir. 

— 474 — 



T.B.M.M. B : 94 27 . 3 . 1990 O : 1 

Konu tamamen bütçe imkânlarına bağlı olup, işin geciktirilmesinde de herhangi bir so
rumlu kişi bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Cengiz Altınkaya 

Bayındırlık ve iskân 
Bakanı 

3. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, Edirne Gümrük Tasfiye işletme Müdürlüğünce 
gerçekleştirilen satışlarla ilgili iddialara ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakam Ekrem Pakdemirli'-
nin yazılı cevabı (7/1162) 

27.2.1990 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

masının sağlanmasını saygı ile arz ederim. 
Fuat Erçetin 

Edirne 
Edirne Gümrük Tasfiye işletme Müdürlüğü (Tas-tş) tarafından, gümrükte kalmış araba

lar başta olmak üzere, beyaz eşya, yemek takımı, çeşitli türde elektronik eşya vs. satılmaktadır. 

1. Son günlerde Edirne mahallî basında, araba konusunda ihale şartlarına uygun olma
yan satışlar olduğu, ayrıca; ev eşyalarından teşhir edilmeden, edilmiş gibi gösterip el altından 
satışlar yapıldığı dedikoduları etkin bir şekilde.yayılmaktadır. 

Bu konularda bilginiz var mı? 
2. Varsa; ne gibi tetkik ve araştırmalarda bulunuyorsunuz? 

T. C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 20.3.1990 
Tasfiye işleri Döner Sermaye 
işletmeleri Genel Müdürlüğü 

Sayı : TAStŞ : 160200-00/703-2694 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünün 5.3.1990 
tarih ve 7/1162-4411/19821 sayılı yazısı. 

Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Edirne Milletvekili Sayın Mehmet Fuat 
Erçetin tarafından sorulan ve ilgi yazı ekinde belirtilen sorulara ilişkin cevaplarımız aşağıda 
sunulmuştur. 

1. Bakanlığımız Tasfiye işleri Döner Sermaye işletmeleri Genel Müdürlüğümüze bağlı 
olarak faaliyet gösteren işletme Müdürlüklerince, 1615 sayılı Gümrük Kanunu ve 1918 sayılı 
Kaçakçılığın Men ve Tabikine Dair Kanun hükümlerine göre tasfiyeye tabi hale gelen vasıtalar 
ile büyük hacimli ve kıymetli eşyalar, 3007 sayılı "Gümrük Mevzuatına Göre Tasfiye Edilecek 
Eşya Hakkında Döner Sermaye Kanunu", 1615 sayılı Gümrük Kanununun 2817 sayılı Kanun
la değişik 141 inci maddesi ve bu madde uyarınca yürürlüğe konulan "Gümrüğe Terkedilen, 
Terkedilmiş Sayılan, Müsadere Edilen, Eşyanın Tasfiyesine ilişkin Tüzük" 
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(Tasfiye Tüzüğü) ile Bakanlığın genelge ve yazıları çerçevesinde, açık artırma suretiyle, pera
kende satışı mümkün olan eşya da perakende satış mağazalarında perekande olarak, satışa su
nulmaktadır. 

Anılan mevzuata göre yapılan eşya ve vasıta satışlarında soru önergesinde bahsedildiği 
şekilde, ev eşyalarının teşhir edilmeden, edilmiş gibi gösterip el altından satışları sözkonusu 
olmadığı gibi, araçların ihale şartlarına uygun olmadan satıldığı iddiasıda varit değildir. Bu 
gibi hususlar tespit olunduğunda ihaleler iptal edilmekte ve ilgililer hakkında gereği yapıl
maktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

4. — Kocaeli Milletvekili Alaettm Kurt'un, Devlet Uretrne Çiftlikleri ve Veteriner isleri Genel 
Müdürlüklerine ait kamu arazilerinin, bu kuruluşların lağvedilmelerinden sonraki durumlarına ilişkin 
sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ekrem Pakdemirlinin yazılı cevabı (7/1163) 

28.2.1990 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Ekrem Pakdemirli tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Alaettin Kurt 

Kocaeli 
1. Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü lağ

vedildikten sonra, hazinece adı geçen Genel Müdürlüklere tahsis edilen kamu arazileri, hazi
nenin bünyesine geçmiş midir? 

2. Adı geçen Genel Müdürlükler lağvedilip Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü kurul
muş, ancak mülga Genel Müdürlüklerin hazineden tahsis edilmiş arazileri TlGEM'e tescil edil
mediğine göre, 1984 yılından bu güne kadar bu araziler kim tarafından işletilmektedir? 

3. Maliye ve Gümrük Bakanlığı adı geçen arazileri kendisi işletmediğine ve tahsis ettiği 
Genel Müdürlükler de ortada olmadığına göre bu arazilerin işletilmesinde, işletenlere bir kira 
tahakkuk ettirilmiş midir? Veya tahsis edilen Genel Müdürlüklerin ilgasından sonra bu arazi
lerin bilâ bedel kullanılması söz konusu ise bunu hangi kanun ve kararla gerçekleştirmiş ol
maktasınız.? 

4. — Devlet arazilerinin kullanılması hususunda çok titiz davranıldığını bildiğimiz Millî 
Emlâk Genel Müdürlüğünüz örneğin; Gebze/Kocaeli'de Tavşanlı köyü sakini Ali Aydın'a kü
çük sayılacak bir tarla için yıllık 803 025 TL, ecrimisil tahakkuk ettirmiş iken, yıllardır sahibi 
olmadığı çok büyük arazileri kullanan TlGEM'e ne kadar ecrimisil tahakkuk ettirilmiştiı? 

T. C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü 26.3.1990 
Sayı : Mile 9 Şb. 3245-2006/90-10575 
Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 5.3.1990 gün ve 7/1163-4415/19843 sayılı yazınız. 
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Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere, Kocaeli Milletvekili Sayın Alaettin Kurt 
tarafından sorulan ilgi yazı eki soru önergesinde belirtilen sorulara verilen cevaplarımız aşağı
da sunulmuştur. 

1. Mülga 28.10.1983 tarih ve 95 sayılı Tarım işletmeleri Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hak
kında Kanun Hükmünde Kararname gereğince, mülga Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü ile Haralar ve tnekhaneler müessese olarak bu Genel müdürlüğe bağlanmıştır. 

Anılan 95 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 3 üncü maddesinde; 

"Bu Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne; 
1. 5433 sayılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görev Kanunu ile 

intikal eden varlıkları, 
2. Haralar ve Inekhanelerin, mevzuat ile kendilerine intikal eden varlıkları, 

3. 1 ve 2 nci fıkralarında sayılan kuruluşların varlıklarını teşkil eden bütün para ve para 
hükmündeki kıymet ve alacakları, işletmeden elde edilen gelir ve kıymetleri, menkul ve gayri
menkul malları, bütün hak ve menfaatleri ve her türlü tüühhüt ve borçları, bunlara müteallik 
kayıt, defter ve belgelerle biklikte devredilmiştir. 

Bu devirler her türlü vergi, resim ve harçdan müstesnadır." 
Hükmü yer almıştır. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü, tüzelkişiliğe haiz, katma bütçeli bir kuruluş 
olduğu için mal iktisap edebildiğinden Hazineye ait olup, kendilerine tahsisli taşınmaz mal bu
lunmamaktadır. 

Haralar ve tnekhaneler için Veteriner tşleri Genel Müdürlüğüne tahsis edilen Hazineye 
ait taşınmaz mallar ise önceden olduğu gibi Hazine mülkiyetinde bulunmaktadır. 

2. Mülga Veteriner tşleri Genel Müdürlüğüne bağlı Haralar ve Inekhanelerin mevzuat 
ile kendilerine intikal eden varlıkları, yine mülga 95 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Geçici 3 üncü maddesinin 2 nci ve 3 üncü bentleri uyarınca, Tarım işletmeleri Genel Müdürlü
ğüne devredildiğinden 1984 yılından bu güne kadar Haralar ve Inekhanelere ait araziler Tarım 
işletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından işletilmektedir. 

3. Yukarıda bahsedilen hükümler uyarınca 1984 yılından beri Tarım işletmeleri Genel 
Müdürlüğü tarafından kullanılan Hazineye ait taşınmaz mallar için Maliye ve Gümrük Ba
kanlığınca herhangi bir kira tahakkuk ettirilmemiştir. 

Ancak, 95 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede, Haralar ve Inekhanelere ait taşınmaz 
malların mülkiyetinin Tarım işletmeleri Genel Müdürlüğüne devrine dair açık bir hüküm bu
lunmadığından bu taşınmaz malların bu güne kadar anılan Genel Müdürlüğe mülkiyeti devre
dilmemiştir. 

4. Kocaeli ili, Gebze ilçesi, Tavşanlı Köyü, Karşıbağlar ve Pinerlikaltı yörelerinde bulu
nan Hazineye ait 1.2 pafta, 321 parsel no.Iu ve 19 350 m2 ile 8 pafta, 319 parsel no.Iu ve 8 860 
m2 yüzölçümlü taşınmaz mallar, Ali Aydın tarafından kullanılmaktadır. 

Anılan taşınmaz mallar hakkında, 1989 yılında, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 9 
uncu maddesinde belirtilen yerlerden ecrimisil bedeli soruşturması yapılmış, ilçe Ticaret 
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ve Sanayi Odası başkanlığınca m' sinin yıllık 1 200 TL. Belediye Başkanlığınca, m1 sinin yıllık 
50 TL. Kira getirebileceği, Köy Muhtarlığınca da, bir m1 lik satış değerinin 5 000 TL. olduğu 
bildirilmiştir. 

Bu tespitler üzerine, komisyonca, anılan taşınmaz malların 1989 yılı için m1 sine yıllık 50 
TL. ecrimisil bedeli takdir edilerek, toplam bir yıllık ecrimisil bedeli 19 350 m* x 50 TL. = 
967 500 TL. ve 8 860 m1 x 50 TL. = 443 000 TL. hesaplanmıştır. 

Hesaplanan bu bedellerden 1989 yılı Devlet ihaleleri Genelgesinde belirtilen % 34 oranın
daki artış düşülerek, 1988 yılına ait ecrimisil bedelleri hesaplanmıştır. 

Ali Aydın adlı kişi tarafından kullanılan taşınmaz malların, 1988 ile 1989 yılları için tespit 
edilen toplam 2 341 430 TL. ecrimisil bedelinin ödenmesi, adı geçene tebliğ edilmiş, ancak, 
ilgili, bu bedelleri yüksek bulduğu için ödememiş ve itiraz etmiştir. 

Ayrıca, Sakarya tdare Mahkemesine ecrimisil tespiti ile ilgili dava açmıştır. 
Kira ve onun benzeri olarak nitelenen ecrimisil (Haksız işgal tazminatı) sözkonusu taşın

maz malın kıymeti ile ilişkilidir. Kıymeti yüksek olan bir taşınmaz malın kirası ve ecrimisili 
de yüksek olmaktadır. 

Unutulmaması gereken bir husus da, Ali Aydın'ın kiracı olmayıp, Hazine arazisini haksız 
olarak işgal eden kişi olduğudur. 

Tespit edilen ecrimisil, o yörenin Mahallî idareleri ile Kamu Meslek Kuruluşlarından alı
nan verilere göre, ortalama bir miktar olarak takdir edilmiştir. 

Veteriner işleri Genel Müdürlüğüne bağlı Haralar ve tnekhaneler için bu Genel Müdürlü
ğe tahsis edilen Hazineye ait taşınmaz malların kullanım ve tasarruf hakkı, mülga 95 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 3 üncü maddesinin 2 nci ve 3 üncü bentleri uyarınca, 
Tarım işletmeleri Genel Müdürlüğüne devredilmiş olduğundan, bu Genel Müdürlükçe kulla
nılan Hazineye ait taşınmaz mallar için ecrimisil ve kira bedeli alınması söz konusu değildir. 

Bilgilerini arz ederim. 
Ekrem Pakdemirli 

Maliye ve Gümrük Bakanı 

5. — Edirme Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Gümrüklerdeki tasfiye satış işlemleriyle ilgili bazı id
dialara ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ekrem Pakdemirli'nin yazılı cevabı (7/1173) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soru önergemin Sayın Maliye ve Gümrük Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılması için gereğini arz ederim. Saygılarımla. 

Erdal Kalkan 
Edirne 

1. Tasfiye satış işlemlerinde el altından satış ile "sıfır hasarlı denilerek enkaz halindeki 
araçların vatandaşa satıldığı bu nedenle bir çok vatandaşın mağdur olarak işletmeyi mahke
meye verdiği iddiaları doğru mudur? 

2. Tekirdağ gümrük sundurmasında 9.5.1989/1-13 Gir. T.V. nolu ve ABE-NR-9857 şase 
nolu aracın 9 967 795 TL.'ya hasarsız olarak ihaleye çıkarıldığı ihale sonucu 30 400 000 
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TL.'ya Mehmet Bozkurtlar'a satıldığı aracın Tekirdağ Sulh Hukuk Mahkemesinin tespitine göre 
çarpma sonucu büyük ölçüde hasarlı bulunduğu gerçek midir? 

3. Yine fort transit marka bir minibüsün Ahmet Keser adlı vatandaş tarafından ihale 
sonucu 7 855 000 TL.'ya satın alındığı alıcının teminatı eksik yatırdığı gerekçesiyle satışın iptal 
edilip üçüncü bir şahsa 1 500 000 TL. eksik bedelle satılarak devletin zarara sokulduğu iddia
ları doğru mudur? Bu uygulamalardan bakanlığınızın bilgisi bulunmakta mıdır? Vatandaşın 
zararını tazmin etmeyi düşünüyor musunuz? Vatandaşları ve devleti zarara sokan yetkililer hak
kında herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmış ise hangi aşamadadır? 

T. C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
Tasfiye İşleri Döner Sermaye 20.3.1990 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

Sayı : TAStŞ : 160200-00/702-2695 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ligi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünün 6.3.1990 
tarih ve 7/1173-4444/19942 sayılı yazısı. 

Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Edirne Milletvekili Sayın Erdal Kalkan 
tarafından sorulan ve ilgi yazı ekinde belirtilen sorulara ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmuştur. 

Bakanlığımız Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak 
faaliyet gösteren Tasfiye İşletme Müdürlüklerince, 1615 sayılı Gümrük Kanunu ve 1918 sayılı 
Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun Hükümlerine göre tasfiyeye tabi hale gelen vasıtalar 
ile büyük hacimli ve kıymetli eşyalar, 3007 sayılı "Gümrük Mevzuatına Göre Tasfiye Edilecek 
Eşya Hakkında Döner Sermaye Kanunu", 1615 sayılı Gümrük Kanununun 2817 sayılı Kanun
la değişik 141 inci maddesi ve bu madde uyarınca yürürlüğe konulan "Gümrüğe Terkedilen, 
Terkedilmiş Sayılan, Müsadere Edilen, Eşyanın Tasfiyesine İlişkin Tüzük" (Tasfiye Tüzüğü) 
ile Bakanlığın genelge ve yazıları çerçevesinde açık artırma suretiyle, perakende satışı mümkün 
olan eşyalarda, perakende satış mağazalarında perakende olarak satışa sunulmaktadır. 

1. Anılan mevzuata göre yapılan eşya ve vasıta satışlarında soru önergesinde bahsedildi
ği şekilde el altından satış sözkonusu olmadığı gibi sıfır hasarlı denilerek enkaz halindeki araç
ların vatandaşa satıldığı iddiası da varit değildir. Ancak sehven yapılan satışlar derhal iptal 
olunmakta ve ilgililer hakkında gereği yapılmaktadır. 

Açık artırma suretiyle satışı yapılan eşya veya vasıtaların ihale sonuçları ile ilgili olarak 
Bakanlığımız aleyhine açılan davalar genellikle Bakanlığımız lehine sonuçlanmaktadır. 

2. Tekirdağ Gümrük sundurmasına 9.5.1989 tarihinde 1-13 numara ile alınan 1980 Mo
del Mercedes 300 D marka vasıtanın satışa esas bedelini tespit eden Tekirdağ Gümrük Müdür
lüğünce vasıta % 30 hasarlı olduğu halde, tespit tahakkuk kağıdında sehven hasar oranının 
gösterilmediği anlaşıldığından, Mehmet Bozkurtlar'a satılan vasıtanın satış işlemi Bakanlığı
mızca 9.3.1990 tarih ve 2480 sayılı yazı ile iptal edilmiştir. Ayrıca bu husus Bakanlığımızca in
celettirilmektedir. 
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3. Ford transit marka minibüsün 8 755 000 TL.'sına Ahmet Keser'e satıldığı ancak 200 
000 TL.'sı teminatı bulunduğundan ve Tasfiye Tüzüğünün 14 üncü maddesi uyarınca teminatı
nı satış saatinden önce yeterli tutara tamamlamadığından satış sonuçlandırılmayarak vasıta
nın tekrar satışa sunulduğu ve 7 210 000 TL.'sına Gürcan Sevinç'e satıldığı tespit edilmiş olup, 
yapılan işlem mevzuata tamamen uygundur. Yapılan işlem mevzuata tamamen uygun olduğun
dan, vatandaşların veya Devletin bir zararı sözkonusu değildir. 

Bilgilerine arz ederim. 

Erdem Pakdemirli 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

6. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, Yazar Kasa kullanılan işyerlerinde satış yapılmayan 
veya müessesenin kapalı bulunduğu günler için "Z" Raporu alınmasının gerekli olup olmadığına ilişkin 
sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ekrem Pakdemirli'nin yazılı cevabı (7/1199) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Ekrem Pakdemirli tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasında aracılığınızı saygılarımla arz ederim. 12.3.1990 

trfan Demiralp 
Samsun 

1. Yazar Kasa kullanan işyerlerinde hiçbir satış yapılmadığı günlerde veya müessesenin 
kapalı bulunduğu günlerde Z Raporu alınması gerekli midir? 

2. Herhangi bir nedenle belli bir süre işyerini açmayan bir mükellef işyerinin kapalı ol
duğu günlerde yazar kasadan Z Raporu çıkarılmadığı için herhangi bir ceza ödemek zorunda 
kalır mı? 

3. Münhasıran bu konuda olmak üzere Yazar Kasa kullanan mükelleflerle ilgili mevcut 
uygulama nedir? 

T. C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

Gelirler Genel Müdürlüğü 24.3.1990 
Gel : ÖKC : 2580008-2221-030898 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kanunlar Kararlar Müdürlüğünün 15.3.1990 
tarih ve 7/1199-4519/20232 sayılı yazısı. 

Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Samsun Milletvekili Sayın trfan Demi
ralp tarafından sorulan ilgi yazıda belirtilen sorulara ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmuştur. 

Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullan
maları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunla ilgili olarak yayımlanmış bulunan 9 Seri No.'lu 
Genel Tebliğde, (Z) raporu "bir iş günü içerisinde, cihaz kullanılmak suretiyle yapılan satışlara 
ilişkin bilgileri, elde edilen hâsılatı, tahsil olunan katma değer vergisini ayrıntılı olarak veren, 
müteselsil sıra numarası taşıyan bir rapordur'^eklinde tanımlanmıştır, Aynı Genel Tebliğde (Z) 
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raporlarının, cihazların hafızalarında kayıtlı malî bilgilerin günü gününe kayıt altına alınarak 
muhafazası ve kontrolünün sağlanması bakımından her iş gününün sonunda alınacağı ve Ver
gi Usul Kanununun defter ve belgelerin saklanmasına ilişkin hükümlerinde yazılı süreler içeri
sinde işletmede muhafaza edileceği belirtilmektedir. 

Görüleceği üzere, (Z) raporları, işletmede bir iş günü içerisinde ödeme kaydedici cihaz kul
lanılmak suretiyle yapılan satışlara ilişkin malî bilgileri gösteren raporlardır, işletmede bir iş 
günü içerisinde yapılan bütün satışların Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesi gereğince zo
runlu olarak fatura ile belgelendirilmesi veya işyerinin herhangi bir nedenle geçici bir süre ka
palı olması sebebiyle ödeme kaydedici cihaz kullanılmak suretiyle hiçbir satış yapılmaması ha
linde o iş gününün sonunda alınan (Z) raporunda, bütün bilgiler sıfır olarak görülecektir. Oy
sa ki (Z) raporundan amaç bir iş günü içerisinde elde edilen hâsılat ve tahsil olunan katma 
değer vergisi gibi malî bilgileri görmektir. Ayrıca ödeme kaydedici cihaz kullanılmayan günler
de (Z) raporu alınması cihazın malî hafızasının ömrünü (o gün ile ilgili olarak hafızaya silin
meyecek bir şekilde sıfır rakamı kayıt edildiğinden) kısaltıcı bir unsurdur. 

173 Seri No.Iu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin (D) bölümünde, günlük kasa, pera
kende satış ve hâsılat defteri ile serbest meslek kazanç defterine, iş yerinin herhangi bir nedenle 
geçici olarak kapanması veya söz konusu defterlere kaydedilecek muamele veya satışların bu
lunmaması hallerinde, bu defterlere herhangi bir kayıt işlemi yapma zorunluluğunun bulun
madığı açıklanmıştır. (Z) raporları, günlük kasa ve perakende satış ve hâsılat defterlerinin say
faları niteliğini taşıyan belgelerdir. Nitekim Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile ödeme kay
dedici cihazları kullanan mükelleflerin söz konusu defterleri tutma zorunluluğu kaldırılmıştır. 

Buna göre, mükelleflerin, bütün satışlarını Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinden 
gelen zorunluluk nedeniyle fatura ile belgelendirdikleri veya işyerlerinin herhangi bir nedenle 
geçici bir süre kapalı olması sebebiyle ödeme kaydedici cihaz kullanmak suretiyle bir satış yap
madıkları günlerde (Z) raporu almamaları mümkündür. Ancak mükelleflerin, ödeme kaydedi
ci cihaz kullanmak suretiyle fiş verilen herbir iş gününün sonunda mutlaka (Z) raporu almala
rı, yukarıda belirtilen sebeplerle (Z) raporu almadıkları günlerde ise bu durumu kayıtlarında 
göstermeleri zorunludur. 

Yukarıdaki açıklamalar ışığında ödeme kaydedici cihaz kullanan mükelleflere, bütün sa
tışlarını Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinden gelen zorunluluk nedeniyle fatura ile bel
gelendirdikleri veya işyerlerinin herhangi bir nedenle geçici bir süre kapalı olması sebebiyle ci
haz kullanmadıkları günler için (Z) raporu almamaktan dolayı bir ceza kesilmeyeceği tabiidir. 

Bilgilerini arz ederim. 

Ekrem Pakdemirli 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

7 — Hatay Milletvekili Ali Uyar'm, iskenderun Demir • Çelik işletmeleri Müessesesinde işe gir
mek isteyen iskenderun doğumluların müracaatlarının kabul edilmediği iddiasına üişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı Hüsamettin Orüç'ün yazılı cevabı (7/1203) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın ilgili Bakan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına (mümkünse 
ivedi) müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 

Ali Uyar 
Hatay 
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1. önümüzdeki günlerde iskenderun Demir Çelik müessesesine 800 kişi alınacağı doğru 
mudur? 

2. Müesseseye girmek için müracaat edenlerin nüfus cüzdanlarına bakıldığı, iskenderun 
doğumluların müracaatının kabul edilmediği bana bizzat iletilmiştir. Bu tutum karşısındaki 
tavrınız ne olacaktır? 

3. iskenderun doğumlu vatandaşları cezalandırmak anlamına gelen bu tür yaptırımı uy
gulayan ilgililer hakkında ne yapmayı düşünüyorsunuz? 

4. iskenderun Demir Çelik, iskenderun halkı için bir nimettir düşüncesi ile kurulmuş
tur. iskenderunlunun alınmadığı bir müessese, iskenderunluya nasıl nimet olur? 

5. iskenderun halkı bu müessesenin sadece külfetinemi katlanacaktır? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 23.3.1990 

Sayı : 03-15-2-01/01432 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : T.B.M.M. Başkanlığının 15.3.1990 gün ve Kan. Kar. Md. 7/1203-4532-20259 sayılı 
yazısı. 

Hatay Milletvekili Ali Uyar'in iskenderun Demir - Çelik işletmeleri Müessesesinde işe gir
mek isteyen İskenderun doğumluların müracaatlarının kabul edilmediği iddiasına ilişkin tara
fıma yönelttiği yazılı soru önergesine cevabımız aşağıda belirtilmiştir. 

1. Şu anda iskenderun Müessesesinin işçi ihtiyaçları tespit edilmektedir. Bu tespite göre 
Başbakanlıktan gerekli müsaade istenme yoluna gidilecektir, önümüzdeki günlerde 800 işçi
nin işe alınması da doğru değildir. 

2. tsdemir Müessesesine girmek için müracaat edenlerin nüfus cüzdanlarına bakıldığı, 
İskenderun doğumluların müracaatının kabul edilmediği doğru değildir. Çünkü, işçinin mües
seseye değil İş ve İşçi Bulma Kurumuna müracaat etmesi gereklidir, işçi ihtiyacı İş ve işçi Bul
ma Kurumu kanalıyla giderilmektedir. Şöyle ki, işçi ihtiyacı olduğu zaman Başbakanlıktan ge
rekli müsaadeyi alır, daha sonra, öğrenim durumları, yaşları ve mesleklerini belirtir bir yazı 
ile yapılacak sınava eleman göndermeleri için, tş ve işçi Bulma Kurumuna bir yazı yazılır ve 
bu müracaat üzerine tş ve İşçi Bulma Kurumu sınava girecek adayları müesseseye gönderir ve 
İş ve İşçi Bulma Kurumundan kart alan tüm işçiler sınava alınır. Sınavı kazananlar İş ve İşçi 
Bulma Kurumuna bildirilir ve böylece işçi ihtiyacı giderilmiş olur. İşçilerin işe girmek için Mü
esseseye müracaat etmelerine gerek yoktur. 

Yukarıda izah edildiği üzere, konu tamamen tş ve İşçi Bulma Kurumunun sorumlulu
ğundadır. 

Zaten Başbakanlık Tasarruf Tedbirleri nedeniyle böyle bir işçi alımı da sözkonusu değil
dir. Memur alımında da nüfusa kayıtlı olduğu yere bakılmaksızın elemanların müracaatları 
alınır, yeterlilik sınavında başarılı olanlar sözkonusu müesseseye memur olarak işe alınırlar. 

3. Yöneltilen soru önergesinin bu maddesinde bahsedilen konuyla ilgili olarak böyle bir 
uygulama yoktur. 
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4. iskenderun demir Çelik Fabrikaları, iskenderun halkı için bir nimet olduğu kadar, is
kenderun dışında tüm Türkiye ekonomisini ilgilendiren ve genel anlamda istihdam gücü yük
sek olan bir büyük Millî tesisimizdir. 

5. Şu anda iskenderun Demir Çelik Fabrikalarında çalışan yüzlerce iskenderun doğum
lu işçi ve memur vardır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Hüsamettin örüç 
Devlet Bakanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

94 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

27 . 3 . 1990 Sah 

Saat : 15.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
1. — İçtüzüğün 38 inci maddesine göre doğrudan gündeme alınma önergesi 

(2/232) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. —' Hatay M'iMetvekil'i iMelhlmeit Dönıen ve 31 arkadaşının, demir - çelük üş-
yeılerin deki grevin nedenlerini! ve grevden kaynaklanan sorunları tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 ünoü maddeleri uıyarmca bir Medlis 
rraştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

2. — Anikara Miilletvekfili Onura! Şeref Dozikurlt ve 54 arkadaşının, 25 Mart 1984 
tarihinden buigüne kadar belediyelerde ve il genel meclislerinde yapıldığı iddia edilen 
kanunsuz, usulsüz ve yolsuz eylem ve uygulamıaları tespit etmıelk amacryla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/72) , 

3. —. Sinlop MİletVekil'i Yaşar Topçu ve 10 arkadaşının, Güneydoğu Anadolu' 
da cereyan eden olaylar ve hükümetin bu olaylar karşısındaki tutumu konusunda 
Anayasanın 98 inici, İçtüzüğün 100 ve 101 imci maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 

4. —• Zonguldak Mîlleltıve'k'illi Kölksal 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 açulmasına Hlüşflcin 
önergesi (8/15) 

5. — Sakarya Milletvekili Mehmet Oölhan 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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6. — İstanbul Mliletvekli Hasan Fehmi Güneş ve 64 arkadaşının, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesinin sorunları ve Hükümetin bu konudaki tutumu konusunda Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/17) 

7. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve 67 arkadaşının, Mardin ili Silopi 
ilçesi Derebaşii Köyü yakınlarında 17.9.1989 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddia
ları' açıklığa kavuşturmak ve olayın sorumlularım tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri] uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/73) 

8. — 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, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/18) 

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

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

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

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

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

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

15. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 17 arkadaşının, 1402'likler olarak anılan
ların hangi nedenlerle ve kimler tarafından görevlerinden uzaklaştırıldıklarını ve Da-



— 3 — 

nıştay kararına rağmen bu kişilerin görevlerine dönmelerini engelleyenleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

16. — Esküşehir Milletvekili Zeki Ünal ve 24 arkadaşının, pancar üreticilerinin 
sorunları konusunda Anayasamın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/20) 

17. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 15 arkadaşının, Sümerbank ve özel
leştirmeye tabi tutulacak diğer kamu iktisadî teşebbüsleri ile ilgili suiistimali iddiilarının 
gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/82) 

18. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver ve 16 arkadaşının, ülkemizdeki anarşi 
ve terör eylemlerinin nedenleri ile hedeflerini, bu eylemlerin arkasındaki güçleri ve 
konuyla ilgili olarak alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/83) 

19. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 20 arkadaşının, irtica hareketlerinin amaç 
ve boyutlarını, iç ve dış desteklerini1 ve laikliği sağlıklı ve kalıcı temellere oturtmak 
için alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
10Ş üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/84) 

20. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 29 arkadaşının, Amasra ve 
Yeniçeltek'de meydana gelen kazaların gerçek nedenlerini ve madencilik sektöründeki 
kazalar ile meslek 'hastalıklarınım) önlenmesi için ahmacalc tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/85) 

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

22. — İstanbul Milletvekili Sudi Neş'e Türel ve 20 arkadaşının, İstanbul İlindeki 
su sıkıntısının gerçek nedenlerini ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/87) 

23. — Amasya Milletvekili Mehmet Tabir Köse ve 24 arkadaşının, ülkemizdeki 
maden ocaklarında meydana gelen iş kazalarının önlenmesi için alınacak tedbirleri 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88) 

24. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu ve 27 arkadaşının, tütün üreticilerinin 
sorunları ve 1989 ürünü tütün fiyatları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 
ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/23) 

25. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 24 arkadaşının, Sayın Turgut özal'ın 
Başbakanbğı döneminde; kendisinin ve bazı yakınlarının edindikleri mal varlıklarıyla 
ilgili iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü-
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ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/89) 

26. — 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) 

27. — 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) 

28. — Aydın Milletvekilli Hilmi Ziya Postacı ve 22 arkadaşının, ilaç ve ilaç sa
nayii konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/26) 

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

30. — Samsun Milletvekili Ali Eser ve 22 arkadaşınım, 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) 

31. — Aydın MlilletvekUi Hlmi 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) 

32. —• Adana MMötVe'kÜi1 Orhan Şenldağ ve 19 arkadaşımın, hayvancılığımızın 
içinde bulunduğu soıımları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek: amacıyla 
Anayaslanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyanene bir Meclis araş
tırması açılmasına illişkiiln önergesi (10/94) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya İli Beîdibî mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerime yaptırılan binalardan bazılarımın Antalya Valili
ğince yıktıruldiiğı iddiasına ilişkim Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

2. — Samsun Milletvekilli 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-
runın geliştirilmesi ve ödeneklerinin artırılması için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne 
ilişkin Devlet Balkanından sözlü soru önergesi (6/65) 
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4. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol liginde 
uygulanan puan sistemine ilişkin MM Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/68) 

5. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğanın, Adana Eğitim Araçları 
Merkezi Başkanının keyfî uygulamalar yaptığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakamndan sözlü soru öoıeirgeöi (6/121) (1) 

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

7. — Balıkesir Milletvekili t. Önder Kınlı'nın, yurt dışına gönderilecek öğret
menlerle ilgili mülakat sınavımın ertelenme nedenine ve sımav komisyonunun kimlerden 
oluştuğuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/142) (i) 

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

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

10. — istanbul Milletvekili Mustafa SarııgüTün, Seul Olimpiyatlarına katılan 
yöneticilerin görevlerine ve bunlar için Devletçe yapüan harcamaya İlişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/203) (1) 

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

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

13. —Adana Milletvekilli Cüneyt Canver'in, Horzum Şirketler Grubuna 
20.11.1985 tarihli protokolden önce ve sonra ne kadar vergi' iadesi ve kaynak kullanımı 
destekleme primi ödendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/234) (1) 

14. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Talebelerine 
Yardım Derneği Öğrenci Pansiyonunun kazan dairesinin onarımı içtin gerekli malteeme 
ve işçiliğin karşılıksız olarak T.K.t. Orta Anadolu Linyit İşüetmesmce karşılandığı 
iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/126) 

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

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

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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17. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ülkemizdeki ortak savurana tesis
lerinde radyasyon sızıntısı bulunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/250) (1) 

18. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Kuveyt Türk Evkaf Finans 
Kurumu A.Ş.'nin ortaklarına ve şirket anasözleşnıesinde yer alan bazı hükümlere ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi1 (6/257) (1) 

19. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum iline 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 
mükelleflerine 1987 ve 1988 yıllarımda ne kadar vergil iadesi ödendiğine ve vergi iadesi 
ile ilgili yeni uygulamalara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/134) 

21. — Afyon Milletvekili Abdullah Uhıtürk'ün, hayalî ihracatla ilgili olarak 
mahkemelere intikali eden veya Devlet Planlama Teşkilatında soruşturması devam 
eden dosyalara ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6'138) 

22. — Balıkesir Milletvekili t. Önder Kırlı'nın, eğitim Önlisans programına 
katılarak Açıfcöğretim Fakültesini bitiren emekli öğretmenlerin intibaklarının yeniden 
düzenlenip düzenlenmeyeceğine ilüşkin 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 Milletvekilli Süleyman Çelebi'nin, Mardin Köy Hizmetleri Mü
dürlüğünün mevsimlik işçi ihtiyacına ve 1988 yılındaki mevsimlik işçi istihdamına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişlerü 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 Bakamından sözlü soru önergesi (6/151) 

26. —' Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Misis'i 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, Adanıa Organize Sanayi Bölgesi
nin yapım çalışmalarına Miskin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/155) 

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

30. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana İli Yüreğir İlçesi Yunusoğlu 
Köyünde sağlık ocağı yaptınlmamasının nedenine ilişkin Sağlık: ve Sosyal 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) 
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32. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Silifke İlçesinde 1981 yılından 
sonra tapu paftalarında yapıldığı iddia edilen değişikliklere ve imar planı düzenleme 
çalışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/159) 

33.: — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlü'nun, televizyonun birinci kanai 
yayınlarının Zonguldak ti Merkezinde izlenemediği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/160) 

34. — Samsun Milletvekili îrfan Demiralp'in, ilköğretim müfettişlerime ve mü
fettişlik için atama bekleyen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka-
nmdam 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 Sosyal Güvenlik Bakanından sözdü 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 önergesi] (6/164) 

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

38. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlü'nun, fındık ürünü taban fiyatına 
ve fındık üreticilerinin alacaklarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesü (6/166) 

39. —' Trabzon Milletvekilli Mehmet Çakıroğlu' 
bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Maliye ve Gümrük 
gesi (6/167) 

40. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlü'nun 
meydana geleni heyelandan zarar gören vatandaşlar için 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/168İ) 

nun 

, Trabzon - Maçka ilçesinde 
yaptırılacak konutlara ilişkin 

41. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, ispir 
Dumlu - Yapağı Tiftik, Pasinler - Tütün ve Ilıca - Süt 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/169) 

- Kundura, Tortum - Şayak, 
fabrikalarının son durumlarına 

42. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya 
zımpaşa Nahiyesindeki! Gökçeören bataklığına ilişkin Bayındırilıık 
sözlü soru önergesi (6/172) 

43. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, 
deki Çark suyunun ıslahına ve Aşağı Sakarya Projesinle 
tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 

44. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli 
eden Gölcük Devlet Hastanesine ve sağlıık ocaklarıma ait 
lanacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanımdan 

45. —' Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, 
açılmasımım düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Çalışma 
dan sözlü soru önergesi (6/175) 

Gebze 

, ÇAY - KUR'un elinde 
Bakanından sözlü soru öner-

tli Merkez İlçesi Kâ-
ve İskân Bakanından 

Sfkarya İM Adapazarı llçesio-
ait çalışmaların ne zaman 
sözlü soru önergesi (6/173) 

İlinde yapımları devam 
ünşaatların ne zaman tamam-
sözlü soru önergesi (6/174) 

İlçesinde sigorta hastanesi 
Sosyal Güvenlik Bakanın-ve 



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 Milletvekilli Ali Eser'in, Vezirköprü İlçe Hastanesi ile bu ilçeye 
bağlı köylerdeki sağlık ocaklarının 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 nedenine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/185) 

50. — Zonguldak Milletvekili Şinaıi Altıner'in, Karabük İlçesi Kapullu Kö
yünde yaptırılacak; afet evlerine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/186) 

51. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, dış ülkelere gidecek vatan
daşlara uygulanan vize işlemlerinin kolaylaştırılması için çalışma yapılıp yapılma
dığına ilişklin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/ IS8) 

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 sözlü soru önergesi (6/190) 

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

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

56. — İçel Milletvekili M. tstemihan 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 İli Gebze İlçesinin 
öğretmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü son.1 

önergesi (6/199) 
58. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesi adiliye 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 Sanayiinin işletme ruhsatı bulunup bulunmadığına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/201) 

60. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, §eker 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 soru önergesi (6/207) 

62. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Ankara ili Şereflikoçhisar ilçesine 
bağlı Evren, Sarıyahşi ve Ağaçören kasabalarının ne zaman ilçe yapılacaklarına ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/319) (1) 

63. — Kocaeli Milletvekilli Alaettin Kurt'un, ülkemize sığınan peşmergelerden 
bir kısmının Gefbze - 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. — İzmıir Milletvekili Erol Güngör'ün, «Yakın Tarih» adh 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 İli Yalvaç ilçesine bağlı 
Yarıkkaya ve Kurusarı köylerinin içme suyu sorununa ilişkin Tarım 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 İli Senirkent ilçesine 
ait kanalizasyonun, bazı köylerin tarım arazilerini olumsuz yönde etkilediği iddiasına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/211) 

69. — İsparta Milletvekilli Ertekin Durutürk'ün, İsparta ili 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 üretıien kere
vit balıklarımda görülen hastalığın giderilmesi için ne gibi tedbirler alındığına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/213) 

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

72. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ım, 5.10.1988 tarihinde Mardin ve 
Diyarbakır illerinde köy korucuları tarafından ikti vatandaşın öldürüldüğü iddiasına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/323) (il) 

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

74. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, Atabey İlçesi Kapıcak Köyünün 
başka bir mahalle taşınmasına dair projemin' 1988 yılında gerçekleştirilememesimin 
nedenine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 
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75. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde Merkez İlçesine bağlı Karga-
sekmez Akarsuyu üzerinde yapılması planlaman Uluağaç Barajına ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/217) 

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

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

78. — Adana Milletvekili M. Halit Dağlı'nın, Çatalan Barajından İmamoğlu 
Ovasına su getirecek olan tünelin ne zaman ihale edileceğine illişkin 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 yılımda verilen krediye ilişkim 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 Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/224) 

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

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

83. — Adana Milletvekili Orman Şemdağ'ın, Adana İlimde 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 izim verilen tesislerin inşasının 
durdurulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/228) 

85. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Başbakan Turgut özaPın, Göcek'teki 
yaz tatili sırasında kalidığıı yatın kira bedeline ilişkin Başbakandan sıczlü soru önergesi 
(6/332) (1) 

86. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Ke&kin'in, Hakkâri İli Uludere İlçesi Kaya-
dibi Köyü Evil Mezrasıındaki bir vatandaşın evimin jandarma tarafından yıkıldığı ve 
Kayadibi Köyünde zorunlu ikamete tabi tutulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/333) (1) 

87. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, 1986 ve 1987 >ıllarınlda Hakkâri 
İli Yüksekova İlçesi Esendere Bucağından sınırı geçerken jandarma tarafından öldürü
len veya yaralı olarak ele geçMlen vatandaşlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/334) (1) 
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88. — Hakkari -Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Uludere İlçesi Şe-
noba Köyü Tabur Komutanının bazı uygulamalarına ilişkini 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 koyun sürüsüne 
Aytepe Karakolu görevlilerince el konulduğu ve sürünün gümrüğe teslim edildiği id
diasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi) (6/336) (1) 

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

91. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebfnin, 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'iri, Denizli İli Honaz İlçesine bağlı köy
lerdeki vatandaşların sınııflandırıidığı ve fişlendiği iddiasına ilişklin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/341) (1) 

95. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, vergi kontrolörlerinin mal varlık
larına üMşki'n 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 istanbul1 özel İdare Müdürlüğüne otomobil hibe edildiği1 iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü sora 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 MilletvekilÜı Güneş Gürseler'iln, Bezm-i Âlem Üniversitesine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/342) (1) 

100. — İzmir Milletvekili Veli Aiksoy'un, Anadolu Bankasınca 100 milyon liranın 
üzerinde kredi verilen ikisi ve kuruluşlara ve bu kredilerin geri ödenip ödenmediğine 
ilişkin Devlet Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/345) (1) 

101. — Kahramanmaraş Milletvekili Altilla îmamoğlu'nun Kahramanmaraş - Gök
sün, Göksün - Elbistan, Göksün - Andırın ve Andırın - Kahramanmaraş karayollarına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/268) 

102. — Kahramanmaraş Milletvekili Atila İmamoğlu'nun, Afşin - Elbistan Ter
mik Santralına ve bu bölgede katkısız biriket imalatının ne zaman gerçekleştirileceğine 
ilişkin Enerji ve Tabliî Kaynaklar Bakanından sözlü som önergesi (6/269) 
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1Ö3. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla tmamoğlu'nun, Adatepe ve Karakuz 
barajlarının yapımına ne zaman başlanacağına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/270) 

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

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

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

107. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla tmamoğlu'nun, Kahramanmaraş Şe
hir Stadyumunun ne zaman çimlendirileceğine ilişkin Millî Eğitim . Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/275) 

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

109. — Zonguldak MiiilletvekMi Şinasi Altıneriin, Sosyal Sigortalar Kurumu 
Karabük Hastanesinde vefat eden emekli bir işçinin cesedinin fareler tarafından tah
rip edildiği iddiasına ilüşıkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/277) 

110. — Denizli MiHetvekii Adnan Keskin'in, Vakıflar Bankası Samanpazarı 
Şubesince Öztur Anonim Şirketine verildiği iddia edilen krediye ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/343) (1) 

111. — Samsun Milletvekili İrfan Demıiralp'in, seçimlere katılan siyasî partilerin 
radyo ve televizyon gilbi haberleşme araçliarından eşit olarak faydalandırılmasına dair 
Avrupa Konseyi Kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 

112. — Afyon Milletvekili Abdullah Ukıtürk'ün, Afyon M Sandıklı ilçesi Akha-
ıım Kasabası Ortaokulunun öğretmen sorununa ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/344) (1) 

113. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Petrol Ofisi iskenderun 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 ili Lılce ilçesi Jandar
ma Komutanının baskısı ile bazı vatandaşlara koruculuk içtin başvuru formu imzalat
tırıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/347) (1) 

115. —' Hatay Milletvekili öner Miskıi'nin, TEK Tcroslar İşletmesinin Çukurova 
Elektrik A.Ş.'ne devrediknıesindien doğacak bazı soranlara ilişkin Bnerjil ve Tabu 
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 Diole Nehrinde boğulmaları olayına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/350) (1) 

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

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

120. —• izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, gece bekçilerine de silah tazminatı 
verilip verilmeyeceğine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/281) 

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

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

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

124. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdan'ın, Keçiborlu ilçesine 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'ın, Keçiborlu İlçesinin içme suyu 
ve kanalizasyon sorumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/286) 

126. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, Keçiborlu ilçesinde yapılacak 
olan Erkek Teknik öğretmen Okulu ve Kız Sanat Okulu inşaatlarına ne zaman baş
lanacağına ilişkin M'ililî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/287) 

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

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

129. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, Senirkent Ovası sulama projesine 
ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/290) 

130. — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün'ün, İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana 
büyükşehir belediyelerinin yurt dışından borç alıp almadıklarına iişikin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/357) (1) 
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131. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun Üi Vezirköprü İlçesinde şeker 
pancarı alımlarının hızlandırılması için ilave kantarlar kurulup kurulmayacağıma 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/292) 

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

133. — Samsun Milletvekili Alli Eserdin, Havza - Vezirköprü yolunun yapımına 
ve E - 5 karayolu Hendek - Düzce güzergâhımın onarımına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözllü soru önergesi (6/294) 

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

135. — Çorum Milletvekili Cemal Şahincin, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Nisan 
ayından bugüne kadar İller Bankasından aldığı avans borçların miktarına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) (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'ıın, Sivas 1li Gürün İlçesi Çayboyu 
Mahallesinde inşa ettirilen afet konutlarının hak sahiplerine verilip verilmediğine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/298) 

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

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

140. —- İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, 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 İli Midyat İlçe
sinde görevli bir komiser yardımcısı hakkındaki iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/371) (1) 

144. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta - Eğirdir İlçesi Endüstri 
Meslek Lisesi Sanat Okulunun ne zaman yapılacağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/311) 
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145. — Manisa Milletvekili Ümit Ganuyar'ııı, heyelan «bölgesi ilan edilen Manisa 
ili Selendi İlçesi Rahmanlar Köyü Hacılar Mahallesindeki vatandaşların yeni yerleşim 
alanına nakledilmeleri için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/312) 

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

147. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'üm, 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 Demirailp'in, Altımkaya 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 
fakülte mezunları arasında ayrım yapıldığı iddiasına ilişkin Milî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/326) 

150. — izmir MiUjetvekiii Ahmet Brsin'in, İzmir Büyükşehir Belediyesinin kur
duğu veya ortak olduğu şirketlere ve bu şirketlerin faaliyetlerine ilişkin İçişleri Baka
nından Sözlü soru önergesi (6/373) (1) 

151. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, doğalgaz santralılarına 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. — Içjel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, bazı vatandaşlara ait telefon
ların güvenlik güçlerince dinlendiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/377) (1) 

154. — Diyarbakır Milletvekilli 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 Tamr'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 oasma dağı
tıldığı iddia edilen «Türkiye Emlak Bankası çalışanları» imzalı açıklamaya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/382) (1) 

158. — izmir Milletvekili Erol Güngör'ün, Tahtalı Barajı inşaatına ilişkin Ba
yındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/383) (1) 
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159. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'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 (6/385) (1) 

161. —İçel Milletvekili Durmuş Fikri S ağlar'in, Millî Savunma Bakanı Ercan 
Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığı îdarî ve Malî îşiler Daire Başkanı iken MİT Müsteşar
lığına verdiği iddia edien malzemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/386) (1) 

162. —Diyarbakır Milletvekili 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 ısözlti soru önergesi (6/388) (1) 

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

165. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat ErçetinUn, 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) 

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

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

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

172. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir Büyükşefıir Belediyesinin borç
larına ilişkin İçişleri Balkanından siözKi 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, îstanbul Anakent Belediyesince ku
rulan şirketlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) {1) 

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

177. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sovyetler Birliğinden ithal edilen 
doğalgazın hangi amaçlarla ku'Uanılacağına 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 
tçişleri Balkanından 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'nıin, îstanbul '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 ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/330) 

182. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Altunkaya Barajı sahasında 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) 

185i — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Bezm-i Âlem Üniversitesinde 
sözleşmeli olarak çalışmalk isteyen sağlık personeline imzalattırılan hizmet akdine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/408) (1) 

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

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

(94 üncü Birleşim) 
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188. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'm, Tunceli İli Hozat İlçesi 
Emniyet Amirliğinde görevli bir komiser ile bir polis 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 yergi iadesi alan firmalara ne gibi müeyyideler uygulandığına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/412) (1) 

190.—Trabzon Milletvekili Mehmet Çalkıroğlu'nun, Fiskobirlikçe 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 Ekmen'in, Ankara Bahçalievler 
semtinde 29.1.1989 günü meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/415) (1) 

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

193. —Adana Milletvekili M. Sölalıattin Kılıç'ın, 19.7J988 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 olarak nitelendiri
len grupların son günlerde neden oldukları olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/420) (1) 

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

197. —Tunceli Milletvekili Kamer Genç%, kamu '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 kuşkusuyla Merkez 
Bankasınca incelenmekte olan ihracat dosyalarının 25.2.1987 tarihli kararname gere
ğince Devlet Planlama Teşkilatına devredildiği ve incelemeler tamamlanmadan vergi 
iadelerinin ödendiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/424) (1) 

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 Çelik baş'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 lü Merkez İlçesi Aşağı 
ve Yukarı Molla Gürani mahallelerinin Merkez Belediyesi sınırları içine alınmama
sının nedenine ilişkin îçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) (1) 

202. —Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, Ü mahallî idareler kontrolörlerine 
denetim özel hizmet tazminatı verilmemesinin nedenine ilişkin îçişleri Balkanından 
sözlü soru önergesi (6/429) (1) 

203. — îzmir 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 Gürdal'ın, İsparta Tapu Sicil Müdürlüğü 
ile ilgili olarak Valilikçe yapılan tahkikata ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/431) (1) 

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

206. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, 7:10.1988 tarihinde 
Tuzla mevkiinde gerçekleştirilen operasyonla ilgili olarak bir dergide yer alan iddia
lara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/432) (1) 

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

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

209. — Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'm, Manisa ili 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 
işkenceye Karşı Avrupa Sözleşmesi ile işkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 
hükümlerine uyulmadığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/441) (1) 

t 

211. —Ankara Milletvekili Rıza Yilmaz'm, 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. — istanbul 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. —Ankaıa Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, bir öğretmenin, düşünce suçu nede
niyle görevinden alındığı ve genel idare hizmetleri sınıfına atandığı iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/442) (1) 

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 Milletvekili Alaettin Kurt'un, günlük bir gazetemin 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 Dekanmca hakaret edildiği ve 
görevinden alındığı iddialarına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/362) 

217. — İsparta Milletvekilli Ertekin Durutürk'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 Sütçüler İlçesi Kara-
diken Köyünün su sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/364) 

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

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

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

226. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Devlet eski Bakanı Yusuf Bozkurt 
Ozal'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 1(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 İçişleri 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 Millietvekili Ahmet Neidim'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) 

233j —Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Şarköy Belediye Başkanlığı 
seçiminin iptali nedeniyle Valilikçe Belediye Başkanvekilliğine yapılan atamaya ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/461) (1) 

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

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

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



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

239. — İstanbul Milletvekilli Mustafa Sarıgül'ün, sahillerdeki okullarım 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 - Tuzüa'da meydana gelen 
olay hakkında yanlış bilgi verildiği iddiasına ve olayın sorurnlularraa 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 Köy işleri Bakanımdan sözlü soru önergesi 
(6/467) (1) 

242. —Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt Hinde Belediye çöplüğü ola
rak kullanılan Kasaplar Deresinde bulunduğu iddia edilen cesetlere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi ı(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) (1) 

246. —Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'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 kaldırilmasınım neden olduğu sorunlara ve bu konuda alınacak önlemlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/460) 

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

249. --Diyarbakır MMetvekiiM Fuat Atalay'ın, 1 Mayıs (gösterileri nedeniyle 
gözaltına alınanların sayısına ve bu olaylarda suçlu görülen kamu görevlilerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/482) (1) 

250. — Tunceli Milletvekili Kamjer 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) (l) 
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251. —Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, ilköğretim müfettişlerine ve mü
fettişlik için atama emri bekleyen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/484) (1) 

252. — İstanbul Milletvekili Aytekin Kotil'in, belediyelere bütçeden yapılacak 
yardımlar için ne gibi ilkeler belirlendiğine ve 1989 yılında hangi belediyelere ne 
miktar yardım yapıldığına ilişkin Malıiye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/485) (1) 

253. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Güzel İstanbul Hizmet Vak
fına yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/486) (1) 

254.; — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Çocuk ve Tabiat Vakfına yapılan 
bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) (1) 

255. —İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, İstanbul 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 ömergesi (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 İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/490) (1) 

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

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

261. — İstanbul 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. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Asil Nadir Şirketler Grubunun 
gümrüksüz ithalat yaptığı iddiasma ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/513) (1) 
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265. — Bingöl Milletvekili İlhamı Binici'nkı, Bingöl İli Adaklı İlçesi Elmaağaci 
Köyünde orman katliamı yapıldığı iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü 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 Birgen Keleş'in, M.T.A. Genel Müdürlüğüne ait maden 
sahalarından çıkardıkları ponza madenini naylon faturalarla sattıkları iddia edilen 
firmalar hakkında ne gibi işlemler yapıldığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/510) (1) 

268. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Van ve Hakkâri - Yü'ksiekova 
belediyelerinin olağanüstü hal tazminatı ödeneklerinin kesildiği iddiasına ilişkin İçişleri 
Balkanından 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 1. Önder Kırlı'nın, Muhammed 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 Akmalar tarafından 
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, Hınısspor 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 Çalıışma ve Sosyal Güvenılik (Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/464) 

* 274. — İzmir Milletvekili Neccaır Türkoan'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 Öztürk'ün, Niğde İlindeki toprak sulama 
kooperatiflerimin borçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/520) (1) 

276. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, Uluslararası Af örgütünce yayın
lanan rapora ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/533) (1) 

277.: — İçel Milletvekili M. îstemihan Talay'm, 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 Alınak'ın, baza futbol Ikulüplerine 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) 0 ) 

281 i — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgüi'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 Alınak'ın, emekli, dul ve yetim aylıklarının ay
lık olarak ödenmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin ıBaşbakandan sözlü soru 
önergesi (6/540) (1) 

284. — Diyarbakır Milletvekilli 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 alınan bir vatandaşa kuryelik yaptı
rıldığı ve bu vatandaşın 3 6.1989 tarihlinde 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 Ergüder'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 satılacağı 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 Alınak'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 Milletvekilli 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 
Silopi İlçesi Ballıkaya Köyündeki vatandaşların güvenlik güçlerince mağdur edildikleri 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/553) (1) 

298. —Eskişehir Milletvekili 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 nakledilmelerinin 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 şalısın polisçe ahnan 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 Ekrnen'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 Kaükan'ın, Millî Piyango İdaresince ger
çekleştirilen «Kazı Kazan» adlı şans oyununa ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/561) (1) 

305.—Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 11.8.1989 tarihinde 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 ahnan bir vatandaşa işkence yapıldığı iddiasına ve olayın sorumlusu hak
kında soruşturma açılıp açümadığraa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/575) (1) 



307. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Melyat Çay Fabrikasının depolarında 
bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/563) (1) 

308. — İçel Milletvekili Ekin Diikmen'in, Eskişehir Cezaevindeki siyasî tutuklu 
ve hükümlülerin Aydın Cezaevine nakledilmesinin nedenine ve nakil esnasında gerekli 
tıbbî tjedbirlerin alınmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/478) 

309. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edil
mesi ve ıbu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun uyarınca yapılan kesintilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/564) (1) 

310. — Diyarbakır Milletvekilli Fuat Altaky'ın, Siirt İli Eruh İlçesi Fındık Bucağı 
Jandarma Tabur Komutanlığınca gözaltına alındığı ve zorunlu kuryelik yaptırıldığı 
iddia edilen bir vatandaşın ölümüne neden olanlar hakkında ne gibi işlemler yapıldığı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/565) (1) 

311. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, FETKİM'in özelleştirilmesinin 
ne gibi sonuçlar doğuracağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/566) (1) 

312. — Bursa Milletvekili Fehmi Işıkılar'ın, Demir - Çelik İşletmeleri ile Akdeniz 
Gübre Sanayiindeki grevlerin neden olduğu zarara ve Et ve Balık Kurumunda alınan 
grev kararının ertelenme nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/567) (1) 

313. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, futbol müsabakalarında^ ser
best bilet fiyatı uygulamasına ilişkin Devlet iBakanmdan 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) 

315* —Hatay Milletvekili Ali Uyar'ım, 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 olayınım ma
liyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/572) (1) 

317. — Hatay Milletveküi Ali Uyar'ın, ilik 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 Genc'in, DYP üst yöneticilerinden bazılarının 
kaçakçılarla ilişkisi bulunduğuna dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/579) (1) 

319. —Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler*in, Başbakanlık 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 yıilmda 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 Başbakandan sözlü soru önergesi (6/583) (1) 

323. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Erstin'in, Trakya Birlik tarafından satın 
alınan ayçiçeği ürünü için üreticilere ne zaman ödeme yaplacağına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/584) (1) 

324. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldaran'ın, Tunceli ili Nazimiye İlçesi 
Bostanlı Köyü sakinlerine İl Jandarma Alay Komutanı tarafından hakaret edildiği id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/586) (1) 

325. — İçel Milletvekili M. İstemihan Talay'ın, T.R.T. tarafından kurum dışın
daki firmalara yaptırılan programlar için yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/587) (1) 

326. — Ankara Milletvekili Eşref Erdem'in, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Müdürlüğünde yapılan bazı işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/588) (1) 

327. — İzmir Miiletvekiir Mehmet Turan Bayazıt'ın, Bergama - Terzihaliler Kö
yündeki granit taşı sahasının özel bir kişi tarafından kapatıldığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/5'89) (1) 

328. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, İzmir İline bağlı ilçelerden 
hangisinde üreticilerin tarım kredi kooperatiflerine veya Ziraat Bankasına olan borçla
rının ertelendiğin» 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 Yılmaz'ın, 31.8.1989 tarihinde İzmir'de meyda
na gelen olaya ilişkin içişleri 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 çimlendirileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/595) (1) 

333̂  — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, KİT ürünlerinin zam yapılma
dan piyasaya çıkarılmadığı ve çürümeye terkedildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/496) 

334. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sari'gül'ün, emeklilere yakacak kredisi veri
lip verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/497) 
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335-. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Rize bölgesindeki çay 
üreticilerine ürün bedellerinin ne 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 tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/499) 

337. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, akrabalarını ziyaret için 
Sarp Sımr 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 Müftüoğlu'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 dönüştürü'mesinin düşünülüp düşünül
mediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/503) 

341. —Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Bayburt İlinde et kombi
nası açılıp açılmayacağ'na ilişkim Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/504) 

342. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, öğretmensizlik nedeniyle 
kapandığı iddia edilen Bayburt ili Maden Kasabası Ortaokulunun bu öğretim yı
lında öğretime açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/505) 

343. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Brsin'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 5>özlü soru önergesi 
(6/597) (1) 

344. — İzmir Milletveikili Ahmet Brsin'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge
sindeki bazı aşiretlerin silahlandırılacgğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/598) (1) 

345. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'n, Doğu Anadolu'da meyda
na geldiği iddia edilen şüpheli ölüm olaylarına ilişkin fçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/599) (1) 

346. — Balıkesir Milletvekili t. Önder Kırlı'nın, Millî Savunma eski Bakanı Er
can Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığındaki görevleri sırasında yolsuzluk yaptığı iddiasıy
la hakkında Memurin Muhakematı Yasasına göre açılan soruşturmanın sonucuna iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/600) (1) 

347. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Bursa Turizm Müdürü ile ilgili bazı 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/601) (1) 
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348. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'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, Cumıhıırbaşkanı'nırı Bursa gezisi nede
niyle hazırlanan protokolde siyasî parti temsilcileri arasında ayrıcalık yapıldığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi '(6/612) (1) 

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) (l) 

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. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Yortanlı 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'ırr, Malatya Milletvekili Yusuf Bozkurt 
özal'm, 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 okuyan 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 yılı 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 Kılcı'nın, İzmir - Beydağ - Palamutcuk 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 Milli Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/525) 
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362. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Gölcük Gölünün ne zaman temizlenece

ğine ve Ödemiş Efe toplu konut inşaatları için kredi verilmemesinin nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/526) 

363. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Ödemiş tlçesi çevre yolunun ne zaman 
yapılacağına ve Beydağ - Nazilli karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
söziü soru önergesi (6/527) 

364. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, tarJhî eser kaçakçılığının önlen
mesi ve bu eserlerin korunması için ne gib, 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 Ilırnarı'ın, Kırıkkale İli 1 inci Bölge Müdürlüğü 
Bahşili yol sıkıştırma edbinden bir işçinin zehirlenmesi olayına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/626) (1) 

367. —Kırklareli Milletvekili İıfan Gürpınar'ın, Kırklareli İli Lüleburgaz İlçe
sindeki Türkgeldi ve Sırımsaklı çiftliklerin n Libya'lılarr. satılacağı veya kiralanacağı 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/628) (1) 

368. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Ataiay'ın, Van İli Gürpınar İlçesi Yukarı-
beşparmak Mezrasında 2.10.1939 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 Kıırt'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. — tzmir 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'nim 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 Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/530) 

373. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, İzmir - Buca Cezaevine hüküm
lü ve tutüklularca telefon sokulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/531) 
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374. — İzmir 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 Vaikfın 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 (6/635) (1) 

377. — Balıkesir Milletvdkili t. Önder Kırlı'nın, Bandırma Körfezinde faaliyet 
gösteren BAĞFAŞ işletmelerine ait fabrikaların bacalarından çıkan gazların çevre kir
lenmesine neden olduğu ve t>u işletmelerin ruhsatsız çalıştırıldığı iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/636) (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 (6/637) (1) 

379. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İline bağlı bazı köylerdeki 
vatandaşlar uı top'lu olarak 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) 

383. — İçel Milletvekili 'Ekin Dikmen'in, Akdeniz Gübre Sanayii A.Ş.'deki greve 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/655) (1) 

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 Bakanından 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 karşılaşılmadığma ilişlkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/641) (1) 
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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. İstemihan 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 ıb'ir 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 Aîtun'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 Fikri Sağlar'ın, Horzum olayıyla ilgili iddialar 
hakkında bir araştırma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/668) (1) 

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) 

(94 üncü Birleşim) 
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398. — Diyarbakır Milletvekili ıFuat 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 Türkcan'm, BAĞ - KUR emeklilerine verilen 
sosyal yardım parasına ve Kurumun mal varlığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) 1(1) 

401. — İçel Milletvekili M. Istemifoan Talay'ın, BAĞ - KUR iştirakçilerinin 
emekli aylıklarına ve üniversite (hastanelerinden yararlanamamalarının nedenine iliş
kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Balkanından 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 İs'kân Başkanından sözlü soru önergesi (6/604) 

404. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum İlindeki sağlık ocakların
da personel açığı bulunup bulunmadığına ve İspir - Çamlıkaya Sağbk Ocağı Tabibine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/605) 

405. — lErzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, kuraklık nedeniyle Erzurum İline 
bağlı Iköylerde 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) ı(l) 

408. — Bingöl Milletvekili İlhami Binici'nin, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumunda yapılan tayinlere ve bazı işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/670) ı(l) 

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 Balkanından 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 İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/609) 

412. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sangül'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 Alınak'ın, kalkınmada öncelikli olan Doğu il
lerinde kömür fiyatlarında indirim yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/677) (1) 

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 İsmail Köse'nin, Erzurum İline bağlı Çat, Pasinler 
ve Şenkaya ilçelerindeki orta dereceli okulların öğretmen sorununa ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/633) 

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. Istemihan 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, TEK İçel Müdürlüğü ile ilgili iddialara 
ilişkin Enerji ve Ta'biî Kaynaklar Balkanından 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 
sıözlü 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) (1) 

428. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Mardin İli Ömerli İlçesi Çimenli Kö
yünde 16.12.1989 tarihinde meydana-geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri iBakanın-
dan sözlü soru önergesi (6/651) 

429. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Havsa İlçesi Müftüsü ile 
ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü 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 »özlü soru önergesi (6/689) (1) 

431. —• Antalya Milletvekili Hasan Namal'un, Antalya İlli Alanya İlçesi Orman İş
letme Müdürlüğünce Keşefli Köyü Denizgüneyi mevkiindeki kumsalda üç adet bina 
yaptırıldığı iddiasına ilişlkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/674) 

432. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'rn, 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 İçişleri 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 çikarılıp çıkarılmadığına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) (1) 

435. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atallay'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye
tinin elektrik enerjisi talebini karşılamak üzere yapılmasına katar verilen santrale iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) (1) 

436. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, nükleer enerji sanıtraHieriyle 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 elökıtrik 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 'kirliliğiniin önlenmesi için ne1 gibi tedbirler alınacağına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/695) (1) 

439. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Süleoğlu beldesi ile çevre 
köylerde mukim bazı vatandaşların İl Jandarma Alay Komutanlığına ihzar edilerek 
kimlik ve ikametgâh kontroluna tabi tutuldukları iddiasına ilişkin İçişleri 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 Mi Eruh İlçesi Akmeşe Kö
yünde 1989 yılı Kasım ayımda meydana gelen olay nedeniyle gözaltına alınan Köy 
Muhtarına işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/698) (1) 

442. —Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Hakkâri İli Uludere İlçesi Hilal 
Köyündeki vatandaşlara karakol komutam tarafından baskı ve tehditle taş taşıttırıldığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) (1) 

443. — Nevşehir Milletvekili Cemal Seymen'in, Çankaya Köşkünde yapılan tami
rat ve tadilatlara ve İstanbul'da yapılacak yeni köşk inşaatına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/700) (1) 

444. — İçel 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 İli Enez ve İpsala ilçelerinde 
bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait arazilerin İpsala ve Küplü belediyelerine ki
ralandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/706) (1) 

447. —Çorum Milletvekili Rıza Hıman'ın, son bir ayda gözaltına alınan ve tu- • 
tuklanan vatandaşlara ve çalışmaları durdurulan derneklere ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/707) (1) 

448. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Konya İli Çumra İlçesi Türkmen 
Karahüyük Köyündeki bazı vatandaşlara Çumra Karakolunda işkence yapıldığı iddia
sına ilişkin İçişleri 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 Mezrasındaki 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. — izmir 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. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 1984 - 1985 yıllarında ülkemiz 
üzerinden İran'a silah sevkedildiği ve demokrasi dışı güçlerin Devletin haber alma ör
gütleriyle işbirliği içinde bulundukları iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/719) (1) 

454. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, istanbul Gaziosmanpaşa Mehmet
çik ilkokulu Müdür Yardımcısı hakkındaki iddiaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/713) (1) 

455. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, «Adımlar Gazetesi» Ankara 
Temsilciliğinde polisçe yapılan aramayı izlemeye gelen bir gazetecinin gözaltına alın
dığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/720) (1) 

456. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Cumhurbaşkanının A.B.D. gezisine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/714) (1) 

457. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, ülkemizdeki Kuran kurslarına 
ve 1983 - 1989 yıllarında güvenlik güçlerine intikal eden irticai faaliyetlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/721) (1) 

458. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun, T. C. Ziraat Bankası Genel Müdü
rüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/715) (1) 

459. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun, Cumhurbaşkanının ABD ge
zisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/716) (1) 

460. — 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) 

461. — İstanbul Milletvekili ismail Hakkı önal'ın, Ankara Sanat Tiyatrosunca 
sezon başından beri sergilenen oyuna televizyonda yer verilmemesinin nedenine ve 
bazı sanatçılar ile eserlerine yasak konulmak istendiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/722) (1) 

462. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, 1985 - 1990 yıllarında yurt dışına 
giden ve Türk Hava Yollarının Japonya ve Moskova seferlerine katılan Millî Eğitim 
Bakanlığı personeline ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/723) (1) 
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463. — Bingöl Milletvekili Uhami Binici'nin, Bingöl İli Karlıova İlçesi ile Muş 
tli Varto ilçesi arasındaki karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/683) 

464. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Kılıçkaya Barajında su tutulma
sından etkilenen köylülerin sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/724) (1) 

465. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Urfa Vali Yardımcısının Regaip 
Kandili dolayısıyla düzenlenen «Hz. Muhammedi anma gecesi»nde yaptığı konuşma
ya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/725) (1) 

466. — Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, 1983 yılından bugüne kadar 
göreve atanan imam hatip lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/726) (1) 

467. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Yeniçeltek Kömür İşletmesinde 
meydana gelen grizu patlamasından önce gerekli güvenlik önlemlerinin alınıp alınma
dığına ve grizu patlamalarının önlenememesinin nedenine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/727) (1) 

468. — Sinop Milletvekili Özer Gürbüz'ün, Sinop İli Merkez İlçesi Gelincik Ma
hallesi 33 Evler bölgesinde meydana gelen heyelandan zarar gören vatandaşların so
runlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/728) (1) 

469. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, 1983 ve 1990 yılları itibariyle 
İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan imam hatip lisesi ve ilahiyat fakültesi me
zunlarının sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/729) (1)% 

47ÖH __ Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Sivas İli Yıldızeli İlçesi Da-
vutalan Köyü sulama projesine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/703) » 

471'. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun, Dursunbey İlçesi Alaçam 
Orman tşletimesince açılan sınavla iUgili iddialara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/704) 

472. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun, Balıkesir İlinde 3 üncü 
noterliğin ne zaman kurulacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

473. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, Manisa İli Alaşehir İlçesi Kavaklı
dere Kasabası Belediye eski Başkanı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/718) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER 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. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı, Diyarbakır Milletvekili Hikmet Çe
tin ve Zonguldak Milletvekili- Güneş Müftüoğlu'nun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru (2/283) (S. Sayısı: 394) (Dağıtma tarihi : 21.3.1990) 
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3. — 6.1.1982 Tarih ve 2577 Sayılı idarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/415) (S. Sayısı : 120 ve 120'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 9.11.1988; 29.1.1990)| 

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

5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında İmza
lanan Yatırımların Garantisi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/501) (S. Sa
yısı : 354) (Dağıtma tarihi : 30.1.1990) 

X 6. — Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı Müşterek Ensfrastrüktür Programı 
Gereğince Türkiye'de Yapılacak inşa ve Tesis işlerine Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine ilişkin Kanun 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 iki Âkit Dev
letin Hava Taşımacılık Teşebbüslerinin Faaliyetleri Dolayısıyla Alınan Vergilerde Kar
şılıklı Muafiyet Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/582) (S. Sayısı : 352) (Da
ğıtma tarihi: 31.1.1990) 

8. — Kırşehir Milletvekili Gökhan (Maıaş 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, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (î/559) 
(S. Sayısı : 357) (Dağıtma tarihi : 5.2.1990) 

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, imar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/539) (S. Sayısı : 360) 
(Dağıtma tarihi : 5.2.1990) 

X 11. — 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkın
da Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarın ile Konya Mil
letvekili Haydar Koyuncu ve 2 Arkadaşının 2924 Sayılı Orman, Köylülerimin 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. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Lüksemburg Büyük Dukalığı Hükü
meti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/569) (S. Sayısı : 358) (Dağıtma tarihi : 7.2.1990) 
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X 13. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 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 İsveç Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlar» 
(1/606) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi: 7.2.1990) 

15. — İzmir Milletvekili Erdal İnönü ve 41 Arkadaşının, 2919 sayılı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun Geçici 3 üncü Maddesi
nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 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) 

l'8j. — 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı vs 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 
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 
işbirliği Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/643) (S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 
28J.1990) 
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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 
ilişkin 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 İşletmeleri Genel Müdürlüğü Adına Tescil Edilecek Taşınma 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) 

X 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 : 83.1990) 

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.: 
133.1990) 

X 31. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonır'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 Ta'bakasını 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. — 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) 
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35. — 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, içişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/424, 2/149) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi : 16.3.1990) 

X 36. — 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) 

37. — Ceza ve Tevkifevleri Umum Müdürlüğünün Teşkilat ve Vazifeleri Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu {1/678) (S. Sayısı : 393) (Dağıtma tarihi : 19.3.1990) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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