
D Ö N E M : 18 CİLT : 45 YASAMA YILI : 3 

T. B. M. M. 
TUTANAK DERGİSİ 

113 üncü Birleşim 

15 . 5 . 1990 Salı 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 
IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Sivas Milletvekili Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu'nun, Avrupa Konseyi 
Parlamenterler Meclisi Genel Kurul çalışmaları ve Kıbrıs konusundaki son ge
lişmelere ilişkin gündem dışı konuşması 

2. — Artvin Milletvekili Ayhan Arifağaoğlu'nun, çay üreticilerinin sorun
ları, ilan edilen alım fiyatları ve özel sektörün tutumuna ilişkin gündem dışı ko
nuşması ve Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveçi'nin cevabı 

3. — Ankara Milletvekili fbrahim Tez'in, Sakatlar Haftası; sakatların du
rumları, alınması gerekli tedbirler ile kanunî düzenlemelere ilişkin gündem dışı 
konuşması ve Devlet Bakanı Kemal Akkaya'nın cevabı 

Sayfa 

147 
148 
152 
152 

152 

152:154 

154:160 

160:163 



T.B.M.M. B : 113 15 . 5 . 1990 O : 1 

Sayfa 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 164 

1. — tzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 13 arkadaşının, Sağlık Bakanlığın
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3. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol li
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16. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, hayalî ihracatla ilgili ola
rak mahkemelere intikal eden veya Devlet Planlama Teşkilatında soruşturması 
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na ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/154) 190 

18. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana İli Yüreğir İlçesi Kâzım 
Karabekir Mahallesinde sağlık ocağı yaptırılıp yaptırılmayacağına ilişkin Sağ
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dan bir kısmının Yozgat ili Merkez ilçesi Karabıyık Köyüne yerleştirileceği iddi
asına ilişkin Başbakan'dan sorusu ve içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun ya
zılı cevabı (7/1257) 191:192 

2. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, şeker pancarının verim ve kali
tesinin artırılması için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin sorusu ve Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Şükrü Yürür'ün yazılı cevabı (7/1273) 192:194 

3. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış 
Kooperatifleri Birliğinin borçlarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Şükrü Yürür'ün yazılı cevabı (7/1275) 194:195 

4. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, OECD bünyesinde kurulan Tür
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rusu ve Dışişleri Bakanı Ali Bozer'in yazılı cevabı (7/1287) 195:200 
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nı ve Ulaştırma Bakanı Vekili M. Oltan Sungurlu'nun yazılı cevabı (7/1299) 200:202 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 
İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Izmir-Aliağa'da termik santral yapımıyla ilgili Ba

kanlar Kurulu kararına ilişkin gündem dışı konuşmasına, Bayındırlık ve tskân Bakanı Cengiz 
Altınkaya cevap verdi. 

Hatay Milletvekili öner Miski, Hataylı çiftçilerin sorunlarına; 
Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün de, hızlanan fiyat artışlarının yaratabileceği eko

nomik ve sosyal tehlikelere; 
ilişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

Bazı milletvekillerine belirtilen sebep ve sürelerle izin verilmesine ilişkin Başkanlık; 
10/64 esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu çalışma süresinin 21.5.1990 tarihin

den itibaren üç ay daha uzatılmasına ilişkin Komisyon Başkanlığı; 
Tezkereleri kabul edildi. 

izmir Milletvekili Erdal inönü ve 41 Arkadaşının, 2919 sayılı Türkiye Büyük Millet Mecli
si Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun Geçici 3 üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması
na Dair Yasa önerisinin (2/245) (S. Sayısı: 364) reddine ilişkin içişleri Komisyonu raporunun 
kabul edildiği; 

2985 Sayılı Toplu Konut Kanununa Bir Ek Madde ile Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısının da (1/632) (S. Sayısı: 365) yapılan görüşmelerden sonra, kabul edilerek ka
nunlaştığı; 

Açıklandı. 
15 Mayıs 1990 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 18.18'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Yûrnaz Hocaoğlu 
Kâtip Üye 

Bursa 
Mustafa Ertuğrul Urdu. 

Kâtip Üye 
Çanakkale 

Mümin Kahraman 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 
11 . 5 . 1990 Cuma 

Kanun Hükmünde Kararnameler 
1. — Şiddet Olaylarının Yaygınlaşması ve Kamu Düzeninin Ciddî Şekilde Bozulması Se

bebine Dayalı Olağanüstü Halin Devamı Süresince Alınacak tlave Tedbirlere İlişkin Kanun Hük
münde Kararname (1/719) (îçişleri ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 10.5.1990) 

2. — 2935 Sayılı Kanun ile 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/720) (İçişleri ve Adalet ve Plan ve Bütçe ko
misyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.5.1990) 

Teklifler 
1. — istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, 9.3.1988 Tarihli ve 3417 Sayılı Çalışanların 

Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanunun 6 ncı Mad
desine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/347) (Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.1990) 

2. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, 24.2.1968 Tarihli ve 1005 Sayılı İstiklal Madalyası 
Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanu
nun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi (2/348) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.1990) 

3. — Ankara Milletvekili Erol Ağagil ve 16 Arkadaşının; 4325 Sayılı Ankara Elektrik ve 
Havagazı ve Adana Elektrik Müesseselerinin İdare ve İşletmeleri Hakkında Kanunun 12 nci 
Maddesine İki Yeni Fıkra Eklenmesine ve (E) Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
(2/349) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.5.1990) 

4. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
nun 128/2, 143 ve 144 üncü Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/350) (Adalet 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.5.1990) 

5. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 12 Arkadaşının, 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve 
Televizyon Yasasının 4 üncü Maddesi (A) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Yasa Teklifi (2/351) 
(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Anayasa komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 
9.5.1990) 

6. — Çorum Milletvekili Ünal Akkaya ve Gümüşhane Milletvekili Ülkü Güney'in, 28.3.1983 
Tarihli ve 2809 Sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/352) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 10.5.1990) 

Rapor/ar 
1. — 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinin Değiştiril

mesi Hakkında 26.5.1988 Tarihli ve 3450 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gere
ğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1/481, 3/583) (S. Sayısı: 155'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.5.1990) (GÜN-
DKMK) 
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2. — tçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, 466 Sayılı Kanun Dışı Yakalanan veya Tutuklanan 
Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/227) 
(S. Sayısı: 413) (Dağıtma tarihi: 10.5.1990) (GÜNDEME) 

3. — Balıkesir Milletvekili önder Kırlı ve 24 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 48 inci Maddesinin (A) Bendi Beşinci Fıkrasının Yeniden Düzenlenmesine tlişkin 
Yasa Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/89) (S. Sayısı: 414) (Dağıtma tarihi: 10.5.1990) 
(GÜNDEME) 

4. — Millî Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/696) (S. Sayısı: 415) (Dağıtma tarihi: 
11.5.1990) (GÜNDEME) 

5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korun
ması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/647) (S. Sayısı: 416) (Dağıtma tarihi: 11.5.1990) 
(GÜNDEME) 

6. — Türkiye Cumhuriyeti ve Avusturya Cumhuriyeti Arasında \atırımların Karşılıklı Teşviki 
ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dış
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/517) (S. Sayısı: 417) (Dağıtma tarihi: 11.5.1990) 
(GÜNDEME) 

7. — İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağ
lanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/700) (S. Sayısı: 418) (Dağıtma tarihi: 11.5.1990) (GÜNDEME) 

8. — Yasama Organı Üyeliğinden Emekli Olanların özlük Haklarına Dair 18.1.1990 Tarih 
ve 3603 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/674; 3/1116) (S. Sayısı: 419) (Dağıtma tarihi: 11.5.1990) (GÜNDEME) 

9. — İki ti ve Bir tlçe Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/716) (S. Sayısı: 420) (Dağıtma tarihi: 11.5.1990) (GÜNDEME) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — tzmir Milletvekili Akın Gönen'in, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna 

bağlı huzurevlerinin ücretlerine yapıldığı iddia edilen zamma ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/1330) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.5.1990) 

2. — tzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ülkemize sığınan tran vatandaşları bulunup bulun
madığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1331) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.5.1990) 

3. — tzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Sosyal Sigortalar Kurumu ödemiş Dispanserinin 
yerine hastane yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/1332) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.5.1990) 

4. — tzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ülkemize sığınan Irak vatandaşları bulunup bulun
madığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1333) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.5.1990) 
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5. — tzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanının, Aliağa-Gencelli 
Termik Santralıyla ilgili beyanlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1334) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 10.5.1990) 

6. — tzmir Milletvekili Erol Güngör'ün, tarım satış kooperatifleri birliklerinin ortak sayı
larına ve bazı ortaklara genel kurula katılma hakkı tanınmadığı iddiasına ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1335) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.5.1990) 

15 . 5 . 1990 Sah 

Teklif 
1. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 4 Arkadaşının, 28.3.1983 Tarihli ve 2809 Sayılı Yükse

köğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiri
lerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
(2/353) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.1990) 

Tezkereler 

1. — Halil Yağlı Hakkında ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezke
resi (3/1240) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.1990) 

2. — Hasret Kuş Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tez
keresi (3/1241) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.1990) 

3. — Ankara Milletvekili Mustafa Taşar'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/1242) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.1990) 

4. — Elazığ Milletvekili Ali Rıza Septioğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1243) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Ku
rulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.1990) 

Raporlar 
1. — Kastamonu Milletvekili H. Sabri Keskin ve 3 Arkadaşının, 13.10.1983 Tarihli ve 2918 

Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 42 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/141) (S. Sayısı: 422) (Dağıtma tarihi: 15.5.1990) (GÜN
DEME) 

2. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı ve 3 Arkadaşının 2918 Sayılı Karayolları Trafik 
Kanununun 6 ve 114 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (2/239) (S. Sayısı: 423) (Dağıtma tarihi: 15.5.1990) (GÜNDEME) 

3. — Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/701) (S. Sayısı: 424) (Dağıtma tarihi: 15.5.1990) 
(GÜNDEME) 

4. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse ve 15 Arkadaşının, 22.4.1983 Tarihli 2820 
Sayılı Siyasî Partiler Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Anayasa Komisyonu Raporu (2/291) (S. Sayısı: 425) (Dağıtma tarihi: 15.5.1990) (GÜNDEME) 
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Yazüı Soru Önergeleri 
1. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Türkiye ile Sovyetler Birliği arasındaki ticarî 

sınır kapılarının açılması için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/1336) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.5.1990) 

2. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Avrupa'ya ihraç edilen Tekel ürünlerinin pa
zarlama ve lisans hakkının özel bir firmaya verilmesinin nedenine ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1337) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.1990) 

3. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Tekelin bira üretimine son vermesinin nedeni
ne ve fabrikada çalışan işçilerin durumuna ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1338) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.1990) 

4. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, YÖK tarafından yurt dışına gönderilenlere ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1339) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.1990) 

Genel Görüşme Önergesi 

1. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 14 arkadaşının, Kanun Hükmünde kararnamelerle 
ilgili olarak Hükümetçe yapılan uygulamalar konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 
ve 101 inci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/28) (Başkan
lığa geliş tarihi: 14.5.1990) 

Meclis Araştırması Önergesi 

1. — tzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 13 arkadaşının, Sağlık Bakanlığında yapıldığı id
dia olunan kadrolaşma hareketinin boyutlarını ve bu uygulamanın insan sağlığının korunması 
ve gelişimi üzerindeki etkilerim tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 11.5.1990) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Aytekin Kotil 

KÂTİP ÜYELER: Ertuğrul Özde mir (Ordu), Mümin Kahraman (Çanakkale) 

— — — — — • 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 113 üncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

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

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Sivas Milletvekili Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu 'ram, Avrupa Konseyi Parlamenterler Mecli
si Genel Kurul çalışmaları ve Kıbrıs konusundaki son gelişmelere ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden önce, gündem dışı söz isteyen üç sayın milletvekiline 
sırasıyla söz vereceğim. 

Sivas Milletvekili Mükerrem Taşçıoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin 7-11 Ma
yıs tarihleri arasında yapmış olduğu genel kurul toplantısıyla ilgili olarak Yüce Meclise bilgi 
vereceklerdir. 

Buyurun Sayın Taşçıoğlu. (ANAP sıralarından alkışlar) 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
42 nci Dönem Avrupa Konseyi Toplantısı, geçen hafta Strasbourg'ta yapıldı. Biz, Türk Parla
menterler Grubu olarak, Mecliste grubu bulunan her üç partiye mensup olan ve sizler tarafın
dan seçilmiş arkadaşlarımızla beraber, bu faaliyetlerin hepsine katıldık. 

Müsaade ederseniz -sizi çok işgal etmemek şartıyla- oradaki faaliyetlerimizin birkaç tane
sini sizlere arz etmek istiyorum. 

Basına da intikal eden bir konuyla sözlerime başlayayım: 
İddia edildiği gibi, oradaki delegasyonumuz, Konsey faaliyetlerinin başladığı birinci gü

nü, Kıbrıs delegasyonuna itiraz edilmesi konusunda, zannediyorum ki kendilerine yanlış ma
lumat verilmiş olmasından dolayı, özellikle bir gazetemizde, doğru olmayan bir şekilde bu fa
aliyetimiz sergilendi; ona ait küçük bir izahat vereyim. 

Aslında, benim bu yaptığım bir tekzip değildir. Zaten tekzip müessesesine, naçizane çalış
tığım dört yıllık bakanlığım sırasında hiçbir zaman başvurmadım; ama, ben bugün, sizlerin 
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seçtiği her üç partiye mensup arkadaşlarımın teşkil ettiği, bir delegasyonun başkanı bulunuyo
rum. Bunun bana yüklemiş olduğu sorumluluktan dolayı, özellikle onların adına yanlış bir 
düşünceye meydan verilmemesi maksadıyla, bu konunun, açıklanmasında ve huzurunuza geti
rilmesinde fayda mülahaza ettim. 

Belki biliyorsunuz, toplantının ilk günü, zaten üye olan ülkelerin delegasyonları yeniden 
ve ayrıca o sene iştirak etmiş üyeler de ilk defa olarak, ilk gün, yine bir maddei mahsusta, 
oylanır. 

Bu cümleden olmak üzere, biz, adet haline getirmişizdir ve millî bir politikamızın icabı
dır, Kıbrıs delegasyonunun ismi geçtiği zaman bir arkadaşımız ile, "bu delegasyonun, Kıbrıs'
ta yaşayan Türk toplumunu temsil etmediğini" sadece kayıtlara geçmek üzere bildiririz; bu 
konu mühimdir. Sadece kayıtlara geçirilmesini temin maksadıyla, bir arkadaşımız söz alır. "Kıb
rıs delegasyonu, Türk toplumunu temsil etmez" der; o maddede vazifemiz bundan ibarettir. 

Bu madde, ilk gün, bu defa biraz sıkışıklığa getirildi; bunu açıkça ifade edeyim. Çünkü, 
Litvanya'ya karşı olan münasebetinden dolayı, Rusya için; Romanya'daki yeni yönetimin daha 
henüz tebellür etmemiş, pek demokratik diyemeyeceğimiz durumu için; Bulgaristan'da özel
likle Türk soydaşlarımıza karşı hâlâ bizi rahatlığa sevk edecek kesin bir durumun mevcut ol
maması nedeniyle, biz dahil başka ülke temsilcileri de, bazı itirazlarda bulunabileceklerini ih
sas ettirmişlerdi; zannediyorum ki bu bir kritik değil. 

Konseyin Başkanı, bu maddeyi biraz çabuk geçirebilmek gayesiyle, hem özel davetli statü
sü sıfatıyla çağrılacak olan bu ülkeler konusuyla hem normal her seneki temsil durumunu teyit 
için yapılan oylamayı -tabirimi mazur görün-bir karambole getirdi; şöyle, hızla geçti... Vazife
li kıldığımız arkadaşımız, bu hızlı gidişe ayak uyduramadı haklı olarak; kendisini suçlu bul
muyorum. Üzüldü, hemen yanıma geldi, dedim ki, "Merak etme, senede bir defa olan bir iştir 
ve önümüzde 5 gün sürecek olan bir toplantı var. Daha müsait ve daha rahat bir durumda 
ben bunu bizzat kendim açıklarım." 

Nitekim, daha hiçbir gazetede, hiçbir tenkit çıkmadığı halde, -her üç partiye mensup ar
kadaşlarım buna şahittir- ertesi günü Bakanlar Komitesi Başkanı Portekizli Başkan Pimheiro'-
ya senelik faaliyeti anlattıktan sonra kendisine sual tevcih etme hakkımız vardı, orada söz al
dım ve evvela Kıbrıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri yenilenmesinin ne manaya geldi
ğini; orada takip edilen siyasetin, özellikle orada yaşayan Türk halkı tarafından tasvibi anla
mına gelecek şekilde büyük bir yüzde ile tekrar kazanılmasını vurguladıktan sonra, üstünde 
dura dura, tane tane, gelen Kıbrıs delegasyonunun orada yaşayan Türk toplumunu temsil et
mediğini belirttim ve kayıtlara geçti; hadise bu kadar basittir. 

Kimseden şikâyetçi değilim; ama, prenin deve yapılmasına bir misal arıyorsanız, -benUnle 
gelen arkadaşlarım da bunu hep söylediler, söyleyeceklerdir de- bu hadise bunun en belirgin 
bir tezahürü, bir simgesidir. 

Sizleri çok meşgul edecek değilim; ama, Kıbnsla ilgili yeni müspet bir gelişme oldu, onu 
anlatmak istiyorum: Biliyorsunuz, Kıbrıs Türk kesimindeki kültür değerlerinin 1974 Harekâ
tından sonra Türklere geçmesiyle tahrip edildiği yolunda uluslararası bir iddia çoktan beri var
dı. Oraya, geçen sene bir uluslararası heyet gitti. Heyetin raporunda, bizim için müspet birta
kım neticeler mevcut: Raporda, "Hayır, bu kültür değerleri Türkler tarafından tahrip edilme
miş, bilhassa korunmuştur" deniyor. Bunun müzakeresi, Kültür ve Eğilim Komisyonunda ya
pılıyor. Bu Komisyonda, Rum tarafının yolladığı uzmanlar gibi, Türk tarafından da uzmanla
rın dinlenmesini çoktan beri istiyorduk; ama, Kıbrıslı Rumlar devamlı itiraz ederek, "hayır, 
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bu Konseyde Kıbrıs Türk tarafı konuşamaz" diyorlardı. 
Kendilerine teşekkürlerimle buradan ifade ediyorum; bu komisyonda bulunan Sayın İs

mail Cem ve Kemal Karhan arkadaşlarımızın ısrarlı çalışmaları neticesinde, Kıbrıslı Rumların 
bu mümanaatına karşı tezlerini kabul ettirdiler ve kırk seneden beri ilk defa olarak, Avrupa 
Konseyinde, Kıbrıs Türk Toplumundan, sıfatı ne olursa olsun, uzman -politikacı değil ne olur
sa olsun- dinlendi. Bu, tahmin ediyorum, temenni ediyorum ki, Kıbrıs'ın Türk Toplumunun 
Avrupa Konseyinde tanınması yolunda atılmış olan mühim bir adımdır. Bunun, Allah gerisini 
de bize inşallah nasip eder. 

Bunun dışında bir konu daha bizim için önemliydi: Bütün konulara temas etmiyorum, 
bizimle ilgili olanları kısaca arza çalışıyorum, özel davetli sıfatıyla Bulgaristan'ın Konseye ka
bulü yolunda bir eğilim vardı. Bunu da ilgili komisyonda, "Hayır, Bulgaristan'daki soydaşla
rımıza eskisi kadar kötü muamele edilmemekle beraber, henüz daha bizi rahatlatacak bir du
rum yoktur, acele etmeyiniz" dedik, -Çünkü, özel davetli statüsünün arkasından Konseye üye 
olma konusu gelir- bu ilk adımı dahi attırmadık. Dedik ki, "Keşke, komşumuz olan Bulgaris
tan'da demokrasi tam anlamıyla yerleşsin, Bulgaristan'daki soydaşlarımızdan hiçbir şikâyet 
gelmesin; bu bizi fazlasıyla memnun eder. Eskiden, Balkan Paktının üyeleri olan iki ülkeyiz; 
ama şu kademede, daha henüz bu rahatlığa erişmedik, durumdan emin değiliz. En azından, 
haziran ayı içerisinde yapılacak olan genel seçimlerin neticesini bekleyelim." Bu tezimiz de ka
bul edildi. Bu istikamette -onu da arz edeyim- üç arkadaşımız, Bulgaristan'da, Çekoslovakya'
da ve Yugoslavya'da yapılacak genel seçimlerde gözlemci olarak vazifelendirildiler. 

Bunun dışında, son olarak bilgilerinize sunacağım bir konu; Çekoslovakya, Finlandiya 
ve Yugoslavya Devlet Başkanları Konseye gelerek, özellikle Doğu Avrupa'daki son gelişmeler 
konusunda görüşlerini çok açık ve net bir şekilde ifade ettiler; İstifade ettik. Bunlarla ilgili 
bir raporu, müştereken, her üç partiye mensup arkadaşlarımızın da iştirakiyle hazırlayıp, siz 
değerli üyelerimize arz edeceğiz. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Taşçıoğlu. 

2. — Artvin Milletvekili Ayhan Arifağaoğlu'nun, çay üreticilerinin sorunları, ilan edilen altm fi
yatları ve özel sektörün tutumuna ilişkin gündem dışı konuşması ve Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan 
Kalıveci'nin cevabı 

BAŞKAN — Çay üreticilerinin sorunları hakkında Artvin Milletvekili Ayhan Arifağaoğ-
lu'na gündem dışı söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Arifağaoğlu. (SHP sıralarından alkışlar) 
AYHAN ARİFAĞAOĞLU (Artvin) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çay üreticisi

nin sorunlarını belirtmek için söz almış bulunuyorum. Hepinize saygılarımı sunarım. 

Türkiye'de, çay ürünü, Doğu Karadeniz Bölgesinde -Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun 
İllerinde- yetiştirilmektedir. Doğu Karadenizin haşin yapısına karşın, yüzde 60-70 meyilli ara
zide, set set, vatandaşın çalışmasıyla çay ürünü yetiştirilmektedir. Türkiye'nin ihtiyacı olan ve 
dünyaya ihraç ettiğimiz çay, bu dört ilde yetiştirilmektedir. 

Çay üreticilerinin -her mayıs ayında- belirli sorunları vardır. Bu sorunlarını tek tek ince
lersek; mayıs ayı gelince, çay üreticisinin birinci sorunu, acaba çay ürününün fiyatı ne olaca-
cak? İkinci sorun, bu sene çaya kontenjan uygulanacak mı? Üçüncü sorun, çay ürününü tes
lim ettikten sonra, Çay-Kur'dan parasını ne zaman alacak? Dördüncü sorunu, Çay-Kur'a tes-
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Hm edemediği çayları özel sektöre verdiği zaman, alacağı bonolar bir yıl veya iki yıllık mı ola
cak? Bu sorunlarla başbaşa, çay üreticisi mayıs ayına girer... 

Çay üreticisi, 1990 Mayıs ayına da bu endişeleriyle girdi. 1990 yılında, ilk defa, çay ürü
nünün fiyatı açıklanmadan, çay kampanyası açıldı; bir hafta sonra Sayın Maliye Bakanı Rize'
ye gidip çay fiyatını açıkladı. 

Çay fiyatları açıklanmadan, Çay-Kur Genel Müdürü, KİT Komisyonunda sorulan bir so
ruya cevap olarak, "1 kilo yaş çay yaprağının maliyet bedeli 850 ve 900 lira arasındadır" diye, 
Komisyon üyelerine açıklamada bulundu. Çay üreticilerine sorarsanız, 1990'da, 1 kilo yaş çay 
yaprağının maliyeti 1 000 liranın üzerindedir. Sayın Maliye Bakanı, "Birinci sürüm 900 lira, 
ikinci sürüm 950 lira, üçüncü sürüm 1 025 lira" olarak fiyatı açıkladı. Burada şunu belirteyim: 
Birinci sürüm, mayıs, haziran aylarında toplanan çaydır ve tüm çay üretiminin yüzde 60'ının 
üzerindedir. İkinci sürüm, yüzde 30, üçüncü sürüm ise hiç yok gibi, yani yüzde 10 mertebele
rindedir ve yükseklerde hiç olmaz, sadece sahillerde olur. Yani, çayın fiyatı 900 liradır. Hükü
met bu fiyatı açıklıyor, diyor ki, "Çay üreticisi, senin çayına bu sene 900 lira veriyorum." Bu, 
maliyetten de aşağıdır. Arkasından, cümle devam ediyor, "Teslim ettiğin her kilo yaş çay yap
rağından 50 lirayı keseceğim." Ne yapacaksın? "10 lirasını çay yüklemeye, 40 lirasını yolların 
yapım, tamir ve onarımına kullanacağım." 

Şimdi, Hükümete soruyorum: Bir yıl çalışıp ürününü çay alım. yerine teslim eden üretici
nin, açıkladığın 900 lirasından 50 lirayı, hangi yasaya dayanarak keseceksin? Eğer bu, çay üre
tim vergisiyse, hangi yasaya dayanarak keseceksiniz? 

Tatbikatına gelelim: Çay alım yeri doldu; şimdi, bu çaylar kamyonlara yüklenecek; 10 lira 
yükleme parası. Peki, yüklemek için alım yerinde işçi bulunduracak mısınız? Çay alım yeri 
dolduğu zaman kamyon gelir; eksper ve kantarcı, üreticiye, "Çayı yükleyin" der. Üretici çayı 
yüklemezse ambar boşalmaz ve üretici de çayını veremez. Bugüne kadar öyle oldu. Üreticiye 
hem çayını yükletiyorlar hem de 10 lirasını kesecekler... "Senin yolların bozuk, ben yol yapa
cağım, 40 lira da, kilo başına, bundan keseceğim!.." Yılda, normal olarak, 550-600 bin ton 
çay üretilecek ve 600 bin tonun her kilosu için 50 lira kesilecek... 

ANAP İktidarı sözcüleri her kürsüye çıktıklarında, "çağ atladık, köylere dahi asfalt köy 
yolları yaptık" diyorlar. Şimdi, Doğu Karadenizin dört vilayetinde çay alım yerlerine kamyon 
gitmiyor ki, (demek o kadar bozuk yollar ki) vatandaşa yol yaptıracaksınız!.. 1930'larda, 
1940'larda Cumhuriyet Halk Partisi, yol vergisi koymuştu, kırk sene, onu, Demokrat Parti, 
Adalet Parti, diline doladı. O zaman, Türkiye harpten çıkmıştı, nüfusu azdı, 5 çocuğu olan
dan yol vergisi alamazdı. Şimdi 50 tane çocuğun olsa bile, ürettiğin çayın bir kilosundan 50 
lira alacak. 

Bu, hiçbir yasaya dayanmıyor. Eğer, bugün yarın bir kanun hükmünde kararname çıkarıp 
bunu kesmeye kalkarsanız onu bilemem. Bunun dışında, çay üretiminden kesilecek her 50 lira, 
haraçtır. Devlet haraç almaz. Doğu Karadenizli ise bugüne kadar hiç haraç vermedi. Bu 50 
lirayı da vermeyecek. İdarî tasarrufla para kesemezsiniz. İdarî mahkemelere gideriz, bu para
nın kesilmemesi için yasal önlemleri alırız, Hükümetin, bundan bir an önce vazgeçmesi lazım; 
çünkü.bunun uygulaması hiç olmayacaktır. 

Şimdi gelelim 900 lira olarak ilan edilen çay fiyatına: "Çağ atladık" diyorsunuz; Doğu 
Karadenizli çay üreticisi diyor ki, "beni 1980 öncesine getirin, sizden ben hiçbir şey istemiyo
rum." Yıl 1974, 1 kilo çay yaprağı 625 kuruş. 1 kilo Hacı Şakir sabunu 500 kuruş. 1 kilo zeytin 
5 lira. 1 kilo yaş çay yaprağı satan üretici 1 kilo Hacı Şakir sabunu, 1 kilo zeytin alabiliyordu; 

— 155 — 



T.B.M.M. B : 113 15 . 5 . 1990 O : 1 

bugün, 1 kilo zeytin alabilmek için, 12-13 kilo çay yaprağı satacak. Bunu, birçok malla karşı
laştırırsak böyle sonuçlar alırız. O çok kötülediğiniz çay üreticisinin 1975'de, 1976'da, 1977'de, 
1978'de, 1980'deki durumu, bugünkü durumundan kat be kat iyi idi; ama, şimdi, belki de di
yecekler ki "Biz 1989 çay ürününe 550 lira vermiştik, şu kadar zam yaptık, 900 lira oldu." 
Aslında 850 lira. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Fazla verdiğimizi söylemedik. 
AYHAN ARlFAĞAOĞLU (Devamla) — 550-600 lira, orada da kademeli gidiyordu. Siz, 

çay üreticilerini geçen dönem enflasyonun altında ezmişsiniz, bu sene biraz fazla verdiniz, ama 
maliyete de ulaşamadınız. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Siz ne vereceksiniz?.. 
AYHAN ARİFAĞAOĞLU (Devamla) — Yani, maliyetin altında. Bu sene çay üreticisinin 

beklediği fiyat -basından okuyorsunuz- 1 500 liranın üzerinde. 

Değerli arkadaşlarım, çay, bardakdaki gibi değildir; çok emeği vardır. Doğu Karadenizli, 
çay mevsiminde, rutubetli havada, yağmur çamur demeden, erkeği, kadını, çocuğu sabahın er
ken saatinde bahçeye girecek ve çayı toplayacaktır, çay bahçesinden çıkanların belden aşağısı 
su olmuştur. Çay üreticisinin yüzde 80'i romatizma illetine tutulmuştur ve paraları doktorlara 
yetmiyor. 

Sepeti sırtına alıp, alım yerine gidecek... Alım yerinde, eksper, "seç" diyecek, onu seçe
cek, o gün, onu teslim edebilirse ne mutlu o üreticiye. Ertesi günü iş yine aynen başlıyor. 

Biraz evvel de söyledim, çayın yüzde 60'ı, birinci sürümdür. Bu sene havalar biraz soğuk 
gitti, filizler atmadı, bir hafta içinde filiz verir. Çay Talimatnamesine göre, bir dekar arazide 
günde normal 20 kilogram çay alınır. Çay kampanyası açılır, çay almaya başlanır, filiz bolla-
şınca Çay-Kur bir genelge yayımlar ve kontenjanı 10 kilograma düşürür. Vatandaş, bir dekar 
arazide günde 10 kilogram çay verecek. Çay üreticisi çayını toplar alım yerine getirir. Diyelim 
ki 10 dekar çay bahçesi olan üretici, o gün 200 kilogram çay topladı, eksper, "kontenjan 10 
kilograma düştüğünden sizinki de 100 kilograma düştü" der ve 100 kilogramını alır, 100 kilog
ramını atar. Çay yaprağı, fındık değildir, tütün değildir; saklayamazsın, depolayamazsın. Top
ladığın çayı ya o gün satacaksın ya da ertesi gün; satamazsan, atacaksın. Boynu bükük üretici, 
Çay-Kur'a teslim edemediği çayı alır, ANAP'ın Karadeniz'e bela ettiği özel sektöre verir. Özel 
sektöre fiyat soramazsın, parayı ne zaman ödeyeceğini hiç soramazsın, özel sektörün ağa keyfi 
gelir bir sene sonraya, iki sene sonraya bono verir. Bu bonoların ihtilaf vukuunda da, yetkili 
mahkemeleri İstanbul'dadır; İstanbul'a gidip dava açacaksın, paranı alacaksın... 

Karadeniz üreticisini bu duruma özel sektörle düşürdüler, özel sektöre prim veriyor. Ne 
primi? Ben kontenjanı düşüreyim, satamayacağı çayı mecburen size getirecektir" diye. Aynı 
şeyi şimdi Hükümetten yine soruyorum; Yol yapmak için 50 lira kestiniz; kesebilirsiniz. Peki, 
aynı yoldan özel sektör de çay alacak, özel sektörün aldığı çaydan, 50 lira alacak mısınız? 
Almaya cesaret de edemeyeceksiniz, yasal yoldan da alamayacaksınız. Aynı yoldan özel sektör 
çay alırsa 50 lira üreticiden kesmeyecek, senin 850 liraya aldığın çayı, özel sektör üreticiye 900 
lira vererek alacak. Çünkü, 50 lirası kesilmeyecek, daha kaliteli çayı kim alacak? Özel sektör 
alacak. Bunu niye koydular, nasıl açıklama yapacaklar; merak içindeyim. 

Karadeniz, Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun vilayetlerinden 19 milletvekili çıkarıyor. Bu
nun 17 tanesini iki dönemdir ANAP almıştır. Doğu Karadeniz'deki bu dört vilayetin kalbi çay
dır, geçimi çaydır. Karadenizli bunu bağrına basıyor, bu sene de bağrına basacak; ama seçim 
zamanı geldiğinde Karadeniz'den haraç isteyen bu İktidara, Karadeniz'den milletvekili çıkar
mak bir hayal olmuştur. 
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Değerli milletvekilleri, eğer Karadenizliyi daha fazla ezmek istemiyorsanız, Sayın Bakan 
ve Hükümet, "Bu sene çayda kontenjanı 20 kilodan aşağı düşürmeyeceğiz" demelidir. Eğer, 
bu miktar da aşağıya düşerse, verdiğiniz o 900 liralık 1 kilo yaş çay yaprağı bedeli ile bir paket 
sigara alamayan üreticinin gırtlağını sıkmış olursunuz. Bu kadar gırtlak sıkmaya vatandaş da
yanamaz, Karadenizli buna hiç dayanmayacaktır. 

Değerli milletvekilleri, Karadeniz Bölgemizdeki bu dört vilayetin içinde olan Rize İlimiz
de çaydan başka hiçbir şey üretilmez. Giresunlun bir kısmında çay üretilir, Artvin'in bir kıs
mında çay üretilir; diğer kısımlarında da başka ürünler üretilir. 

Bazı çay üreticileri çay üretiminden vazgeçecekler. Çay Öyle bir ürün ki, çayı kesseniz, ya
ni bahçeyi temizleseniz, bahçede başka bir ürünün yetişmesine imkân yoktur; çünkü, kökleri
ni temizleyemezsin. Çay bahçesine çayı bir defa dikip çay üretmeye başladın mı, artık, senin 
ömrün yetmeyeceği gibi, oğlun, torunun da o çay bahçesinde başka bir ürün yetiştiremez. Bu 
şekilde kendi geçimini ona bağlamış üreticiden, 1 kilo çayı 900 liraya alacaksın... Çalışkan bir 
insan elle toplarsa günde 25*30 kilo, makasla toplarsa 60 kilo çay toplar. Diyorlar ki, çay üreti
mi yılda iki üç kere yapılıyor. 900 lira da fiyat veriliyor; oh, Rizeli zengin oldu... Biz, Rizelisiy-
le, Artvinlisiyle, çay üreticisi olarak diyoruz ki, bizi 1970'e getirin, 1960'a getirin, 1950'ye geti
rin; çayın çıktığı güne gelirsek, o zaman biz gerçekten zengin oluruz. 

Niye 20 kilo çay almıyor da 10 kilo çay alıyor? Mayıs ayının ortalarında çay fazla olunca, 
çay fabrikaları üretimi yetiştiremediği için, dekar başına alım 10 kiloya düşürülüyor. Peki, yanlış 
politikanın sonucu ne oldu? özel sektöre çay fabrikası yapmak için kredi vereceğinize, o kredi
leri Çay-Kur'a verseydiniz; Çay-Kur mevcut fabrikalarının kapasitesini genişletseydi, bugün üre
tilen çayı rahatlıkla işleyebilirdi, özel sektör, aldığı kredilerle yaptığı fabrikaların tümünü, üre
ticiye olan borcumla, kredi borcuma terk ediyorum dese; yaptığı fabrikalar ne krediyi karşılar, 
ne de üreticiye olan borcunu karşılar. Bırakıp kaçsalar, kredi de gitti, üreticinin alacağı da git
ti. Üretici, zaten, mahvolmuştur. Üretici, 1990'da verdiği çayın bedelini 1991'de alacak, bu se
ne verdiğinin bedelini 1992'de alacak; bu enflasyonda buna dayanacaksınız!.. 

öncelikle, çayın temelinde sorun var. öncelikle, Çay-Kur, Türkiye'de kaç dekar arazide 
çay yetiştirmektedir, bunu bilmiyor. Beyana göre cüzdan verilmiştir. Ayhan Arifağaoğlu zama
nında beyan vermiştir, "Ben 20 dekar çay ektim" diye. Benim cüzdanım 20 dekarlık; ama 5 
dekar ekmişim; kontenjan olunca benim işim iyi, 20 dekarım var diyorum, oysa 5 dekar ektim, 
komşularınkini de yazdırıyorum. 

Öncelikle, Çay-Kur, bütün çay sahalarında ekilen çayın gerçek ölçümlenmesini yapmalı, 
cüzdanları ona göre üreticiye vörmeli ve çay ihtiyaçtan fazla olduğu için -herhalde Hükümet 
ihracatı da beceremiyor veya diğer ülkeler daha ucuza mal ediyor- çay ekimi bundan sonra 
kesinlikle yasaklanmalı. Aslında yasaklıyorlar; ama benim bitişiğim, çay bahçesiyse vatandaş 
ekiyor genişliyor; fabrikalar yetişmiyor. Ondan sonra, kontenjan 20 kilo ise mayıs ayında 20 
kilo. Ne zaman 20 kiloyu uyguluyor ANAP; üçüncü sürümde. Üçüncü sürümde dekar başına 
5 kilo zaten vermez. O birinci sürümde... Fiyat da birinci sürüm için çok önemlidir. 1 025 lirayı 
mayıs için verip, üçüncü sürümü 800 lira yapalım; değiştirelim... "Yok." Çünkü, birinci sü
rümde çayın yüzde 60'ı alınıyor. Onun için, bu sene kesinlikle kontenjanın uygulanmamasını 
ve bu fiyatın artırılmasını -artık, herhalde Hükümet müsaade etmeyecektir. Çünkü, tütün üre
ticisini nasıl perişan ettiyse, çay üreticisini de perişan edecek- bu 50 liradan derhal vazgeçilme
sini... Eğer bundan vazgeçilmeyecekse, buğday üreticisine de, tütün üreticisine de, pamuk üre
ticisine de, kilo başına, yol vergisini koyun. Buna vergi deyin, üretici vergisi deyin, ne diyecek-
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seniz' deyin; yoksa, Karadenizli bu parayı ödemeyecektir; bunu alamayacaksınız. 
Bu inançla, hepinize saygılarımı sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arifağaoğlu. 
Buyurun Sayın Bakan (ANAP sıralarından alkışlar) 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (istanbul) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; Sayın Arifağaoğlu'na, çay konusunda bana konuşma fırsatı yarattığı için 
öncelikle teşekkür etmek isterim. 

Şunu baştan söylemek istiyorum: Ne yaptıysak, size yaranamadık. Galiba, biraz daha fazla 
gayret göstermemiz gerekiyor. 

Müsaadenizle, bu vesileyle, Sayın Arifağaoğlu'nun çay konusuna yaklaşımını biraz daha 
değişik olarak ele alacağım. Efendim, çay konusu yıllarca hep aynı açıdan değerlendirilmiş: 
"Az fiyat verdin, üretici ezildi, üretici yandı..." 1974 yılı dahil, geçmiş yıllardaki bütün gazete 
manşetlerini araştırttım. Her yıl, gazetelerde ilginç manşetler: "Üretici bu sene yine yandı, üretici 
mahvoldu..." Nedense, bu sene o manşetlere benzer manşetler pek çıkmadı; yoksa gazeteleri 
mi satın aldık, bilmiyorum! 

Bu sene çaya çok değişik bir gözle bakmaya başladık; son yılların bakış açısını biraz daha 
kuvvetlendirerek girdik. Türkiye'nin çay meselesine hep kısa vadeli olarak bakılmış; bu sene 
çaycının oyunu alalım seneye Allah kerim düşüncesi hâkim olmuş; seneye çay üreticisinin istik
balini garanti altına almak için bir tedbir düşünelim diye bir yaklaşım olmamış. 

Türkiye, iki üç senedir, çayda ihracat artışı sağlamak için gayret gösteriyor; Sovyetler Bir
liği ve Avrupa pazarında büyük bir atılım içinde. 1970'lerden beri ihracat var; ama, hep küçük 
rakamlar halinde olmuş. Bu sene ilk defa kuru çay ihracat potansiyelimiz -sadece Çay-Kur'un-
40 bin tona çıkıyor. Fakat, çay ihracatında bir sorunumuz var; o da, Türk çayının damak zevki 
Rusta ve Avrupalıda henüz gelişmiş değil. Kaliteyi biraz daha düzeltmemiz de gerekiyor. Şim
diye kadar hep zararına ihraç etmişiz, bu sene de zararına ihraç ediyoruz ve ihracattan dolayı, 
takriben 30 milyar civarında bir zararımız var. Ne zamana kadar devam edecek bu zarar?.. 
Türk çayının damak tadını yabancı piyasalarda geliştirinceye kadar. Bu arada, tabiî kalitemizi 
de biraz düzeltmemiz şartıyla. Kontenjan uygulamasına da, bu kalite olayının arkasından ge
leceğim. 

Efendim, ihracat vesilesiyle ilginç bir gelişmeyi size arz edeyim: Sovyetler Birliği ile 30 bin 
ton yaş çay yaprağı bağlantısı yaptık diye, Rus basınında -biraz da belki şimdiye kadar Sovyet
ler Birliğine çay ihracatı yapan ülkelerin karıştırmasıyla- Türk çayı aleyhine kampanya başla
tıldı. Türk çayının Sovyet piyasasına girmemesi için büyük bir gayret gösteriyorlar. 

Onun için, sizin konuşmanızı dinlerken, hep dünyadaki durumu düşündüm; yani, biz bu
rada neleri tartışıyoruz ve dışarıda neyin mücadelesini veriyoruz... 

Sovyet piyasasına Türk çayını sokmamak için her türlü numarayı deniyorlar ve Sovyet 
basınında Türk çayına karşı -isterseniz açık deyin, isterseniz gizli deyin- bir kampanya başlatıl
mış durumda ve yaptığımız bağlantıyı dahi iptal ettirme gayretleri var. Ben bu konuları niye 
çok açıyorum?.. Çünkü, çay üreticisinin olsun, tütün üreticisinin olsun emeğinin gerçek değe
rini bulabilmesi için, ürününün mutlaka ve mutlaka uluslararası piyasalara arz edilmesi gere
kir. Türk çay üreticisi de, emeğinin değerini daha yüksek seviyeden alabilmek için, uluslararası 
piyasalarda bir yer edinmek mecburiyetindedir. Sovyetler piyasası Türk çayının tek piyasası 
değildir ve olmayacaktır; inşallah daha büyük piyasalara da açılacağız. Çünkü, içerideki tüke
tim bellidir, bunu artırmanın artık imkânları da azalmıştır. 
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Yeşil çay fabrikası kurulmuştur, 1986 yılında üretime geçilmiştir; fakat, Türk damak tadı 
yeşil çaya alışık olmadığı için, onun Türkiye'deki tüketimi pek fazla olmamıştır. Onu da Kuzey 
Afrika piyasasına satmak üzere bağlantı yapmıştık; ancak, Çernobil vesilesiyle -sizin de belki 
bilginiz var- iptal edilmek zorunda bırakıldı. Yeşil çayın da iç tüketimini ve özellikle dış tüketi
mini artırmak gayreti içerisindeyiz. 

Şimdi, şöyle bir kampanya başlattık; biraz detaylı olacak, özür dilerim: Türk çayı, Gür
cistan çayından sonra, dünyada, ilaçlanmayan tek çaydır. Kenya'da, Hindistan'da, Seylan'da 
çaylıklar ilaçlanmaktadır. Belki, kalite yönünden öte, sağlık yönünden, temizlik yönünden, Türk 
çayına yeni pazarlar yaratabiliriz. 

Bütün bunları niçin anlattım? Biz, bu meseleye, ta 1970'li yıllardan beri, her yıl olduğu 
gibi; yok, işte, üreticiye az fiyat verildi, çok fiyat verildi gibi, bir yıllık, iki aylık, üç aylık he
saplarla değil, uzun vadeli; hem üreticinin, hem memleketin lehine olabilecek hesaplarla bak
mak mecburiyetindeyiz. 

Şimdi, yapacağımız çalışmalar içinde, dış pazarları geliştirirken, içeride de kaliteyi devamlı 
olarak yükseltme mecburiyeti var. İçeride de kaliteyi devamlı olarak yükseltebilirsek; içerideki 
tüketim artmasa dahi, çay üreticisinin eline geçen para artacaktır. Mesela, sizin bildiğiniz bir 
konu var, çaylıkların budanması... 5 yılda bir, 5'te Tinin budanması gerekli. Bunu hiçbir za
man yaptıramamışız. Bu sene yaptırmak istedik; bu sene bile, konuştuğumuz uzmanlar, "Ya
pabilir miyiz, yapamaz mıyız?" endişesine girdiler. 

Yol meselesi... Normal olarak, Türkiye'de, bütçe gereğince,vher ile, nüfusu ve alanı parale
linde para tahsis edilir. Dolayısıyla, hiçbir zaman, çay yolları için gerekli tahsisat ayrılamamış
tır. Burada, biz üreticiden para kesmiyoruz, Çay-Kur'a sübvansiyon yapıyoruz. Çay-Kur'a di
yoruz ki, arkadaş, sana 50 lira veriyorum. Bu 50 lira, üreticiden kesilen değil. Siz olaya tabiî, 
biraz da muhalefet milletvekili olduğunuz için, o yönden yaklaşmak mecburiyetindesiniz; iti
raz etmiyorum; ama biz üreticiye diyoruz ki, "Senin yol sorununu genel bütçeden çözemedik, 
Çay-Kur kanalıyla çözeceğim.. 850 lira sana veriyorum, 50 lira da Çay-Kur'a vereceğim ve sa
dece ve sadece, Çay-Kur'un çay aldığı köylere öncelik vermek üzere o yolları ben yaptıraca
ğım." Nasıl yapılacak?.. Çay-Kur, köy muhtarlarıyla işbirliği yaparak, en acil ihtiyaç içinde 
olan köy yollarını tespit edecek. Belki, özel idare kanalıyla, belki diğer bir kamu kuruluşu ka
nalıyla, o yolları yapacağız ve diyeceğiz ki, "Rize'nin yahut da Artvin'in şu köyünden Çay-
Kur olarak şu kadar çay almıştık, oraya ben şu kadar yol parası veriyorum, git, taş mı döşer
sin, mucur mu dökersin, şu yolu yap..." Dolayısıyla, "özel sektöre çay satan köyden para 
alamayacaksınız" diyorsunuz; ama ben o parayı o köye vermeyeceğim, bana çay satan köye 
vereceğim, oraya sübvansiyon yapıyorum. Merak etmeyin, bu konuda adaletli olmak mecburi
yetindeyiz; zaten böyle olmazsak siz bizi topa tutarsınız. 

Değerli arkadaşlar, bu bakımdan, "Yasaya dayanmıyor" görüşüne katılamıyorum. Biz, 
üreticiden kesmiyoruz; tam tersine, genel bütçeden verilemeyen bir şeyi Çay-Kur kanalıyla süb-
vanse ediyoruz. Biz veriyoruz... Nasıl yapacağız bunu? Çay-Kur'u daha verimli çalışmaya zor
layarak yapacağız. İnşallah bir daha kürsüye çıkarsınız, bana fırsat verirsiniz, onun detayları
na da inerim. 

Kontenjan meselesi, çok konuşulan, çok tartışılan bir konu. Kontenjanlar niye konuldu?.. 
Kontenjanların konmasının basit bir sebebi var. Çay-Kur'un kapasitesi belli. Çay-Kur geçmişte 
bu kapasitenin üzerinde çay aldı ve ne yaptı?.. Denize döktü. Üreticinin de vicdanı sızladı, 
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milletin de vicdanı sızladı, işte, buna engel olmak için kontenjanlar kondu. Kontenjan olayı
nın aşılması demek, yani kontenjanı kaldıralım demek, tekrar, Türk çayının ihracat şansını da 
kaldıralım, içeride de tüketiciye daha kalitesiz çay verelim anlamına gelebilir. Onun için, kon
tenjanlarda, tabiî ki çiftçilerimizin, üreticilerimizin çektiği sıkıntılar vardır; ama, kaldırıldığı 
takdirde ortaya çıkabilecek sorunlar da sîzin malûmunuzdur. 

Değerli arkadaşlar, çay fiyatıyla ilgili olarak, çay fiyatlarının iyi olup olmadığı konusun
da en iyi örnek, sizlere, Rize Ticaret Odası Başkanının beyanatıdır. Yanımızda da beyanat ver
miştir, beyanatı gazetelere de intikal etmiştir. Fiyatın iyi olup olmadığını kendisi de söylediler. 
Zaten, kampanya öncesi kendileri belirli bir fiyat ilan etmişlerdi. Gazeteleri açıp okumanızı 
tavsiye ederim. 

En son olarak gündeme getirmek istediğim bir konu vardır. Bu soruna uzun vadeli bak
mak mecburiyetindeyiz. Rizeli ya da çay üreticisi, 20 sene öncesinin, 30 sene öncesinin üreticisi 
değil; yaşam tarzı değişmiş, daha modern ihtiyaçlar evine girmeye başlamış. Bugün, en ufak 
çay üreticisinin gelirini artırmak için, Çay-Kur olarak başka bir çalışma da başlamıştır. Eski
den, biliyorsunuz, fındık, geçimleri için üreticiye yetiyordu; ihtiyaçlar arttıkça fındık yetmez 
oldu ve çaya geçti. Şimdi, çay da, bugün dünyada sadece düşük geliri olan ülkelerde yetiştirili
yor. Dünyada, Kenya'da, Seylan'da, Hindistan'da yetiştiriliyor. Bizim fert başına millî geliri
miz oraların 4,5 veya 6 mislidir. Şimdi, çay, tarım ürünü olan bir maldır,, fert başına millî geliri 
bu kadardüşük olan ülkelerde yetiştirilen bu ürünle nasıl rekabet edeceksiniz? Ya verimi artıra
caksınız ya teknoloji getireceksiniz ya da ürün değiştireceksiniz. Bunun için Çay-Kur'un baş
lattığı çalışmalar vardır; özellikle küçük bahçe sahipleri için alternatif ürünler geliştirme çalış
ması var. Bunlardan başarı sağlanmıştır ve bunlardan bir tanesi, gazetelere de intikal ettiği gi
bi, kividir. Başka ürünler de vardır. Bunlar da çay üreticisini ye özellikle küçük bahçe sahiple
rini otuz kırk yıl idare etmeyecektir. Onlar da bu işi beş on yıl idare edecek, gelir düzeyini yük
seltecek, fakat on yıl sonra çay üreticisinin ihtiyaçları daha da artacaktır ve "Bana kivi de 
yetmiyor" diyecektir. Başka bir ürün bulmak zorundayız yahut da sanayie gitmek zorundayız. 
Ne bileyim, belki, kültür balıkçılığı bölgeye yerleşecek; yani, sadece çayla bu bölgedeki insanın 
geçiminin temin edilemeyeceği, işte otuz yıllık Türkiye'nin ekonomik gelişmesiyle ortaya çıkı
yor. Artık, reel olarak daha yüksek gelir sağlayan ürün isteniyor. 

Değerli arkadaşlar, onun için, bu soruna hem kısa vadeli olarak çok iyi çözümler bulmak 
mecburiyetindeyiz hem de üreticiyi orta ve uzun vadeli olarak düşünmek zorundayız; hem üre
tici açısından, hem tüketici açısıdan, hem ülke menfaatları açısından. Bunu yapmadığımız tak
dirde, gazete manşetlerimiz, son onbeş yirmi yılda olduğu gibi, devamlı aynı şeyleri söyler du
rur, yerimizde sayar dururuz. 

Şunu ifade etmek isterim ki, bu konuda Sayın Arifağaoğlu'nun yapıcı önerileri varsa, or
ta ve uzun vadeli önerileri varsa, tartışalım. Gerçekten üreticiyi rahatlatabilecek akılcı başka 
tedbirler de varsa, tartışalım. Yani, kiloya 3 000 lira ver, 5 000 lira ver derseniz, ona ben bir 
şey diyemem, gelin, bir hesap makinesi vereyim size derim. O, ayrı bir şey; ama, yapıcı öneri
niz varsa, başım üstünedir. 

Hepinize saygılarımı arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

3. — Ankara Milletvekili ibrahim Tez'in, Sakatlar Haftası; sakatların durumları, alınması ge
rekli tedbirler ile kanunî düzenlemelere ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Kemal Akkaya '-
nın cevabı 
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BAŞKAN — Ankara Milletvekili Sayın tbrahim Tez, "Sakatlar Haftası" nedeniyle gün
dem dışı bir konuşma yapacaktır. 

Buyurun Sayın Tez. 
ÎBRAHÎM TEZ (Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ulusal Sakatlar Haftası

nı kutluyoruz. Tüm dünyada ve ülkemizde sakatlara daha çok ilgi, daha fazla hak, daha çok 
devlet desteği inancı ve dileğiyle, Yüce Meclisi en derin saygılarımla selamlıyorum. 

Birleşmiş Milletlerce, 1981 yılı, tüm dünyada sakatların durumlarını düzenleyici ve iyileş
tirici tedbirlerin sağlanması amacıyla, "Sakatlar Yılı" olarak kabul edilmiştir. Birleşmiş Mil
letler, dünya ülkelerinin bu konuda on yıl süreyle çalışma yapmaları ve çalışma sonuçlarını ken
dilerine göndermeleri talebinde bulunmuştur. 

Ülkemiz, 1982 yılında bu uygulamaya başlamıştır. Bu nedenle, Sakatları Koruma Millî Ko
ordinasyon Kurulu oluşturulmuştur; başkanlığına da, Sosyal Güvenlik Bakanı getirilmiştir. Ara
dan dokuz yıl geçmesine karşın, durum hiç de iç açıcı değildir. Kurul, bu konuda etkisiz kal
mış, sakatlarla ilgili hiçbir şey yapmamıştır. 

Genel kurala göre, nüfusumuzun yüzde 10'u sakattır. Ülkemizde, kör, dilsiz, ortopedik 
sakat, zihinsel özürlü ve benzerlerinin sayısı 6 milyondur. 

Her yılın mayıs ayının 10'u ila 16'sı arası "Sakatlar Haftası" olarak kutlanmasına rağ
men, ne yazık ki bu konuda bir şey yapmak şöyle dursun, sakatlarımızın sayısını bile halen 
tam olarak bilmiyoruz; bilmek de istemiyoruz. 

Sakatlık, toplumumuzda sadece acınarak bakılan toplumsal bir yaradır. Her birimiz, sa
katlara karşı derin bir acıma duyarız. Oysaki, sakatı toplumda değerlendirmek, ona acıyarak 
değil, ona yeteneği ölçüsünde iş vererek değerlendirmek olanaklıdır. 

Ülkemizde ilk kez, halkın davranışlarıyla iktidarın davranışı birbirini tutmaktadır. Zira, 
İktidar da sakatlara sadece acımaktadır. 

Ülkemizdeki sakat sayısının envanteri hâlâ çıkarılmamıştır.Halen, sakatlar için ciddî bir 
eğitim merkezi de yoktur. Ülkemizde, ortopedik özürlü, kör, zihinsel özürlü çocuklarımızın 
önemli bir kısmı eğitim olanağı bulamamaktadır. Zihinsel özürlü çocuklar için yapılan ise, bun
ların çok az bir kısmını eğitmek, çok önemli bir kısmını da kaderiyle baş başa bırakmaktır. 

Devletin, sakatlarla ilgili bir politikası yoktur; perakende yardım yöntemiyle vicdan ra
hatlatmak, sakat politikası olarak gösterilmektedir. 

Sakatlarla ilgili çalışmaya, öncelikle, ana-baba seviyesinde başlamak gerekmektedir. Bir
çok ana-baba, çocuğunun sakatlığını toplumsal bir ayıp olarak kabul etmekte ve elinden geldi
ğince çocuğunu toplumun içine çıkarmamaktadır. Kentlerde biraz olsun kınlan bu durum, kırsal 
alanda tüm acılığıyla devam etmektedir. Sakata yaklaşmak için sağlıklı politikalar üretmek zo
rundayız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1981 yılından önce sakatlardan Gelir Vergisi alınmaz
dı, sonra alınır oldu. Hangi gerekçeyle, hangi düşünceyle?.. Sakatların, özellikle körlerin ileri 
eğitim hakları, öğretim özgürlükleri tüzüklerle engellenmiştir. Sakatlarla ilgili örgütlenme öz
gürlüğü kısıtlanmıştır. Federasyon, konfederasyon oluşmasında tabanın ve derneklerin fikri alın
madan, bakanlıkça tepeden atamalar yapılmaktadır. Bu kuruluşlar sakallarımızı temsil etme
mektedir. Yasalarda açık ve net olarak yazılmasına karşın, tüm kurumların sakat eleman çalış
tırması gereğine karşın, kurumlar bu konuya özen göstermemekte, yasaların emrini yerine ge
tirmemektedirler. 
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Eğitim Dairesi bulunmasına karşın, sakatların eğitimi geliştirilmemiştir. Görme özürlüle
re kabartma harflerle kitap basacak matbaa yurt dışından getirildiği halde, bir yıldan beri ça
lıştırılmamaktadır. Ülkemizin milyonlarca sakatını ve onlarla acı çeken ana, baba ye ailelerini 
ilgilendiren bu konuda daha ciddî önlemler almak durumundayız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biz, ülkemizdeki 6 milyon sakatın ihmal edilmesini 
kabullenenleyiz biz, sakatlarımızın toplumdan soyutlanmasını kabullenemeyiz. Hepimiz, sa
katlarımız için ortak düşünce oluşturmak mecburiyetindeyiz. Sakatlarımızı üretime sokmak 
için, yarınlarına güvenle bakabilmeleri için yeni yaklaşımlarla, yeni düşüncelerle atılımlara geç
meliyiz. Ülkemizde sakatlann yaşadığı sorunları tartışarak, sağlıklı bir ortamda, doğru çözümlere 
ulaşmak için tüm sakat ve özürlülerin, derneklerinin düşünceleri ve görüşleri alınmalıdır. So
runlar derinliğine kadar tartışılmalı, köklü değişiklikler çekinilmeden uygulanmalıdır. Sakat
ların varlığını, etkinliğini kabul etmek ve temel gereğini yerine getirmek herkesin görevi olma
lıdır. Biz, bu durumu, yüreğimizde, bilincimizde taşıyan sosyal demokratlar olarak, parti me
selesini bir yana bırakarak, bu aşamada, ülkemize yönelik bir görev olarak görüyoruz. Devlet, 
güçsüzün yanında olmalıdır; devlet, korumasızın yanında olmalıdır; devlet, sakatların sahip
siz olmadıklarının güvenini vermelidir. Bu hareketimizle, yalnızca ülkemizde değil, dünyada 
da örnek olmak mecburiyetindeyiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; "Sakatlar Haftası" nedeniyle, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin bu yüce kürsüsünden tüm dünyaya ve Birleşmiş Milletlere seslenmek istiyorum: in
sanoğlu, dünyayı birkaç kez yok edecek silah kapasitesine ulaştığı halde, yoğun bir biçimde 
halen silah üretiyor. Dünya raporlarına göre, dünya ülkelerinin silah harcamaları, 1989 yılında 
2 trilyon dolara yaklaşmış durumdadır, öte yandan, dünyada açlık, yokluk, sefalet ve sıkıntı 
çeken sakatlann sayısı büyük bir hızla artmaktadır. Dünya nüfusu akıl almaz bir hızla artıyor; 
her gün aramıza 230 bin yeni insan, her gün aramıza 23 bin sakat insan katılıyor. Tüm dünya
da evi olmayan sakatların sayısı oldukça yüksek; bugün dünyada açlıktan kıvranan sakatların 
sayısı akıl almaz kadar çok. Dünyada milyonlarca sakat, sokaklarda yatıyor, çatı altına sığını
yor, ya da ağaç kovuklarında barınıyor. Milyonlarca sakat, açlıktan ölmemek için yaşam sava
şı veriyor. Bu durum, tüm dünya ve ülkemiz için son derece ciddîdir. 

Talebim ve dileğim: Dünya ülkeleri, Birleşmiş Milletler öncülüğünde, silahlanma yarışına 
harcadıkları paranın binde birini sakatlara vermelidir. Tüm dünya, bu konuda kampanya baş
latmalıdır. Para, silaha değil, sakata verilmeli, sakata harcanmalıdır. Tüm dünyanın sivil top
lum örgütleri bu olaya sahip çıkmalıdır. Bu konuda dünyada bir meşale yakılmalıdır. 

Görevimiz, sakatlan, özel eğitim yöntemleriyle, kendi kendilerine yeterli duruma getirmektir. 
Görevimiz, sakatlann topluma, çevreye uyum sağlamasına yardımcı olmaktır. Görevimiz, on
lara sosyal ve moral bakımından yardımcı olmaktır. Görevimiz, onları sosyal güvence altına 
almaktır. Özürlü olmak, bir utanç konusu değildir. 

"Sakatlar Haftası" çerçevesinde tüm özürlü insanlara seslenmek istiyorum: Sizler, top
lumda herkes kadar eşit haklara sahip ve üretken kişiler olacaksınız. Bu haftanın amacı, sizin 
problemlerinizi kamuoyunun gözü önüne sunmaktır. Eli olmayıp, ayak parmakları ile resim 
yapan; belden aşağısı olmayıp, köşe başlarında ayakkabı boyacılığı yapan; gözleri görmeyip, 
telefon saritrallarında çalışan, görev yapan; sağır-dilsiz olup, atölyelerde çalışan sessiz dünya
nın sevimli insanlarına, binlerce sakata bu haftanın hayırlı olmasını diliyorum; Genel Kurula 
da en derin saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tez. 
Buyurun Sayın Bakan. 
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DEVLET BAKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) — Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; Ankara Milletvekili Sayın tbrahim Tez'e teşekkür ediyorum. Çünkü, Hükümet adına sakat
larla ilgili görüşlerimizi bildirme fırsatını bize vermiştir. Sözlerime başlamadan evvel, hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Anayasamızın 49 uncu maddesi ve 50 inci maddeleri sakatların Anayasanın teminatı al
tında olduğu konusunu hükme bağlamıştır. 1475 sayılı tş Kanunu gereğince de, sakatlara iş 
temini yasal teminat altına almıştır ve bu suretle 50 veya daha fazla işçi çalıştıran kuruluşlarda 
yüzde 2 nispetinde sakat işçi alınması hükme bağlanmıştır. Bu konu Bakanlıkça dikkatle izlen
mektedir. Biz Hükümet olarak şuna inanıyoruz ki, sakatlık, artık çağımızda bir özür olarak 
görülmemelidir. Sakat insana iş imkânı sağladığımızda, onu topluma kazandırdığımızda, sa
kat insanın ekonomide bir güç sahibi olduğunu kendisine kabul ettirdiğimizde, ona onur ver
diğimizde bu sorun çözümlenmiş olacaktır. Bu görüş içinde, Hükümetimiz, belli programları 
uygulama alanına koymuştur. 

Bir defa, 1475 sayılı tş Kanununun öngördüğü bu lazıme dikkatle takip edilmektedir. Bu* 
lazımeye göre, 1983 yılı öncesinde, sakatların sadece yüzde 25'i iş bulabilirken, bugün (1989 
yılı itibariyle) sakatların yüzde 71,4'üne iş imkânı sağlanmıştır; yani büyük bir artış gündeme 
gelmiştir. Bu nasıl olmuştur? Tabiatıyla, tş ve tşçi Bulma Kurumunda oluşturulan ekipler ka
nalıyla, işyerleri takip edilmekte ve sakat işçilerin işyerlerine kanun gereği alınması sağlanmak
tadır. Buna riayet etmeyenler çok ağır biçimde cezalandırılmaktadır. 1989 yılı içinde verilen 
ceza 2,5 milyar liradır. Bu suretle, sakatların, kanun gereği işe alınmaları teminat altına alın
mış durumdadır. 

Diğer yandan, yine Bakanlık, Sakatları Koruma Millî Koordinasyon Kurulu eliyle -ki bu 
Kurul devamlılık arz eder bir hale getirilmiştir- uluslararası kuruluşlarla, içerideki kuruluşlar
la ve bakanlıklarla işbirliği halinde sakatlara iş imkânı, sakatlara eğitim imkânı, sakatlara meslekî 
rehabilitasyon imkânı getirilmektedir. 

Bu arada, milletlerarası işbirliğiyle yapılan yeni bir proje, 1989 yılında uygulamaya kon
muştur. Bu proje gereği Ankara'da bir meslekî rehabilitasyon merkezi oluşturulması kararlaş
tırılmıştır. Proje tatbikat safhasındadır. Bu proje sayesinde sakatlara yeni imkânlar getirilmek
tedir. 

Diğer yandan, Bakanlığımız, Millî Eğitim Bakanlığıyla işbirliği halindedir. Bu işbirliği ne
ticesinde, Bakanlığımız, 1990 yılında, 20 adet meslekî rehabilitasyon kursunu faaliyete geçir
miştir. Burada sorun şundan kaynaklanmaktadır: Sakatlara iş vermeden evvel, beceri kazan
dırma gereği vardır, tşte, bu açıdan da meslekî rehabilitasyona büyük önem verilmekte ve be
ceri kursları kanalıyla, sakatları iş sahibi yapma faaliyeti hızla devam ettirilmektedir. 

Şunu arz etmek isterim ki, Hükümet olarak, amacımız, sakatları topluma kazandırmak, 
sakalları iş sahibi yapmak ve sakat ailelerin ıstırabını dindirmektir. 

Bu vesileyle, hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, gündem dışı konuşmalar bitmiştir, gündeme geçiyoruz: 
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B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 13 arkadaşının, Sağlık Bakanlığında yapıldığı iddia olu
nan kadrolaşma Jıareketinin boyutlarım ve bu uygulamanın insan sağlığının korunması ve gelişimi üzerin
deki etkilerini tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 

BAŞKAN — Gündemin, "Sunuşlar" bölümünde, bir Meclis araştırması önergesi vardır; 
okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

26 Mart yerel seçimlerinden hemen sonra Sağlık Bakanlığına getirilen Sayın Şıvgın, Ba
kanlığın üst kadrolarında ve taşra teşkilatında, hızlı bir kadrolaşmaya girmiştir. Bakanlıktaki, 
ANAP'lı eski bakanlar tarafından atanan yöneticiler bile görevlerinden alınarak, yerlerine ço
ğu zaman sağdan-soldan devşirme, insan sağlığının ne olduğunu bilmeyen, deneyimsiz ve mi-
latan kişiler atanmıştır. 

Sağlık Bakanlığı, ANAP'ın seçim kaybeden milletvekili ve belediye başkan adaylarının 
arpalığı haline getirilmiştir. Bu kadrolaşmada, özellikle 12 Eylül öncesindeki anarşi ve teröre 
bulaşmış ya da etkin görevler yapmış, aşırı sağ eylemci militanlarla, bunlara kucak açarak, 
eylem ve teröre çanak tutmuş olan eski bir aşırı sağ partinin militanlarından oluşması dikkat 
çekicidir. 

Bunun yanında, Bakanlık üst kadrolarının, insan sağlığından ve toplumun sağlık sorun
larından habersiz olan, imam hatipli ve ilahiyatçılarla doldurulması, halk sağlığı ve gelişimi 
bakımından, tehlikeli sinyaller vermeye başlamıştır. 

Bakanlığın taşra teşkilatı ile sağlık meslek liselerinin yönetimi de, bu anlayış ve yapıdaki 
kişilerin elindedir. 12 Eylül öncesindeki anarşi ve terör ortamının sağ kanadını oluşturan bu 
kadrolar, Türkiye'nin sağlık ordusuna yeni elemanlar kazandırmak üzere kurulan bu okullar
da, genç beyinleri etkileyerek, kendi siyasî amaçlarına hizmet edecek militan yetiştirmenin ça
lışmasını yapmaktadırlar. Bu kişiler, kendi eskimiş görüşleri doğrultusunda çalışmalar yapa
rak, Bakanlık teşkilatını kurtarılmış bölge yapmanın çabası içindedirler. 

Sayın Şıvgın tarafından oluşturulan, Bakanlığın üst yönetimi de, taşra teşkilatından farklı 
değildir. Yeterli eğitim görmemiş, hatta okuması-yazması kıt kişilerle, bir gün bile tıp nosyonu 
almamış kadrolar ve ANAP'lı eski belediye başkanı ve milletvekili adayları gibi siyasîler, Ba
kanlıkta müşavir, genel müdür gibi etkin görevlere getirilmiştir. Bu olumsuz gelişmeler Sayın 
Şıvgın'in istemi ve talimatları ile gerçekleştirilmektedir. Üstelik çoğu üçlü kararname gerekti
ren bu görevlere, Bakan oluru ile atama yapılmıştır. 

Kendisi de tıp nosyonundan yoksun olan Sayın Şıvgın, siyasî amaçlarla oluşturduğu kad
roların yetersizliği nedeniyle, el yordamıyla yürüyen Bakanlık çalışmalarında, insan sağlığına 
önem veren gerçek tıp adamlarını ve Bakanlıktaki iyiniyeıli kadroları, kendilerine uydurmak 
için, sık sık tehditlere başvurmakta ve karşı çıkanlar Sayın Şıvgın tarafından sürgün edilmekte
dir. Tıp bilimini özümsemiş kadrolar büyük bir huzursuzluk içindedir. 

Türkiye'nin sağlık sorunlarını çözmek ve hastane kapılarında ömür tüketip, hastalan ve 
cenazeleri rehin tutulan halkın çilesine son vererek, ülkeye sağlıklı nesiller yetiştirmekle görevli 
Sağlık Bakanlığı, Sayın Şıvgın'ın garip tutumu ve sakat örgütlenme sevdasına, insan sağlığını 
feda eden anlayışı yüzünden yozlaşmış ve aslî görevinin dışında çağdışı bir siyasî düşünceye 
hizmet eder duruma getirilmiştir. 

— 164 — 



T.B.M.M. B : 113 15 . 5 . 1990 O : 1 

Bu nedenlerle, Sağlık Bakanlığındaki bu olumsuz ve halk sağlığı bakımından tehlikeli kad
rolaşmanın boyutları ile insan sağlığının korunması ve gelişimi üzerindeki etkilerinin saptan
ması için, Anayasanın 98 ve içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince bir Meclis araştır
ması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Ahmet Ersin Erdal Kalkan 
izmir Edirne 

Ayhan Arifağaoğlu M. Cevdet Selvi 
Artvin Eskişehir 

Mustafa Çakır Gürcan Ersin 
Giresun Kırklareli 

Kâzım özev Tufan Doğu 
Tokat Muğla 

Turhan Hırfanoğlu Kâzım Ulusoy 
Hatay Amasya 

öner Miski Orhan Veli Yıldırım 
Hatay Tunceli 

Rıza Ilıman Kenan Süzer 
Çorum Tokat 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge, gündemde yerini alacak, sırası geldiğinde, öngörüşmesi yapılacaktır. 

2. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 14 arkadaşının, kanun hükmünde kararnamelerle ilgili olarak 
Hükümetçe yapılan uygulamalar konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/28) 

BAŞKAN — Bir genel görüşme önergesi vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bu sene TBMM'nin 70 inci Kuruluş Yıldönümünü kutladık. Ulusal egemenliğin yegâne 
temsil yeri olan bu kutsal çatının 70 inci yılında Atatürk'ün "En büyük eserim" dediği TBMM 
yavaş yavaş devre dışı bırakılmaya başlanmıştır, öyle ki; TBMM'nin millî egemenliğin temsil 
edildiği tek yer olduğu kasıtlı olarak unutuldu. Hanedanlığı kaldıran kararın alındığı bu yüce 
varlıktan adeta intikam alınmak istenildi. 

Bu yıl parlamenter hayatımız yönünden önemli bir yıldönümü, TBMM'nin 70 inci Kuru
luş Yıldönümü münasebetiyle, Çankaya kapısının sol tarafına kocaman bir bez pankart asıl
mıştı; "Kuvvet ve ilham Kaynağı Milletin Kendisidir" diye, öte yandan Anayasada, TBMM 
Genel Kurul Salonunda da "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" denilmektedir. Bunlar önem
li ve hiç kimsenin inkâr edemeyeceği saptamalardır. Anayasanın 6*ncı maddesinde' 'Egemenli
ğin kayıtsız şartsız milletin" olduğu vurgulandıktan sonra, aynı maddede, "Türk milleti ege
menliğini Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır" denilmektedir. 

Yine aynı maddede "Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya 
sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi 
kullanamaz." diye net ve kesin bir hüküm koymuştur. 

örneğin, Anayasanın yasama yetkisi ile ilgili 7 nci maddesinde, "Yasama yetkisi Türk Milleti 
adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez." denilmektedir. Durum bu 
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kadar net, bu kadar kesin ve bu kadar anlaşılır bir ifade ile belirtilmişken, ANAP hükümetle
ri, işleri kanun hükmünde kararnamelerle yürütme yolunu seçmiş ve bu suretle, yürütme; ya
samanın yetkisini âdeta gasbetmiş, Meclisi dışlamıştır. 

Millî egemenliğin yegâne temsilcisinin TBMM olduğu biline biline gözardı edilmiş, Mec
lis devre dışı bırakılmıştır. Hükümetin bu Anayasal suçuna karşılık, TBMM'nin ANAP'lı üye
leri de sessiz sedasız kalmayı yeğlemiştir. Halkın kendilerine teslim ettiği kutsal emaneti, ege
menlik hakkını kullanmamış, kullanamamış veya kullanma konusunda özen ve ısrar göster
memiştir. Burada iki seçenekle karşı karşıya kalmaktayız: Ya, TBMM'nin, özellikle iktidar ka
nadının sayın üyeleri, kendilerini dışlayan bu Hükümetten hesap soracak, ya da halktan aldık
ları emaneti halka iade edecektir. Anayasanın kendilerine verdiği devredilmez yasama yetkisini 
kullanmayan, kullanamayan veya kullandırılmayan sayın milletvekillerinin bir başka seçeneği 
yoktur. 

Bu seçeneklerden birini kullanmak, hür demokratik parlamenter hayatımızın yara alma
ması, sağlam, sağlıklı olması ve işlerlik kazanması bakımından da son derece zorunludur; ana
yasal bir buyruktur. Unutmamak gerekir ki, Mustafa Kemal, top-tüfek sesleri altında bile 
TBMM'yi dışlamamış, tam tersine, bütün kararların TBMM'de alınmasına titizlikle riayet et
miştir. 

Sağduyu sahibi, halkın iradesinin parlamentoya yansımasını isteyen milletvekillerinin, bu 
Mecliste de büyük bir sayıda olduklarını halka ve kendilerine gösterecekleri gün gelmiştir, geç
mektedir. 

1972'den 1983 yılı sonuna kadar 11 yılda toplam 125 tane kanun hükmünde kararname 
Meclise sevkedilmiş; bunların 53 tanesi görüşülerek neticelenmiştir. Buna karşılık, Aralık 1983'ten 
bugüne değin 7 yılda, 216 tane kanun hükmünde kararname çıkarılmış; bunların 66 tanesi gö
rüşülerek neticelenmiş, 150 tanesi ise komisyonlarda bekletilmektedir. 

Oysa, Anayasanın 91 inci maddesinde "Kararnameler, Resmî Gazetede yayınlandıkları gün 
TBMM'ye sunulur" denilmektedir. Anayasanın bu açık seçik ve kesin hükmüne bugüne kadar 
uyulmadığı bir gerçektir." Ayrıca, Anayasanın 121 inci maddesi gereğince çıkarılacak KHK'le-
rin Resmî Gazetede yayımlandıkları gün TBMM'nin onayına sunulması da Anayasa emridir. 

413 ve 421 sayılı KHK'ler, Anayasanın bu emredici hükmüne rağmen, Hükümetin ve ko
misyon başkanının hukuk ve Anayasa tanımaz yorumlarıyla onay makamı olan TBMM'den 
kaçırılmıştır. 

Bu tartışma sürerken, aynı maddeye dayanarak 424 sayılı KHK çıkarılmıştır. Aynı konuda 
peş peşe ve birbiriyle çelişen bu düzenlemeler, hem yürütmenin ne yaptığını bilmez telaş ve 
şaşkınlığını sergilemekte ve hem de Anayasaya aykırı tutumunu sürdürme niyetini göstermek
tedir. 

Toplum ve devlet organlarını ilgilendiren boyuta ulaşan bu konuda, Anayasanın 98 ve İç
tüzüğün 99 ve 100 üncü maddelerine göre genel görüşme açılmasını arz ve talep ederiz. 

Ali Uyar Rıza Yılmaz 
Hatay Ankara 

Ali Haydar Erdoğan Hilmi Ziya Postacı 
İstanbul Aydın 

Mahmut Keçeli Turhan Hırfanoğlu 
Adana Hatay 
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Gürcan Ersin 
Kırklareli 

Cemal Şahin 
Çorum 

M. Kemal Duduoğlu 
Hatay 

Mehmet Fuat Erçetin 
Edirne 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Halil Çulhaoğtu 
tzmir 

Musa Gökbel 
Muğla 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge, gündemde yerini alacak, sırası geldiğinde öngörüşmesi yapılacaktır. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1, — 19 Mayıs 1990 tarihinde New-York'ta düzenlenecek Türk Günü Yürüyüşü ve buna bağlı 
programlara Türkiye Büyük Millet Meclisini temsüen bir milletvekilinin katılmasına ilişkin Başkanlık 
tezkeresi (3/1244) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup ona
yınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Amerika Birleşik Devletlerinde faaliyet gösteren Türk-Amerikan Dernekleri Federasyonu 
Başkanlığının çağrısına istinaden, 19 Mayıs 1990 tarihinde New York'ta düzenlenecek Türk 
Günü Yürüyüşü ve buna bağlı programlara Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen bir mil
letvekilimizin katılması, Dışişleri Bakanlığının 9.5.1990 tarih ÎSÎG/tSAP-201 sayılı önerisi dikkate 
alınarak, Başkanlık Divanının 10 Mayıs 1990 tarihli toplantısında uygun görülmüştür. 

3620 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış ilişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Ka
nunun 10 uncu maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulur. 

Abdulhalim Araş 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Vekili 

BAŞKAN — Teklifi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Başkanlık tek
lifi kabul edilmiştir. 

2. — Türkiye-AT Karma Parlamento Komisyonunda Anavatan Partisi kontenjanından istifa ile 
boşalan üyeliğe Ağrı Milletvekili Yaşar Eryûmaz'tn aday gösterildiğine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1245) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının tezkeresi vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Türkiye-AT Karma Parlamento Komisyonunda Anavatan Partisi kontenjanından istifa ile 
boşalan üyeliğe, Anavatan Partisi Grubunca Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmaz aday olarak gös
terilmiştir. 
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3620 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince Genel Kurulun bilgilerine sunulur. 

Abdulhalim Araş 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz: 

V. — SEÇİMLER 

1. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunda açık bulunan bir üyelik için seçim 

BAŞKAN — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonundaki açık üyelik için Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti Grubunca, Gaziantep Milletvekili Sayın Mustafa Yılmaz aday gösteril
miştir. 

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

2. — Anayasa Komisyonunda açık bulunan bir üyelik için seçim 

BAŞKAN — Anayasa Komisyonundaki açık üyelik için, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gru
bunca, Adana Milletvekili Sayın Sedat Doğan aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngör üşmeler" kıs

mına geçiyoruz, 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 17 arkadaşının, kamu iktisadî teşebbüslerinin ülke eko
nomisine katkısı, bunlardan bazılarının satılmasını zorunlu kılan nedenler ve satılan ve satışa çıkarılan 
kamu iktisadî teşebbüslerinin değer takdirleri konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/18) 

BAŞKAN — 1 inci sıradaki, Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 17 arkadaşının, kamu 
iktisadî teşebbüslerinin ülke ekonomisine katkısı, bunlardan bazılarının satılmasını zorunlu kılan 
nedenler ve satılan ve satışa çıkarılan kamu iktisadî teşebbüslerinin değer takdirleri konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılması
na ilişkin önergesinin öngörüşmesine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Yok. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

2. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar ve 19 arkadaşının, Atatürk Orman Çiftliğinin kuruluş 
ve millete devrediliş amacı dışında kullanıldığı iddiasını tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/74) 

BAŞKAN — Gündemin 2 nci sırasında bulunan, Ankara Milletvekili Beşer Baydar ve 19 
arkadaşının, Atatürk Orman Çiftliğinin kuruluş ve millete devrediliş amacı dışında kullanıl-
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dığı iddiasını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin öngörüşmesine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
önergeyi tekrar okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Konu: 
Atatürk Orman Çiftliğinin; kuruluş ve Atatürk tarafından millete devrediliş amacının dı

şında kullanılması, yağmalanması endişesinin ortadan kalkması için Meclis Araştırması. 
Gerekçe: 
Atatürk Orman Çiftliği 25.5.1925 tarihinde Atatürk tarafından kurulmuş ve 11.6.1937 ta

rihinde millete hediye edilmiştir. 
Çiftliğin özelliği dikkate alınarak 23.4.1950 tarihinde 5659 sayılı Kanun ile Atatürk Or

man Çiftliği adı altında Tarım Bakanlığına bağlı tüzelkişiliğe haiz bir kuruluş haline getiril
miştir. 

Atatürk Orman Çiftliğinin kuruluş ve çalışma esaslarını yeniden düzenlemek üzere hazır
lanıp Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına intikal ettirilen yasa tasarısı üzerinde yapılan in
celemede, kuruluşun iş hacmindeki büyüme ve buna bağlı olarak yapılacak çalışmalarda daha 
süratli karar alma ve uygulamanın sağlanması bakımından yasa tasarısının Atatürk Orman Çift
liğinin yapısı ve esaslarını düzenleyen bölümlerinden bazıları şunlardır: 

Atatürk Orman Çiftliğinin, Atatürk'ün bağış mektubunda belirttiği hedeflerini sürdüre
bilmesi ve yatırımları gerçekleştirebilmesi için gerekli finansmanı sağlayabilmesini teminen her 
türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutulması. 

Çiftlik arazisinin başka maksatlarla kullanılmasının kesin olarak önlenmesi. 
Kuruluş amacı olarak da; 
Tarım alanında teknik ve modern işletmecilik yöntemlerini uygulayarak çevre çiftçilerine 

örnek olması, başkentin ağaçlandırılması ve güzelleştirilmesini sağlamaktır. 
Yukarıda belirtildiği gibi, devlet yapısında değişik bir konumu olan Atatürk Orman Çift

liğinin, gerek kamuoyunda, gerek basında, gerekse T.C. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuru
lu raporlarında, gerekse KİT Komisyonunun Alt ve Üst Komisyon toplantılarında amacın dı
şında kullanıma sunulduğu tartışılmaktadır. 

Çiftlik arazisi içerisinde izinsiz, ihalesiz 14 katlı gecekondu yapımı Yüksek Denetleme Ku
rulu raporlarına geçmiştir. 

Kooperatif kurularak mesken yerleri yapmak amacı ile işyerleri inşa etmek, 
Benzin istasyonu açmak, bunu kiralamak ve bu istasyonu uygunsuz kullanmak, 
Atatürk Orman Çiftliği arazisini yüzde 50 kat karşılığı müteahhide vermek, 
Atatürk Orman Çiftliği arazisine orduevi inşa etmek, 
Bahsi geçen arazi üzerine TIR parkı, spor sahası ve çiftlik içerisinde dondurma ve ayran 

gibi maddelerin uygunsuz, haksız kazanç sağlayarak, ihalesiz uygulamalar gibi amaç dışı kul
lanımı dikkatleri çekmektedir. 

Atatürk'ün mirasının üzerindeki bu söylentilerin kalkması, gerek Atatürk Orman Çiftli
ğinin aslî amacına uygun işletilmesi, gerekse Atatürk'ün millete emanet ettiği diğer yerleri de 
bu tür endişelerden uzak, varlığım sürdürebilmeleri bakımından Meclis araştırmasının açılma
sını, aksi takdirde millete ait yerlere göz koyan; gerek yöneticiler, gerek diğer kişiler millete 
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ve devlete emarjet edilmiş yerleri hedef alabilecekleri ve bu emellerinin de suç sayılmayacağı
nın inancına ulaşırlar ki, bu da devlete ve millet malının yağmalanması yasal güvence almış 
gibi bir intibaya yol açar. 

Böyle bir yanlışlığa yer vermemek, milletin ve devletin mallarını korumak ve Atatürk Or
man Çiftliği gibi önemli bir konumu olan kurumun üstündeki şaibelerin kalkması için Anaya
sanın 98 inci ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılma
sını saygılarımızla arz ederiz. 

Beşer Baydar 
Ankara 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — içtüzüğümüze göre, Meclis araştırması açılıp açılmaması konusunda, sırası 
ile, Hükümete, siyasî parti gruplarına ve önerge sahibine veya göstereceği bir arkadaşımıza söz 
vereceğim, 

Hükümet adına, Sayın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı; parti grupları adına ise sırasıy
la; Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Orhan Şendağ, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına Sayın Beşer Baydar, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Haydar Özalp konuşacaklar
dır. 

Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI LUTFULLAH KAYALAR (Yozgat) — Sa

yın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Ankara Milletvekili Sayın Beşer Baydar ve 19 arka
daşının, Atatürk Orman Çiftliğinin kuruluş ve millete devrediliş amacı dışında kullanıldığı id
diasını tespit etmek amacı ile Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca vermiş oldukları Meclis araştırması açılması hakkındaki önerge ile ilgili görüş ve düşün
celerimizi Hükümet adına arz etmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce 
Meclise saygılar sunarım. 

Sayın milletvekilleri, Büyük Atatürk'ün milletimize ve bilhassa Başkent Ankaramıza bir 
vediası plan Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili olarak zaman zaman gündeme getirilen, çiftliğin 
kuruluş ve millete devrediliş amacı dışında kullanıldığı hakkındaki görüş ve iddialar sebebiyle, 
bize bu yüce kürsüde açıklama fırsatını verdikleri için, önerge sahiplerine de teşekkürlerimizi 
ifade ediyorum. 

önergedeki konular hakkında görüş ve düşüncelerimizi arza başlamadan önce, bir husu
su altını çizerek vurgulamak istiyorum: Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün mülkiyetinde 
bulunan arazi satışları ve bazı tesislerin kiralanması ile ilgili konular, zaman zaman gündeme 
gelmekte ve kamuoyunda bazı tartışmaların yapılmasına da vesile teşkil etmektedir. Bu tartış
malar, bizden çok önceki dönemlerde yoğun bir şekilde yapıldığı gibi, bizim dönemimizde de 
yapılagelmektedir. 

Değerli milletvekilleri, önergede ifade edilen konulara teker teker; Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kurulu raporlarını, Bakanlığımın Teftiş Kurulu müfettişlerince çeşitli dönemlerde 
yapılmış olan incelemeleri ve bu incelemelerle ilgili raporları, Maliye ve Gümrük Bakanlığı in
celeme raporları ve savcılık kararlarını dikkate almak suretiyle değinmek istiyorum. Çünkü, 
önergede ele alınan konular, bu saydığım kuruluşlar tarafından incelenmiş ve inceleme sonuç
ları da raporlara bağlanmış bulunmaktadır. 
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Değerli milletvekilleri, bugünkü adıyla Atatürk Orman Çiftliği, 25 Mayıs 1925 tarihinde, 
yeni başkent Ankara'nın çevresini ağaçlandırmak, tarım alanında teknik ve modern işletmeci
lik metodlarını uygulamak ve çevre çiftçilerine örnek olmak amacıyla Büyük önder Atatürk 
tarafından kurulmuş bulunmaktadır. 

1937 yılına kadar Atatürk'ün malı olarak idare edilmiş olan çiftlik, 11 Haziran 1937 tari
hinde Atatürk tarafından Hazineye, dolayısıyla Türk Milletine bağışlanmış bulunmaktadır. 

Çiftlik, 13 Ocak 1938 tarihinde Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumuna bağlanmış ve 28 Şu
bat 1950 tarihine kadar bu şekilde faaliyette bulunmuştur. Bilahara 1 Mart 1950 tarihinde Devlet 
Üretme Çiftlikleri bünyesine alınmış ise de, taşıdığı özellik nedeniyle, 24 Mart 1950 tarihinde 
5659 sayılı Kanunla ve Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü adıyla Tarım Bakanlığına bağlı tü
zelkişiliği haiz bir kuruluş haline getirilmiştir. Şu anda da Bakanlığıma bağlı bir kuruluş ola
rak çalışmalarını sürdürmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önergenin özü; çiftlik arazisinden bir kısmının amaç 
dışı kullanıma sunulduğu merkezindedir, önce şu gerçeği vurgulamak istiyorum: Çiftlik arazi
sinden bir karışının dahi satış ve devri hususunda çiftlik yönetiminin yetkisi bulunmamakta
dır. 5659 sayılı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluşu Kanununun 10 uncu maddesi ge
reğince, Atatürk Orman Çiftliğinin bu kanunun yayımı tarihindeki sınırları içinde bulunan gayri 
menkullerinin gerçek veya tüzelkişilere devir ve temliki, özel bir kanunla izin alınmasına bağlı
dır. Demek oluyor ki, bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisinden kanun çıkarmak gereki
yor. Nitekim, 1950 yılından 1983 yılına kadar Yüce Meclis tarafından çıkarılan 5649, 6000, 
6238, 6947, 7310, 2015, 2549 ve 2823 sayılı kanunlarla, çeşitli zamanlarda ve çeşitli amaçlarla, 
bazı kuruluşlara, çiftlik arazisinden belirli miktarlarda arazi satışı gerçekleştirilmiş bulunmak
tadır. 

önergede, "Çiftlik arazisi içerisinde izinsiz, ihalesiz 14 katlı gecekondu yapımı Yüksek 
Denetleme Kurulu raporlarına geçmiştir" şeklinde bir ifadeye yer verilmiştir. 

Şu hususu belirtmek istiyorum: Yüksek Denetleme Kurulunun 1987 yılı raporunun temen
niler bölümünde bu konuyla ilgili bazı hususlara yer verilmiştir; ancak, ifade, önergede vurgu
landığı şekilde ve üslupta değildir. İfade edilen konu, zannediyorum, mülkiyeti Atatürk Or
man Çiftliği Müdürlüğüne ait Marmara Otelinin kiralanmasıyla ilgili bir tasarruftur. Marma
ra Oteli, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü tarafından 25.6.1984 tarihinde, kapalı zarf usu
lüyle kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye iştirak eden 28 firmadan şartname
ye uygun teklif veren 10 firma arasında Çiftlik yetkili kurulunun kararı ve Bakanlığın onayı 
ile, en uygun teklifte bulunduğu değerlendirilen bir firmaya kiralanmıştır; kirayla ilgili olarak 
taraflar arasında bir kira mukavelesi imzalanmıştır. Bu sözleşmeyle, mevcut otele iki kat ilave 
edilmesi ve detayları şartnamede belirtilen binanın komple onarılması, sosyal ve sportif tesis
lerle birlikte otel binasının yeniden tefriş edilmesi, keşif bedeli I milyar 920 milyon liraya ula
şan yatırım harcamalarının da karşılanması kaydıyla, yıllık 52 milyon lira kira üzerinde 20 yıl
lığına bir firmaya kiralanmış bulunmaktadır. Ancak, sözleşmeden sonra, uygulamalar sırasın
da, mevcut binanın statik projelerinin incelenmesi ve bina içinde yapılan bazı çalışmalar sonu
cunda betonarme sisteminin kifayetsiz olduğu kanaatine varan müstecir firma, mevcut yapı
nın iki kat ilaveyi çekip çekmeyeceğini araştırmak üzere, bu konuda uzman ve yetkili kuruluş 
olduğu cihetle, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesine müracaat etmiş, buradan almış 
oldukları, eski binanın üzerine iki kat ilavesinin sakıncalarının belirtildiği geoteknik rapora 
istinaden, eski otel binası yanında yeni ilave bir inşaata başlanmış oldukları tespit edilmiştir. 
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Sayın milletvekilleri, Marmara Oteli ile ilgili durum, Başbakanlık Yüksek Denetleme Ku
rulunun 1987 yılı denetleme raporunun temenniler bölümünün 18 inci maddesinde, "ileride 
doğabilecek hukukî ihtilafların önlenmesi için yeni bir ihaleye konu teşkil edeceği halde, yapıl
madan inşaatı devam eden 14 katlı otel binası ile eski Marmara Otelinin içinde ve dışında yapı
lan tadilatlara ilişkin sözleşmede belirtilen hususların gerçekleşmeme nedenleri ve diğer husus
ların ilgili bakanlıkça incelenmesi" temenni edilmiştir. 

Malumları olduğu üzere, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün hesap ve işlemleri, her 
yıl, Türkiye Büyük Millet Meclisi KİT Komisyonunda görüşülmektedir. Nitekim, söz konusu 
müdürlüğün 1987 yılı hesapları, KlT Komisyonunun 12.6.1989 tarihli 8 inci Birleşiminde gö
rüşülmüş ve bu görüşmeler sırasında, Marmara Oteli inşaatı ile ilgili konu da dahil olmak üze
re, bazı konuların incelenmesi kararı alınmıştır. 

KİT Komisyonu, biraz önce de ifade ettiğim Yüksek Denetleme Kurulunun 1987 yılı ra
porlarının temenniler bölümünün 18 inci maddesinde yer alan Marmara Oteli ile ilgili temen
ninin, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığınca incelenerek, 
sonucunun bir rapor halinde Komisyona bildirilmesini istemiştir. Nitekim KİT Komisyonunun 
bu talimatı doğrultusunda, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçe ve Malt Kontrol Genel Müdür
lüğü ile, Bakanlığımın Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişleri gerekli incelemeleri yapmışlar ve 
sonucu ilgili makamlara sunmuşlardır. Konu, ayrıca, Bakanlığıma intikal eden bir müracaat 
vesilesiyle de Teftiş Kurulumuza bağlı müfettişlerce incelenmiş ve rapora bağlanmış bulunmak
tadır. 

Şimdi, gerek Maliye Bakanlığı tarafından, gerekse Bakanlığımın Teftiş Kurulu tarafından 
düzenlenen inceleme raporlarının bu konuyla ilgili sonuç bölümlerinin özetini arz etmek isti
yorum: 

"1 . Eski Marmara Otelinin kiralanmasıyla ilgili olarak, Atatürk Orman Çiftliği Müdür
lüğü ile müstecir firma arasında aktedilen sözleşmenin, hem kira, hem de bir onarım ve yapım 
sözleşmesi olduğu, 

2. Eski Otele iki kat ilavesi yerine, yatak kapasitesinin artırılmasını öngören yeni ek bir 
bina yapımının statik, teknik ve ekonomik durumundan kaynaklandığı, zira bu konuda teknik 
raporun bulunduğu, 

3. Müstecir firmanın 14 katlı bir otel projesi hazırladığı, ancak bugün için bu projenin 
tamamının uygulanmadığı, yapılan ilave inşaatla Marmara Otelinin yatak kapasitesinin 400'e 
ulaşacağı, 

4. Bu işlemler sonucunda herhangi bir Hazine zararına sebebiyet verilmediği gibi; mu
kavele sonunda, Marmara Otelinin yeni ek bina da dahil olmak üzere, Atatürk Orman Çiftliği 
Müdürlüğüne devredileceği, 

5. Marmara Otelinin kiraya verilmesiyle ilgili ihale ve ihale sonrasındaki gelişmelerde, 
Atatürk Orman Çiftliği yetkililerinin hukukî yönden bir sorumluluklarının bulunmadığı; suç 
ve kusur atfını gerektirecek bir cihete raslanılmadığından, görevliler hakkında cezaî ve hukukî 
yönden takibatı gerektirir bir işlem bulunmadığı kanaatine varılmıştır" denilmektedir. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; sizlere, Marmara Oteliyle ilgili inceleme so
nuçlarını değişik çalışma grupları ve müfettiş raporlarına göre arz etmiş bulunmaktayım. Tüm 
bu çalışma ve tespitlerin sonucunu özetlemek gerekirse: Çiftlik arazisi içerisinde, önergede ifa
de edildiği şekilde, izinsiz ve gecekondu tipinde 14 katlı bir yapılaşma söz konusu olmayıp, 
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Yenimahalle Belediyesi tmar Müdürlüğünden alınan 14.10.1986 tarih ve 357/87 nolu yapı ruh
satına uygun olarak, inşaat sürdürülmektedir. 

Sayın milletvekilleri, önergede, "Kooperatif kurularak, mesken yerleri yapmak amacıyla 
işyerleri inşa etmek" şeklinde bir ifade bulunmaktadır. Şimdi, bu konu hakkında da bilgi arz 
etmek istiyorum. 

29 Ocak 1954 tarihinde çıkarılan 6238 sayılı Kanunla, Atatürk Orman Çiftliği arazisin
den, muhtelif kuruluş ve yapı kooperatiflerine bir miktar arazinin satılmasına müsaade edil
miştir. Bu müsaade kapsamı içerisinde, muhtelif yapı kooperatiflerine satılması öngörülen ara
ziden 2109 ada, 2 no'lu parseldeki 14 275 metrekare arazinin satışı hususunda, 26.9.1968 tari
hinde ihaleye çıkılmış ve ilk iki ihaleye iştirak eden çıkmadığı için, 18.10.1968 tarihinde üçüncü 
ihale yapılmış ve pazarlık suretiyle yapılan bu ihaleye yalnız Güneş Başak Yapı Kooperatifi iş
tirak etmiştir, t hale sonucunda, söz konusu arazi bu kooperatife satılmıştır. 

Bu satış işlemi, Bakanlık makamının 15.11.1968 tarihli olurlarıyla tasvip edilmiştir. Bu sa
tış işlemlerinin tarihi 1968; yani, 22 Yıl önce. Bu satış işleminden sonra, değişik tarihlerde şikâ
yetler gündeme gelmiş ve yapılan müfettiş incelemeleri sonucunda, bu arazi satışıyla ilgili ola
rak herhangi bir usulsüzlüğün bulunmadığı kanaatine varılmıştır. 

Önergedeki iddia ve ifade de, "Mesken yapmak amacıyla kurulan bu kooperatifin amaç 
dışı faaliyet gösterdiği" şeklindedir. Söz konusu kooperatif, ortaklarına bir ev veya daire yap
mak amacıyla kurulmuştur. Bu kooperatif, amaçlarını gerçekleştirmek üzere, Ankara Beledi
yesi tmar Müdürlüğüne 1971 tarihinde müracaat etmiş, satın aldıkları arazinin yeşil alan içeri
sinde bulunup bulunmadığını sormuş ve bu yazıya, Belediye tmar Müdürlüğü, söz konusu par
selin iskân sahası dışında kaldığını, yeşil alanla bir ilişkisinin olmadığını bildirmiştir. 

Bu durum karşısında, anılan kooperatifçe, Ankara Belediye Başkanlığına bir yazı gönde
rilerek, kooperatife ait söz konusu alanın, Belediyeye ait ye konut inşaatına uygun bir arsa ile 
değiştirilmesi talep edilmiş; ancak, bu istek Belediyece uygun görülmemiştir. 

Adı geçen kooperatifin konut yapımı isteği, Ankara Belediyesince 1974 tarihinde tmar ve 
tskân Bakanlığına bildirilmiştir, tmar ve tskân Bakanlığı da, anılan parselin tüm şehre hizmet 
veren servislerin (Et ve Balık Kurumu, Kömür Deposu vesaire) bulunduğu bir alan içerisinde 
kaldığı gerekçesiyle, konut inşaatında kullanılmayacağı cevabını vermiştir. 

Bunun üzerine konu, ilgili kooperatifçe Danıştaya götürülmüş, Danıştay da, imar planı 
içerisinde konut alanı olarak ayrılmamış bu yerde toplu konut yapılması isteğini reddetmiştir. 

Bilahara, arsanın bulunduğu yörede toptancı hali düzenlenmesi sonucunda, bir defa da
ha belediyeye müracaat edilmiş ve kooperatif statüsünde değişiklik yapılması koşuluyla konu
nun incelenebileceği, 1979 tarihinde adı geçen kooperatife bildirilmiştir. 

Bu durum muvacehesinde, anılan kooperatif, statü değişikliği yapmak ve kooperatifin ama
cını değiştirerek "Sınırlı Sorumlu Güneş Başak Toplu tşyeri Kooperatifi" ne dönüşebilmek 
için, 1979 tarihinde Ticaret Bakanlığına müracaat ederek izin talebinde bulunmuş ve anılan 
Bakanlıkça, statü değişikliğine izin verilmiştir. 

Anılan kooperatifin yetkili kurullarının kararı gereğince, kooperatifin adı ve amacı değiş
tirilmiştir. Kooperatifin amacı, ortaklarına sıhhî ve ucuz birer toplu işyeri yapmak olarak de
ğiştirilmiştir. Bu düzenlemeden sonra, kooperatif, "yüzde 45-55" şeklinde, bir müteahhitle an
laşmak suretiyle üyelerinin işyeri sahibi olması cihetine gitmiştir, önergede, "Atatürk Orman 
Çiftliği arazisini yüzde 50 kat karşılığı müteahhite vermek" ifadesiyle, herhalde bu uygulama 
kastedilmektedir. 
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Sayın milletvekilleri, özet olarak ifade etmek gerekirse; bu konuda, 1970 ve 1971 tarihle
rinde Tarım Bakanlığı müfettişlerince, 1971 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu ikti
sadî Teşebbüsleri Komisyonunca ve 6.12.1971 tarihinde Maliye Bakanlığı müfettişlerince, ayrı
ca 1973 tarihinde Yenimahalle Cumhuriyet Savcılığınca yapılan inceleme sonucunda, koopera
tife yapılan arazi satışında hiçbir usulsüzlüğün olmadığı tespit edilmiş bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, önergede ifade ve iddia edilen diğer bir konuda, "Benzin istasyonu 
açmak, bunu kiralamak ve bu istasyonu uygunsuz kullanmak" şeklindedir. Gerek çiftliğin ve 
gerekse civarındaki kuruluşların ihtiyacını karşılamak amacıyla, çiftlik arazisinden tefrik edi
len alana, Petrol Ofisi tarafından servis istasyonu kurulmuştur. Merkez Lokantası karşısında 
kurulan istasyon 1963 yılında, ilan ve ihale yoluyla kiraya verilmiştir. Kira sözleşmesinin ilk 
tanzimi sırasında belirlenen kira bedelinin, sonraki temditlerle karşılıklı mutabakat talep ve 
kabuller ve diğer mevzuat hükümleri paralelinde artırılması cihetine gidilmiştir. 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun, Atatürk Orman Çiftliğinin 1987 yılı faaliyet
lerine ilişkin raporunun temenniler bölümünün 17 nci maddesinde, benzin istasyonunun işle
tilmesi için rayice uygun fiyat oluşmasını sağlamak üzere bayi tercihinin ihale yoluyla yapılma
sı, sabit tesislerin arzu edilir şekilde kullanılmasını temin bakımından en uygun şekilde temi
nat alınması, akaryakıt alımlarında resmî makamlarca tanınan azamî iskonto haddine göre alıma 
gidilmesi konularının Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca incelenmesi hususu dile getiril
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi KİT Komisyonu Başkanlığının 21.6.1989 tarihli ve 771 sayılı 
yazısıyla da, aynı konuların Bakanlık tarafından incelenmesi istenmiştir. 

Bu cümleden olarak, Bakanlığın teftiş kuruluna bağlı müfettişler bu konuyu incelemişler 
ve rapora bağlamışlardır. 

Raporun netice bölümünde, bu konuyla ilgili olarak şunlara yer verilmiştir: "Merkez Lo
kantası yanında bulunan akaryakıt istasyonunun halen geçerli olan kira mukavelesinin başlan
gıcında rayice uygun fiyat oluşmasını sağlamak üzere ilan ve açık artırma sonunda ihale ile 
kiraya verildiği ve kira bedelinin ihale ile belirlendiği; kira süresinin temdit edilmek suretiyle 
devam ettirilmesinde mevzuata aykırı bir durum bulunmadığı, kira bedelinin kiracı tarafından 
yargı kararları ve emsal uygulamalarla belirlenen artış oranları üzerindeki oranlarla artırılarak 
ödenmekte bulunduğu; bu durum karşısında kira mukavelesinin temdit edilmemesi ve kiracı
nın tahliyesi gibi bir fiille aynı yerin yeniden kiraya verilmesi için yeni bir ihale yapılmasına 
imkân bulunmadığı; kiracıdan, kira mukavelesi sebebiyle, mevzuata göre, meskenine ipotek 
tesisi suretiyle bir teminatın alınması mümkün olmakla birlikte, kiracıdan ipotek tesisi suretiy
le değil, nakit teminat ve banka teminat mektubu alınmak suretiyle, kira mukavelesinde belir
tilen teminat hükmünün usulüne uygun şekilde yerine getirildiği ifade edilmiştir. 

özel olarak, ifade ettiğim şekilde, teftiş heyetince, bu konuda da herhangi bir usulusüzlük 
veya yanlışlık tespit edilmemiştir. 

Sayın milletvekilleri, şu anda faaliyette bulunan diğer bir akaryakıt istasyonu da istanbul 
yolu üzerinde bulunup, 1962 yılında benzin istasyonu tesis edilmek üzere Petrol Ofisi Genel 
Müdürlüğüne kiralanan arazi üzerinde, Petrol Ofisi tarafından kurulan istasyondur. 

önergede ifade edilen bir diğer konu da, "Çiftlik arazisi üzerinde TIR parkı, spor sahası 
ve çiftlik içerisinde dondurma ve ayran gibi maddelerin uygunsuz, haksız kazanç sağlayarak, 
ihalesiz uygulamalar gibi amaç dışı kullanımı" şeklindeki ifadedir. 
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önergede belirtilen TIR parkı ve spor sahası gibi tesisler, biraz önce arz ettiğim, İstanbul 
yolu üzerindeki, Petrol Ofisi Genel Müdürlüğüne 1962 yılında kiraya verilen arazi üzerinde 
kurulan tesislerdir. 

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, mukavele ana hükümleri çerçevesinde, gerek genel 
ağaçlandırma planını aksatmamak ve gerekse bazı arazi parçaları üzerindeki tesviye ve ağaç
landırmaların bir an önce yapılması kaydıyla, taşıt parkı yapılmasında bir sakınca görmemiş
tir. 

Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünün, kiraladığı arazi üzerinde kurulan istasyonun rantabili-
tesini artırmak için, mini futbol sahası tesis ettiği tespit edilmiştir. Atatürk Orman Çiftliği, 
TIR parkı, spor sahası ve diğer tesislerin Petrol Ofisi Genel Müdürlüğüyle aralarında aktedi-
len sözleşmenin amacına ve hükümlerine aykırı olduğu cihetle, bu tesislerin kaldırılması ihta
rında bulunmuştur. 

Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü bu ihtarnameye karşılık olarak, ezcümle, şu cevabı vermiş
tir: 

"Akaryakıt istasyonları, çağdaş gelişmelere uygun olarak teçhiz edilmekte; yerine göre, 
yeme, içme, dinlenme, konaklama ve eğlence tesisleri gibi ilavelerle takviye edilmektedir.". 

tki kamu kuruluşumuz arasında yapılan bu muhaberat sonucunda, yeni bir kira sözleş
mesi tanzim edilmiş ve bu sözleşmeye, arazi üzerindeki sabit tesislerin kira süresi sonunda be
delsiz olarak çiftliğe bırakılması yönünde hüküm konulmuştur. Ayrıca, yıllık 2,5 milyon TL. 
olan kira bedeli de 30 milyon TL'ye çıkarılmıştır. Bu konuyu da inceleyen müfettiş raporunda, 
netice olarak, "Petrol Ofisi Genel Müdürlüğüne kiralanan arazinin kullanılmasında ve kira 
sözleşmesi hükümlerinin uygulanmasında, mahiyeti itibariyle suç unsuru taşıyan veya kusur 
niteliği gösteren herhangi bir işleme rastlanılmamıştır" denilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Atatürk Orman Çiftliği içerisinde bulunan gayrimenkuller, mer'i mev
zuat hükümleri dahilinde ihale suretiyle kiraya verilmiştir. Bu cümleden olarak, Yeni Çiftlik 
Lokantası, Hayvanat Bahçesi içerisindeki büfe ve kafeterya, Merkez Lokantası, kasap ve bak
kal dükkânları gibi tesisler, çeşitli zamanlarda gerçekleştirilen ihaleler sonucunda, müstecirle-
rine kiralanmıştır. Çiftlik içinde üretilen dondurma ve ayran gibi maddeler de kiraya verilen 
bazı tesislerde satılmak suretiyle halka hizmet verilmektedir. 

Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerinde inşa edildiği ifade edilen Orduevi, 1954 yılında 
çıkarılan 6238 sayılı Kanunla Millî Savunma Bakanlığına satılan arazi üzerinde, ihtiyaca bina
en, adı geçen Bakanlık tarafından inşa edilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, Atatürk Orman Çiftliğimiz ile ilgili Meclis araştırması önergesinde 
ifade ve iddia edilen konuların tümüne, çeşitli denetim raporları ve adlî kararlar da göz önün
de bulundurulmak suretiyle, ayrıntılı olarak cevap arz etmeye çalışmış bulunmaktayım. 

Bu vesileyle, Yüce Heyetinize en derin saygılarımı sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Önerge üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Adana Milletvekili Sayın Orhan Şendağ 

konuşacaklardır. 
Buyurunuz Sayın Şendağ. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Sayın Başkan, sayın milletvekille

ri; Ankara Milletvekili Beşer Baydar ve 19 arkadaşının, Atatürk Orman Çiftliğinin kuruluş ve 
millete devrediliş amacı dışında kullanıldığı iddiasını tespit etmek amacıyla bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin Önergesi hakkında, Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek 
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üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Genel Kurulu şahsım ve Grubum adına say
gıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Atatürk tarafından 5.5.1925 tarihinde kurulan ve 11.6.1937 tarihinde 
millete hediye edilen Atatürk Orman Çiftliği, 25.3.1950 tarihinde, 5659 sayılı Kanunla 'Ata
türk Orman Çiftliği" adı altında, Tarım Bakanlığına bağlı, tüzelkişiliği haiz bir kuruluş haline 
getirilmiştir. Kuruluş, tarım alanında teknik ve modern işletmecilik yöntemlerini uygulayarak 
çevre çiftçilerine örnek olması, Başkent Ankara'nın ağaçlandırılması ve güzelleştirilmesi ama
cını taşımaktadır. Kuruluş, hedefine ulaşabilmesi ve gerekli yatırımları gerçekleştirebilmesi için 
her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutulmuştur. Kuruluşun sermayesi ve gelir kaynakları, 
kuruluş kanunuyla belirlenmiştir. Çiftlik arazilerinin satılması, aynı kanunla bir esasa bağlan
mış, satış işleminin yapılabilmesi için de satış yetkisinin bir kanunla verilmesi hükme bağlan
mıştır. Çiftlik arazilerinin kiraya verilmesi de aynı kanunun 10 uncu maddesine uygun 1.1.1952 
tarihinde çıkarılan talimatnameyle bir esasa bağlanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün kuruluşundan bu yana, çift
lik arazisinin, parçalar halinde, değişik tarihlerde satıldığını veya kiraya verildiğini görmekte
yiz. Söz konusu satış ve kiraya verilme işlemlerinin şeklen yasalara ve usullere uygun olduğun
dan kuşkumuz yok; ancak, kuruluşta 102 bin dekar olan çiftlik arazisi, bugün 33 bin dekara 
düşmüştür. 

Değerli milletvekilleri, büyük Atatürk tarafından müjete hediye edilen Atatürk Orman Çift
liğine neler oluyor, gelecekte neler olacak; bu sorulara kuşku ile bakmaktayız. 

Sayın milletvekilleri, hangi amaçla olursa olsun ve hangi kurum, kuruluş veya şahsa satıl
mış olursa olsun, bugün, biz, bu işlemleri tasvip etmiyoruz; bundan sonra da böyle bir tasar
rufu tasvip etmeyeceğimizi belirtmek isterim. 

Çağımızda, doğanın ve çevrenin korunması konusunda, gerek ülkeler düzeyinde, gerek ulus
lararası düzeyde yazışmalar, toplantılar, sempozyumlar düzenlenirken, hatta bu amaca yöne
lik partiler, baskı grupları kurulurken, doğanın ve çevrenin korunması konusu güncelliğini ve 
önemini korurken, bizim elimizdeki bu imkânı hiçbir kimsenin yok etmeye hakkı yoktur. 

Nüfus yoğunluğunun hızla arttığı büyük Ankara şehrinin akciğer görevini yapacak olan 
Atatürk Orman Çiftliği arazisinin her gün biraz daha daraltılmasına yönelik her çaba, bu şeh
rimizde yaşayan ve gelecekte yaşayacak olan insanlarımızın büyük şehir stresinden kurtulmak 
amacıyla rahat ve temiz bir nefes almak için koşabilecekleri yegane yer olan Atatürk Orman 
Çiftliğinin her gün biraz daha tahrip edilmesine yönelik her davranışı, insanlarımızın sağlıkla
rına tehdit, hatta sonuçta katledilmelerine yönelik, telafi edilemeyecek bir kusurlu davranış 
olarak gördüğümüzü belirtmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, her gün taş yığını haline gelerek büyüyen Ankara Şehrimizin hiç ol
mazsa bir yanını açık ve yeşil olarak gelecek nesillere aktarmak, sanırım, bırakabileceğimiz 
mirasların en önemlilerinden birisi olacaktır. Bu bakımdan, Atatürk Orman Çiftliğine gerekli 
hassasiyeti, igliyi ve önemi göstermek, yerinde olacaktır. Çiftliği daha da geliştirmek ve daha 
çok ağaçlandırmak, bu açıdan çok önem taşımaktadır. Hatta, Atatürk Orman Çiftliği örnek 
alınarak, gerek Ankara'nın diğer kesimlerinde, gerekse diğer illerimizde böyle çiftlikler kurma 
amacını gütmeliyiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu bakımdan, önergede belirtilen iddiaların üzerine 
gitmekte, iddiaların incelenip, araştırılmasında fayda görmekteyiz, önergede, özet olarak, 
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Atatürk Orman Çiftliğinin, amacına uygun işletilemediği, çiftlik arazilerinin amacı dışında kul
lanıma açılarak arazilerin satıldığı veya kiralandığı, kiraya verilen çiftlik arazilerinin üzerine 
kira sözleşmeleri koşulları dışında tasarruflarda bulunulduğu ve bu yolla haksız kazanç sağ
landığı, çiftlik arazilerinin üzerine gereksiz inşaatların yapıldığı ve bu inşaatların izinsiz, ihale
siz yaptırıldığı; bazı inşaatların, müteahhide yüzde 50 oranında kat karşılığında yaptırıldığı, 
satılan arazilerin satış amacı dışında kullanıldığı iddiaları var. 

Sayın milletvekilleri, biz bu iddiaların gerçek payı taşımadığına inanmak istiyoruz; en azın
dan, Atatürk'ün mirasının üzerindeki bu olumsuz söylentilerin kalkmasını istiyoruz; Atatürk 
Orman Çiftliğinin amacına uygun işletildiğini görmek istiyoruz; hiç olmazsa, bundan böyle, 
çiftlik arazilerinin bir karışını bile satılmamasının garanti altına alınmasını görmek istiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünde görev yapan değerli bürok
ratların çiftliğe gerekli önemi verdiklerini, titizlik gösterdiklerini biliyor ve onları takdirle kar
şılıyoruz; ancak, bu değerli bürokratların da, gerek kamuoyunda, gerekse vicdanlarda aklan
maları bakımından, istismara açık söylentilerin de sona ermesi bakımından faydalı olacağına 
inandığımızdan, önergeye olumlu oy vereceğiz. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyor, Grubum ve şahsım adına saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şendağ. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Ankara Milletvekili Sayın Beşer Baydar. 
Buyurun Sayın Baydar. 

SHP GRUBU ADINA BEŞER BAYDAR (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Atatürk Orman Çiftliğinin kuruluş ve millete devrediliş amacı dışında kullanıldığı iddiası
nı tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca, 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adı
na görüşlerimi belirtmek için söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamla
rım. 

Düşünce düzeni içerisinde konuya yaklaşmadan, Atatürk Orman Çiftliğiyle ilgili kısaca 
bir bilgi vermek istiyorum. 

Atatürk Orman Çiftliği, 5 Mayıs 192S tarihinde Atatürk tarafından kurulmuştur. Kuruluş 
amacı, çiftçiye önderlik etmek, Ankara'nın çevresini ağaçlandırmak, halkın gezeceği, eğlene
ceği yerler yapmak, temiz ve ucuz gıda maddeleri üretmek ve satmak; çiftçiye, gereksinimi olan 
tohumluk ve damızlığı vermek, aynı zamanda çiftçinin ürettiği tarım ürünlerini değer fiyatla 
satın alarak teşvik etmektir. 

Atatürk, çiftliğini, 1937 yılına kadar, "Başçiftçi Ülküsü" ile idare etmiş, ölümünden bir 
yıl önce, Gazi Çiftliğini millete bağışlamıştır. Çünkü O, her şeyin sahibi, zaferlerin taçlandırdı
ğı devrimlerin yaratıcısı ve kollayıcısının halk olduğuna ve her şeyin halkın eseri olduğuna inan
mıştır. 

Gazi, çiftliklerini halka bağışlarken, bir tek koşul koymuştur, o da, "Çiftlikler, amacı dı
şında kullanılamaz" şeklindedir; ancak, üzerinde örnek tarım işletmeleri oluşturulan, çevre 
köylülere yeni tarım teknolojileri ve hizmetleri sunan bu alanlar, bugün, olumsuz ve kişilere 
çıkar sağlayan idarî tasarruflarla büyük kayıplara uğramış, bütünlük bozulmuş, Gazi'nin tari
hî emaneti, vasiyeti dışında gelişmelere sahne olmuştur. Ankara'nın solunum alanı mesire yer
leri, istenmeyen, arzulanmayan sonuçlara doğru adım adım itilmekte ve acı bir bitişe doğru 
yaklaşmaktadır. 
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Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, Ulusal Kurtuluş Savaşının Büyük önderi Atatürk'ün 
en anlamlı hatıralarından biri olan Atatürk Orman Çiftliği toprakları, amaç dışı kullanılarak, 
bugün, tükenme noktasına gelmiştir; denetim ve kontrolsüzlük yüzünden, içler acısı bir man
zara vardır. Bu manzarayı kısaca bilgilerinize aktarmak istiyorum: 

Sayın üyeler, Atatürk Orman Çiftliği, millete emanet edildiği zaman 102 bin dönümlük 
bir araziye sahipti. Oysa şimdi, resmî tespitler yapılamamakla birlikte, 102 bin dönümden, an
cak 20-25 bin dönüm kaldığı tahmin edilmektedir ve üzerine baktığımız zaman, tam bir payla
şım olmuştur. 

Karadeniz Yüzme Havuzu adıyla eskiden faaliyetini sürdüren Atatürk'ün dinlendiği ve yüz
me müsabakalarının yapıldığı yerin akıbeti belli değildir. 

Söğütözü mevkiindeki Atatürk'e ait kırevi, çevreye yapılan inşaatların arkasında kaybol
muş, müze sayılan bahsi geçen yer ve mesire yeri olarak kullanılan çevresi, kişilere çıkar sağla
yacak şekilde parsellenmiş olup, iyi gelir getiren çim halı sahaların kimlere ait olduğu, bu yer
lerin kimin izniyle kimlere verildiği belli değildir. 

Atatürk Orman Çiftliği içerisindeki lokanta ve çay bahçelerinin usulsüz, kişilere çıkar sağ
layacak şekilde, kimlere nasıl verildiği belli değildir. 

ABDÜLBAKİ ALBAYRAK (İstanbul) — Belediyeler ne yapıyor? 
BEŞER BAYDAR (Devamla) — Bahsi geldiği zaman onu da anlatırız. 
E-5 Karayolu (yani, Yenimahalle) tarafındaki Petrol Ofisinin, 64 dekar arazinin üzerinde 

orman ağaçlarını sökerek, otopark, gazino ve lokonta yaptığı görülmektedir. 
Bu küçük paylaşımlardan sonra, Sayın Bakanımızın da belirttiği gibi, önergede de yer alan 

14 katlı gecekonduya değinmek istiyorum. 
Eski Marmara Otelini hepimiz biliriz. Eski Marmara Oteli, bir müddet önce, kâr etmiyor 

düşüncesiyle, kapatılmıştı. Kapatılmasının nedeni olarak, yatak kapasitesinin azlığı gösteril
mişti. İlgililer, yatak kapasitesinin artırılmasıyla kâr edileceği düşüncesiyle harekete geçerler 
ve Marmara Otelinin yatak kapasitesini artırmak için -üzerine iki kat çıkmak kaydıyla- işi Ka
yalar Firmasına ihale ederler. Bir müddet sonra 1 milyar 920 milyon lira civarındaki ihaleyi 
alan firma, Atatürk Orman Çiftliği yetkililerine, "Biz iki kat yapacağız, bize bunun karşılığı 
1,9 milyar lira para vereceksiniz. Size bir teklif getiriyor. Bu 1,9 milyar lirayı siz bize vermeyin, 
biz iki kat çıkıp yatak kapasitesini artıralım ve bu değer karşılığında da -sanıyorum yıllık 50 
milyon civarında bir kira bedeliyle- 20 yıl burayı işletelim" diye bir teklif götürür. 

İlgililer bu teklifi değerlendirir ve kabul ederler. Bu teklifi eleştirmiyorum. Zaten asıl me
sele bundan sonra başlıyor. Bu anlayışla, bu teklifin değerlendirilmesinden bir müddet sonra 
-her zaman çıktığı gibi- Atatürk Orman Çiftliği içerisinde, Marmara Otelinde garip bir yangın 
olur. Yangından bir müddet sonra, ihaleyi alan firma, kendi mühendislerine, "statik olarak 
da, iki katı bu bina çekmez" şeklinde bir rapor hazırlattırır. Olay, resmî boyutlarda bu şekilde 
kapanmıştın 

Aradan geçen zaman içerisinde, garip bir şekilde, hiç kimsenin haberi olmadan, inşaat 
ruhsatı alınmadan, yeni bir ihale yapılmadan, bahsi geçen, iki kat ilave yapılacak olan ve ya
nan o binanın bahçesinde 14 katlı bir gecekondu yükselir. Dosyalarına baktığımız zaman -gerek 
kendi dosyalarında, gerek belediyeyle muhatap olduğu mercilerdeki dosyalarda- 14 katlı o ge
cekonduyla ilgili bir çizgi, bir kelime yoktur. Yani, 14 katlı gecekondu, ihale edilmeden, izin 
alınmadan, hiç kimsenin haberi olmadan, o binanın bahçesine yapılmıştır. Bu durum tuhaftır. 
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Aynı bilgiler, KİT'leri denetleyen Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun 1987 yılı rapor
larında, yumuşatılmış bir üslupla mevcuttur. Nitekim, 1987 raporları, ANAP'lı üyelerin de bu 
usulsüzlüğü görerek, yeniden düzenlenmesi bakımından ibra edilmeden 1989 senesinin rapor
larıyla beraber bugünlerde, tekrar, üst komisyona gelecektir. 

Bu durum ilgililere sorulup, "Bu nedir?" dendiği zaman, ilgililer, resmî muhatap almak
sızın şifahî olarak, buna göz yummalarının gereği olarak, "Ha üstüne yapılmış ha yan tarafı
na yapılmış, bu, bizim için çok önemli değil; ancak, firma bize bir otel yapıyor, bu otel de 
belli bir müddet sonra Çiftliğe kalacak" demektedirler, tşin perde arkasında ne vardır, orasını 
çokk iyi bilmiyorum. Biraz sonra bu araştırma önergesi kabul edilirse, perde arkasındaki bir
takım olaylar da ortaya çıkacaktır. 

işin ilginç yanı, eğer bu konuyla ilgilenen arkadaşlar varsa -sanıyorum, Sayın Bakanımıza 
da bu konuyla ilgili yanlış bilgiler verilmiştir- ihalesi yapılmayan, ruhsat izni olmayan, devletin 
arazisi olan Atatürk Orman Çiftliğindeki o inşaata, şu anda, milletvekili dahi olsanız, gire
mezsiniz. Ben, bunu denedim; girmeye çalıştım ve bahçesinden geri döndürdüler. 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Gece gitmişsindir... 
BEŞER BAYDAR (Devamla) — Gündüz gittim Haydar Ağabey. 
Yine, Meclis araştırması önergesinde bahsi geçen önemli konulardan bir tanesi de, Güneş 

Başak Yapı Kooperatifi ile ilgili. Biraz önce de hatırlattığım gibi, Sayın Bakanımıza, sanıyo
rum, orayla da ilgili yanlış bilgiler verilmiş. Genel doğrular, yani, Güneş Başak Yapı Koopera
tifinin kuruluşundan bugüne kadar gelen bürokrasideki genel doğruları takip eden trafiği ile 
kimlere çıkar sağlandığı, kimler için amaç dışı nasıl kullanıldığı kapatılmaktadır. Genel doğ
rularla bunu ifade etmek mümkün değildir; bir araştırma konusu olursa işin aslı meydana çı
kacaktır. 

Şu anda Güneş Başak Yapı Kooperatifi, Yenimahalle'ye giderken Çiftlik arazisinin E-5 Ka
rayolu kenarında 267 tane işyeri halinde, henüz belediyeden ruhsatı alınmadan yapılmış, kira
ya verilmiş, içerisinde ilgili esnafların bulunduğu bir sitedir. 

Sayın Bakanımızın belirttiği belediye müsaadesini de resmî bir belgeden okuyorum -yanılmış 
olabiliriz: "imar 13770 ada, 1 parselde Güneş Başak Yapı Kooperatifinin 31.3.1987 tarih ve 
73987 sıra numarasıyla almış oldukları yapı ruhsatı, imar yönetmenliğinin 13 üncü maddesi
nin yeniden değerlendirilmesi ve 16.11.1989 tarihli Başkanlık oluruna istinaden 6498 sayı ile 
iptal edilmiştir. 

Gereği bilgilerinize rica olunur. 
Yenimahalle Belediye Başkanlığı 

imar Müdürlüğü" 

Şu anda faaliyetini sürdüren Güneş Başak Yapı Kooperatifi, belediyeden gerekli izni al
mamıştır, iskân ruhsatı yoktur. 

İşin en ilginç yanlarından bir tanesi de, Sayın Bakanın "bahsi geçen yerin biz, kooperatife 
yüzde 50 kat karşılığı verilmiş dedik- yüzde 45-55 oranında kat karşılığı verildiğini" söylemesi
dir. Kesin rakamları bilmiyorum; ancak, o kooperatifin üyelerine baktığımız zaman enteresan 
isimler vardır. O kooperatifin hangi dairede, hangi müdürlükte işi varsa o dairedeki o müdü
rün kooperatifte bir işyeri vardır. Listelerde bu isimler mevcuttur. Meclis araştırması açılırsa 
bunları göreceğiz ve Belediye Zabıta Müdürlüğüne gidilmiştir, Belediye Zabıta Müdürlüğüne 
bir dükkân verilmiştir. Bakanlığa gidilmiştir, bakanlıktaki ilgiliye oradan bir işyeri verilmiştir. 
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Listelerde bu mevcuttur. Oysa, Kooperatifler Kanununa göre, üye olmayanlar kooperatiften 
herhangi bir hisse de alamazlar. Bunların en belirginini, afişe bir isim olduğu için belirtmeye 
çalışıyorum- aslında çok isjm var; Eski Yenimahalle Belediye Başkanının da 2 tane dükkânı 
vardır ve yine Sayın Bakanımızın, "satışla ilgili, yönetimin, yasal olarak, yetkisi yoktur" de
mesi de bana enteresan geldi. Güneş Başak Yapı Kooperatifine, Atatürk Orman Çiftliği yetki
lilerinden, devir yetkisi veren şahısla alan şahıs aynı kişidir. Atatürk Orman Çiftliğinin başın
daki, komisyon başkanı kişi, kooperatife devir yetkisi veren kişi ile devir yetkisini alan kişi, 
aynı kişidir. Yani, yetki yerenle yetkiyi alan, yani alanla satan aynı kişidir. 

Yine üye olmayan kişilerin dükkân sahibi, hisse sahbi olduğunu bir Meclis araştırması 
açıldığında ibretle göreceğiz. 

Bir de benzinlikler meselesi vardır. Yine burada Sayın Bakanımız belirttiler. Şu anda Ata
türk Orman Çiftliğinin arazisi içinde 2 adet benzin istasyonu vardır. Bunlardan bir tanesi, E-5 
karayolu üzerinde, Atatürk Orman Çiftliği tarafından Petrol Ofisine verilmiş benzin istasyo
nu, diğeri de Merkez Lokantasının yanındaki benzin istasyonudur. Bu iki benzin istasyonunun 
kiraları çok ilginçtir. Bu iki benzin istasyonundan E-S karayolu üzerindeki benzin istasyonu, 
benzin istasyonu olmaktan çıkmış, Petrol Ofisinin bir şahsa kiralamasından sonra, bunlar ge
nişletilerek, otel, restoran, spor sahaları, çay bahçeleri yapılmıştır. Bunlar da, Atatürk'ün emanet 
vasiyetinde belirttiği gibi bölgenin ağaçlandırılmasına katkıda bulunularak değil, tam aksine, 
bölgenin ağaçlarını keserek yer açmak suretiyle yapılmıştır, İşin en ilginç yanlarından bir tane
si de, 20 yıllık kira döneminin bitme noktasına geldiği zaman -18 sene iken, 19 sene iken- bir
denbire, iki kurum arasında bir ihtilaf oluyor, iki kurum ihtilafı çözmek için aralarındaki an
laşmayı bozuyorlar, yeniden oturuyorlar, bir de bakıyorsunuz kurumun hiç bir yararı olmadan 
işletmeci yeni bir 20 sene için yetki almış... 

Belki yine ilgililerin malumatı yoktur, onu belirteyim; şu anda Eskişehir Karayolu ile E-5 
Karayolunu birleştiren yol kenarında, Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerinde bir benzin istas
yonu yapılmaktadır. Hafriyatı yapılmıştır, tankları konulmuştur. Komisyon çalışmalarımızda, 
müteaddit defalar, Atatürk Orman Çiftliği yetkililerine; "Sizin araziniz üzerinde böyle bir ya
pılaşma var, bu yapılaşmayı kim yapıyor, bunun sahibi kimdir, bu hafriyatı kimler yapmıştır, 
bu tankları kimler getirmiştir?" dediğimizde, bilgileri olmadığını belirtmişlerdir. Şu anda, Ata
türk Orman Çiftliğinin arazisi üzerinde, biraz önce bahsettiğim Eskişehir Karayolu ile İstan
bul Karayolunu birleştiren ara yolda bir benzin istasyonu yapılmaktadır; kimin yaptığı belli 
değildir. 

Sayın Başkan, önerge sahibi olarak on dakika daha konuşma hakkım var. 
Ben sözlerimi burada bitiriyor, Yüce Meclisin değerli üyelerine sevgi ve saygılarımı sunu

yorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baydar. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Niğde Milletvekili Sayın Haydar Özalp konuşacaklardır. 
Buyurun Sayın Ö/alp. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla

rım; Sayın Beşer Baydar ve 19 arkadaşının, Anayasamızın 98 ve İçtüzüğümüzün 102 ve 103 
üncü maddeleri gereğince, Atatürk Orman Çiftliğinin kuruluş ve gayseniden uzaklaştırıldığı 
iddiasını tespit etmek için vermiş olduğu önerge üzerinde, Anavatan Grubu adına cevap arz 
etmek üzere huzurunuzdayım. Hepinizi en derin saygılarımla selamlarım. (ANAP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) 
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Değerli arkadaşlarım, önergeyi dikkatle inceledim. Âdeta, önergeye gerekçe bulabilmek 
için büyük bir çaba göstermiştir. O kadar ki, "Atatürk Orman Çiftliğini Düzenleme Kanun 
Tasarısı diye hazırlanan bir tasarıdan birtakım alıntılar yapmak suretiyle gerekçeye mesnet teş
kil etmeye kalkılmış; yani, bir zorlama var. Bu zorlamanın sebebini araştırdım ve bunun altın
da birtakım şeylerin yatması lazımdır dedim. Çünkü, değerli Bakanımızın da çok güzel ifade 
ettiği gibi, mesele KİT Komisyonunda görüşülmüş, şikâyet edilmiş, Cumhuriyet Savcılığından 
temyiz kâğıdı alınmış, Yüksek Murakabe Kurulunun teftişinden geçmiş ve nihayet birtakım 
işlemlerin içinde bu meseleler Türkiye Büyük Millet Meclisinin huzurunda da tartışılmış sevgi
li arkadaşlarım. Hepsinde, netice müspet olarak çıkmış. 

Bu kadar müspet delilleri olan, bu kadar açık olan bir meselenin bugün huzurunuza geti
rilmesinde bir sebep olması lazım geliyor. Deniyor ki, "Atatürk'ün emanetidir, vediasıdır bu. 
"Doğru Yol Partisine mensup değerli arkadaşım da bu konuya değindi; "Satılmasın, muhafa
za edilsin." Bunda müttefik olmayan, Mecliste kim var? Herkes bunun üzerinde titizlikle dav
ranmış. Araştırdım ve baktım, 1950'li yıllarda ve 1983'e kadar gelen zaman içinde yedi sekiz 
tane kanun çıkarılmış. 1983'ten bu yana da sadece Karayollarına, yol geçmesi için mUsaade 
verilmiş. ANAP İktidarının, 1983'ten bu tarafa geçen zamanında, sadece Karayollarının geçişi 
için bir müsaade verilmiş, satış için tek bir kanun çıkmamış. Bu, enteresan sevgili arkadaşla
rım. 

O zaman da belki lüzumu olduğu için verilmiştir. Geçmiş zamanı yermek istemiyorum. 
Herhalde birtakım lüzumlar hissedilmiş ve birtakım kanunlarla Atatürk Orman Çiftliğinde bazı 
yerler, başka hizmetler, başka amaçlar için kullanılmış. Arkadaşlarımla tamamen beraberim 
bu konuda; bundan sonra kullanılmaması gerekir. Burası, hakikaten, Ankara'nın akciğeri, ha
kikaten Ankara'nın bir mesire yeri. Hakikaten, Atatürk'ün büyük hatırasını taşır bir vediadır. 
Bu vedia üzerine gitmemek için elbirliği yapmak durumundayız. 

Değerli arkadaşım diyor ki, "Bu araziler hovardaca harcanmış." Nerede, kime?.. Kimden 
şikâyet ediyoruz? Bunun satışı ancak sizlerin parmaklarının kalkması ile mümkün. Başka su
retle bu çiftlikten bir karış toprağı kimse ne alabilir, ne satabilir. Yani, çiftliğin yöneticisi bulu
nan arkadaşlarımız buradan arazi satmak yetkisini mi haiz? Mümkün değil. Burada dikkatle 
dinledik, izledik; 1954 yılında arazisi verilen bir kooperatifin kavgası burada yapılıyor, Petrol 
Ofise 1968 yılında verilen arazinin kavgası bugün burada yapılıyor. Çok enteresan bir şey. Bun
ların kavgası neden acaba bugün buraya geldi diye derin derin düşünmek durumunda olduğu
muzu da değerli arkadaşlarıma hatırlatmak isterim. 

Otel meselesinde, "14 katlı otel" diyor. Bunu kimsenin gözü görmemiş, sadece Sayın Be
şer Arkadaşımızın gözü görmüş, bahsedildiği gibi, bu, "Gecekondu" olarak yükselmiş sevgili 
arkadaşlarım!.. Olacak hikâye mi bu? 

BEŞER BAYDAR (Ankara) — Araştıralım Sayın Özalp. 
HAYDAR ÖZALP (Devamla) — Araştırmaya lüzum yok; vesikalar burada. 
BEŞER BAYDAR (Ankara) — Yok mu orada dosyası? 
HAYDAR ÖZALP (Devamla) — Hangi vesikayı isterseniz, burada... Buraya dosyalarla 

geldim. Hepsini teker teker arkadaşlarıma serdetmeye hazırım. 
Sevgili arkadaşlarım, nasıl olmuş? Otel kiraya verilmiş. Otelin kiralanmasına -burada is

minden bahsetmeyeceğim ama- birçok mafya babaları da gelmiş. Bunların içinde en uygunu 
zannederim bugünkü firma bulunarak, bu firmaya verilmiş. Tabiî en çok parayı vermesi de 
ihalenin alınmasında şart olmuş. Netice olarak, otel alınmış, yapılmaya kalkılmış, yalak 
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sayısının artırılması şart koşulmuş, yatak sayısının artırılması üzerine otele kat çıkılması düşü
nülmüş. Bu arada, arkadaşımın dediğine göre, garip bir de yangın çıkmış. Sevgili arkadaşla
rım, bunlar, böyle garipliklere bağlanacak meseleler değil. 

BEŞER BAYDAR (Ankara) — Yine araştıralım Sayın Özalp. 
HAYDAR ÖZALP (Devamla) — Teknik Üniversiteye müracaat edilmiş, Teknik Üniversi

teden rapor alınmış. Teknik Üniversitenin verdiği rapor üzerine Yenimahalle'den alınan ruhsat 
gereğince bu bina yükselmiş. Sebebi?.. Hem yatak sayısını artırmak, hem de sağlam bir yapıya 
kavuşturmak kastı ile ruhsatlı olarak bu bina yapılıyor. 

Sevgili arkadaşlarım, ne sarf ediliyor biliyor musunuz? Adam 19,5 milyar sarf ediyor. Ya
ni bu 20 sene sonra çiftliğe kalacak bir yatırım. Böyle güzel bir yatırım için, burada, kalkıp 
da "14 katlı gecekondu" demenin manasını ben anlayamadım. 

Arazi satışları bizim elimizde; kiralama, kanunen, çiftlik yetkililerine verilmiş; ihaleler mun
tazam yapılmış, her şey senede bağlanmış. Çiftliğin ve oradaki mesire yerinin ihtiyacı için ben
zinlik kurulmuş. Kim kurmuş?.. 1968 yılında, Petrol Ofisi kurmuş. Yani, bunlar Ahmet'e, Meh
met'e verilmemiş; Petrol Ofisine, tahsisen verilmiş. Ne için?... Buraların ihtiyacını karşılamak 
üzere, benzinlik yapmak için. Kiraları eskisinden kat kat artırılmış. Evet, TIR parkı yapılmış, 
lokanta yapılmış, bahçe yapılmış. Konuşulmuş, gereği neyse o yapılmış; hizmet verilmeye çalı
şılmış. 

Değerli arkadaşlarım, bu kadar açık görünen bir meseleyi kamufle etmek de mümkün de
ğil ve bunlar herkesin gözü önünde cereyan eden hadiseler, vesikaya bağlanmış hadiseler. 

Orman Çiftliği, zannıma göre -yanılmıyorsam- 1984 yılında 256 milyon, 1985 yılında 831 
milyon, 1986 yılında 1 milyar 499 milyon, 1988 yılında 2 milyar 105 milyon, 1989 yılında da 
1 milyar 977 milyon lira, kâr etmiş ve geçen sene 933 milyon, bu sene de 887 milyon lira Ku
rumlar Vergisi vermiş. Bir taraftan Ankara'ya hizmet edeceksiniz; Ankara'nın çöpü orada ola
cak, her şeyi orada olacak; bu yöneticiler bu hizmeti verecekler ve bu arada da kârlı bir işletme 
kuracaklar; devlete Kurumlar Vergisi verecekler, devletin Hazinesine yardım edecekler ve bura
da biz bunların elini kolunu kıracağız; ondan sonra bu insanlardan hizmet bekleyeceğiz... Bu 
Allah'ın reva görmeyeceği bir meseledir. 

Çiftlik arazisinin satılışıyla ilgili, elimde bir liste var: 1946, 1947, 1948... Neyse, onları bı
rakıyorum; 1950, 1957, 1958, 1959 nihayet 1983'e kadar birtakım satışlar yapılmış. Orduevi 
yapılmış, 1954 yılında Millî Savunma Bakanlığına verilen yerde yapılmış; kötü mü olmuş sev
gili arkadaşım? Bir ihtiyacı mı karşılamamış? Orduevi yapmak bu memlekette günah mı? Her
halde, bu meseleler, memleketin kanunları çerçevesinde bir hizmet vermek kastıyla yapılan iş
lerdir. 

Değerli Bakanım meseleleri bütün yönleriyle dile getirdi. Konuyla ilgili oldukça çok no
tum var; ama, bunlara tekrar dönmek istemiyorum. Yalnız, bir yapı kooperatifi meselesi var, 
çok enteresan bir konu, ona değinmek istiyorum: Yapı kooperatifine, arsa, 1954 senesinde sa
tılıyor sevgili arkadaşlarım; sene 1954. Kooperatif bir türlü bu meseleyi realize edemiyor. Bele
diye, "Efendim, buraya ev yaptıramazsın, dükkân yaptıracaksın" diyor, öbür belediye geliyor, 
"Ev yaptıracaksın" diyor. Bu kargaşalar arasında, yine bundan dört beş sene evvel dükkân 
yapımına -belediyenin verdiği ruhsat çerçevesinde tskân Bakanlığının da tavsiyesiyle- başlanır. 
Bunun için de "Falan ortakmış, filan ortakmış" deniliyor. 

— 182 — 



T.B.M.M. B : 113 15 . 5 . 1990 O : 1 

Ben de kooperatif kurdum ve yürüttüm, Yenihisar Belediyesinden arsa aldım. Benim or
taklarımdan Yenihisar Belediyesi sorumlu mu? Ben suiistimal ettiysem, Yenihisar Belediyesi 
mi suiistimal etmiş olacak? Kooperatifler Yasası var, o kanun hükmü gereğince, eğer bir yan
lışlık varsa, adres yanlış adres; o adreste arayalım, bu adreste aramayalım; bir yanlışlığımız var. 

Sevgili arkadaşlarım, meseleyi uzatmayacağım. Bütün cumhuriyet hükümetleri ve Orman 
Çiftliğinin bütün -rahmeti rahman'a kavuşan değerli yöneticileri de dahil olmak üzere- yöneti
cileri Atatürk'ün bu vediasını korumak için can havliyle çalışmışlardır. Çok enteresandır; bu
gün orman varlığımızı korumak için Anayasada bazı katı hükümler getirmemize rağmen, bu 
meselenin sağından solundan kırkmalar olmuştur. Fakat, dikkat buyurursanız, Orman Çiftli
ğinin etrafında bir tek gecekondu göremezsiniz. Bu, aynı zamanda Türk Halkının bu vediaya 
karşı gösterdiği hürmettir; bunu alkışlamak lazım. 

Peki, bu kadar basiretle hareket etmenin sonunda, acaba bunun altında ne yatıyor diye 
düşündüm, tşte 11 Mayıs 1990 tarihli Sabah Gazetesi: "Mecliste karanlık numaralar mı var?" 
diyor. Ben bunu okduğum zaman çok üzüldüm değerli arkadaşlarım. Partilerimiz ne olursa 
olsun, siyasî görüşlerimiz ne kadar farklı olursa olsun, Meclise yöneltilen böyle bir ağır itha
mın altında ben o gece uyuyamadım. Hatta o kadar üzüldüm ki, Meclis Başkanımıza da kah
rettim. Meclis Başkanımız da diyor ki: "Ben de aldım, araştırma yapıyorum." Sevgili arkadaş
larım, olmaz öyle şey. Kim yapmışsa, kim böyle şeylere tevessül ediyorsa, bunun bulunup çıka
rılması lazım; böyle şey olmaz. Meclis Başkanının bize sahip çıkması lazım. Yoksa, bunları 
hergün böyle gazete sütunlarında manşet haline getirirsek, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
varlığını muhafaza edemeyiz. Bunu muhafaza etmeye memur olan arkadaşlarımızın da çok 
titiz davranması lazım. 11 Mayıs 1990 tarihli Sabah Gazetesi, attığı manşetten başka, bir de 
2 nci sayfasında bir makale yazmak suretiyle olayı genelleştiriyor ve bu muhabir Meclise ve 
mebuslara, demediğini bırakmıyor. 

Şimdi, sevgili arkadaşlarım, ben bunu okuduktan sonra çok düşündüm; acaba bu önerge
nin arkasında ne var?.. Bir de gördüm ki, Atatürk'ün mirasına sahip çıkmaya kalkan Kemalist 
Atılım Derneği diye bir dernek çıktı. Bu dernek -burada vesikalarını okuyacağım- Atatürk Or
man Çiftliğini, bilet alması için zorluyor, arkasından, diyor ki, "Böyle bir gecemizde bize eşan
tiyon bir şeyler gönder." Gene arkasından, hem Sayın Bakana, hem de Çiftlik Müdürüne, "Ke
malist Atılım Derneğinin Atatürk Orman Çiftliğinde bir yeri olması lazım" diyor. Hatta, Yeni
mahalle'de vaktiyle belediyeye tahsis edilen bir yerin verilmesi hususunda ısrar ediyor, idareci
ler şiddetle karşı koyuyorlar ve arkasından, üzülerek ifade ediyorum ki, bu derneğe üye olan 
bazı arkadaşlarımız da buraya bu Meclis araştırmasını getiriyor... 

BEŞER BAYDAR (Ankara) — Ne alakası var bununla? 
HAYDAR ÖZALP (Devamla) — Var efendim!... Müsaade buyurun... 
Şimdi ben size ne alakası olduğunu söyleyeceğim. Belgeyi okuyorum: "Müştekiler: Dava

cı Beşer Baydar, Ankara Milletvekili, KİT Komisyonu üyesi; Sami Ateş, Kemalist Atılım Der
neği Genel Başkanı. 

Şikâyet olunan: Ay tekin Ülger, Atatürk Orman Çiftliği Müdürü. 
Görevi suiistimal iddiası. 
Hazırlık evrakı incelendi. Müşteki Beşer Baydar Başsavcılığımıza vermiş olduğu 26.7.1989 

tarihli düekçesiyle Atatürk Orman Çiftliği arazisinin yukarıda açık kimliği gösterilen Aytekin 
Ülger, ayrıca dönemin Başbakanı Turgut Özal, eski Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Hüsnü 
Doğan, keza şimdiki Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Lutfullah Kayalar tarafından gasp edil-
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diğini ya da gasp edilmesine göz yumulduğunu ileri sürmüş, çiftlik arazisi içerisinde 14 katlı 
gecekonduların, iş hanı, spor sahalarının yapıldığını..." vesaire diyerek devam ediyor ve netice 
olarak, savcı -bu değerli arkadaşlarımız mebus olduğu için, onlara bir şey söyleyemiyor- geli
yor gariban idareciye, onun ifadesini alıyor ve şöyle bir karara varıyor, çok yeni bir karar, yani 
üç dört günlük bir karar bu: "Bu sebeplerle, şikâyet olunanın atılı suçu işlediği hususunda 
delil ve emare bulunamadığından, kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına; kara
rın bir örneği müştekilere ve şikâyet olunan Aytekin Ülger'e tebliğine, itiraz yolu açık olmak 
üzere, Cumhuriyet Savcılığınca, ilgili maddesi gereğince karar verildi. 5.4.1990" 

Sevgili arkadaşlarım, bu konuştuklarımın hepsinin delilleri var. Müsaade ederseniz, on
lardan birkaçını okuyayım: "22 Nisan 1989 günü, Ankara'da, Millî Eğitim Bakanlığı, Millî 
Şûra Salonunda, Millî Hâkimiyet Sanat Şöleni ve ödül Töreni protokol davetiyeleri 10 bin Türk 
Lirası olup, bir miktar satın alınması ve ayrıca, Aziz Atatürk'ün çiftliklerini temsilen, örnek 
sayılabilecek hediyelerin, çekilişe katılmak üzere takdim olunması" diyor. Çiftlik idaresi, "Böyle 
bir fonumuz da yok, böyle bir şeyi de yapamayız" diyor. 

Çim saha istiyor arkadaşlarımız... Derneklerini yürütecektermiş... 
BEŞER BAYDAR (Ankara) — Kim istiyor? 
HAYDAR ÖZALP (Devamla) — Sevgili arkadaşlarım, biz beşikte Atatürk ninnisi, okul

da Atatürk türküleriyle büyüdük. Bırakalım, Atatürk'ün ruhunu taciz etmeyelim. Nedir bun
lar? Kimdir bu Kemalist Atılım Derneğinin sahibi? Üzülerek söyleyeyim: Bugün bu dava ko
nusu olan Hüsnü Doğan arkadaşımızın vaktiyle getirdiği ve Bakanlıkta altına araba verdiği 
bir arkadaşımız. Üzülerek ifade ediyorum, işte burada kendileri... 

DEVLET BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (İzmir) — Ben getirmedim. 
HAYDAR ÖZALP (Devamla) — Neyse, siz getirmediniz; ama, altına araba vermişsiniz. 

Yani, kınamak için konuşmuyorum Sayın Bakanım, yanılgılarımızı ifade etmek bakımından 
söylüyorum, yanılıyoruz diye söylüyorum ve bugün sizi Cumhuriyet Savcılığına, şikâyet edi
yor, Orman Çiftliğini gasp ediyor diye dava açıyor. Neden?.. Çünkü, sonra o vazifeden alın
mış. 

Arkasından, 2 bin dönüm yer istiyor, arkasından -dediğim gibi- Yenimahalle Belediyesin
ce daha evvel kullanılan, fakat sonra bırakılan yerin tahsisini istiyor ve bunlar olmayınca da, 
Atatürk Orman Çiftliğini hedef yapıp, değerli arkadaşımızı da yandaş alıp, hücum hattına ge
çiyor sevgili arkadaşlarım. Meselenin esası bu. Bunların hepsi, burada, vesikalarla, dosyalarla 
olan meseleler. Bilmiyorum durumu izah edebildim mi?.. 

Hepinize, bu vesileyle, derin saygılarımı sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özalp. 
önerge sahipleri adına, Sayın Beşer Baydar; buyurun efendim. 
BEŞER BAYDAR (Ankara) —•. Sayın Başkan, değerli üyeler; hepinizi tekrar saygıyla se

lamlıyorum. 
Bugün, enteresan bir diyalogla karşı karşıya geldik. Parlamenterlik yaşamında engin de

neyimleri olan, uzun süre bakanlık yapmış bir ağabeyimizin, parlamenterlik yaşamında çok 
daha yeni olan, ilk defa bir Meclis araştırması için kürsüye gelen bendenizin karşısına İktidar 
Partisinin sözcüsü olarak çıkmasını çok yadırgadım. Sanıyorum, herhalde bundan sonra ko
misyonlarda görev almak için mi böyle yaptı; onu bilemiyorum... (ANAP sıralarından gürül
tüler ve "ihtiyacı yok" sesleri) 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Olur mu kardeşim?... Ben politikayı bırakacağım... 
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MEHMET ZEKt UZUN (Tokat) — Ders verdi, ders... 
BEŞER BAYDAR (Ankara) — Verdiği dersi, yeniden, şöyle çok kısaca bu süreye sığdır

maya çalışalım. 
Değerli arkadaşlarım, hesaplar yürürken bir şeyler oluyor; kanunlar kılıfa, kılıflar da ba

zen kanunlara uyduruluyor. Yine bugün burada, işte, kanunların kılıflara, kılıfların da kanun
lara uydurulmaya çalışıldığına şahit olduk. 

Değerli Ağabeyimiz Sayın Özalp, sanıyorum Atatürk Orman Çiftliğinin merkez noktasın
dan çok, dış taraflara çıkmadı. Çıksaydı, bu söylediğim yerlere biraz daha bakar ve belki de 
farklı şeyler söylerdi. Bugün, tktidar Partisinin, Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili "yağmalama 
yapılıyor" sözcüğüne neden karşı çıktığını bilemiyorum. Birtakım şaibeler var, senelerce de 
olmuş. Benim elimde çok eskiye dayanan müfettiş raporları da var. Küçük ayrıntalara girmek 
istemediğim için bunlardan bahsetmedim. Bu şaibelerin ortadan kalkması için, böyle bir yer 
hakkında Meclis araştırmasının açılması kime ne zarar getirir? Birtakım konular aydınlanır 
ve belki de çıkıp burada, bu araştırmayı gündeme getiren kişi olarak özür dileme gereğini du
yardım; ama, tktidar Grubunun hem de en yaşlı, en tecrübeli üyesine, Meclis araştırmasının 
açılmamasıyla ilgili olarak sözcülük verilmesini biraz yadırgadım. 

Eğer Meclis araştırması açılmış olsaydı, şöyle, hayal gücümüzle bir bakalım: Marmara Ote
lindeki yangının belki gerekçesi ortaya çıkardı, o garip yangınla ilgili olarak 1988 bütçesinde 
Yüksek Denetleme Kurulu üyelerinin hazırladığı rapor Meclisin KtT Komisyonunda görüşü
lürken, orada Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili suiistimal iddiası vardı. Bundan üç gün önce 
bir* yangın çıktı, Yüksek Denetleme Kurulu üyelerinin suiistimal olarak getirdiği o maddeyi, 
o yangından sonra, üst komisyonda görüşemez olacağız. Eğer Meclis araştırması açılmış ol
saydı, bu ve buna benzer garip yangınların nedenlerini öğrenmiş olmamız daha iyi olmaz mıy
dı? "Neden kavgası veriliyor?" deniliyor. 

Sayın Özalp, çok tuhaf ve garip bir şekilde, benim Meclis araştırması önergemi Kemalist 
Atılım Birliğiyle bir ittifakın eseriymiş gibi getirdi. Gerek Meclis araştırma istemimde, gerekse 
savcılık belgelerinde, Kemalist Atılım Birliğiyle ilgili hiçbir ortak yan olmadığı için, hiçbir şe
kilde de bağlantı kurulamaz. Bunu da araştırırdık, bu da ortaya çıkardı... O belge de bende 
mevcut. 

tşin bir garip tarafı da, Atatürk Orman Çiftliğiyle ilgili herhangi bir soruşturma hangi 
bakanlıkta gündeme gelirse, gizli bir el, gizli bir kurye, bunu takip eder hale geldi. 

Ben, Atatürk Orman Çiftliğiyle ilgili yağmalama olduğu iddiasıyla mahkemeye müracaat 
ettim; ama, bu müracaatımda, Kemalist Atılım Birliğiyle ilgili ortak hiçbir şeyim yoktur. Efen
dim, onu da araştıralım, şu anda Başkanlığa hatırlatıyorum, yazı yazalım, isteyelim savcılık
tan... İsteyelim diyorum işte... 

Şimdi, şikâyet dilekçemde, şöyle bir ibare kullandım: "Atatürk Orman Çiftliği yağmala
nıyor; bununla ilgili, mahkemenize somut belgeler vereceğim, beni lütfen dinleyin" dedim. Buna 
rağmen, -Sayın Haydar Özalp'in burada kısaca okuduğu ve garip bir şekilde, nasıl olduğunu 
bilemediğim o ilintiyle beraber- beni ne dinleme gereğini duydular, ne de belge isteme gereğini 
duydular; sadece, takipsizlik kararı verdiler. 

MEHMET PÜRDELOĞLU (Hatay) — 15 gün içinde itiraz hakkı var. 
BEŞER BAYDAR (Devamla) — Yine, Değerli Ağabeyimiz, "satış yok" diyor. Atatürk 

Orman Çiftliğinin arazileriyle ve tesisleriyle ilgili olarak, burada bir satış iddiasında bulunan 
kimse olmadı. Ne ben satış iddiasında bulundum, ne de, izlediğim kadarıyla, Doğru Yol Partini 
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temsilen konuşan arkadaş satış iddiasında bulundu. Atatürk Orman Çiftliği içerisinde satış 
yok. Satış olsa, yağmalayan insanlar daha da zarara girer. Satın almadan kullanıyorlar, malla
rı gibi kullanıyorlar. Neden satın alacaklar? 

Eğer Meclis araştırması açılırsa, başka ilintiler de sanıyorum ortaya çıkacaktır. Atatürk 
Orman Çiftliğiyle ilgili, üzerinde soru işaretleri taşıyan bir takım konuları gündeme getiren 
sadece, Meclisteki bizler değiliz, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu üyelerinin raporların
da da mevcut. Yine, Atatürk'ün manevî kızı Sabiha Gökçen'in bu konuda yaptığı -basında da 
yer alan- bir basın toplantısı var. Orada belirtiyor ve bunun da ötesinde; özellikle ilk konuş
mamda bahsetmediğim bir husus var: Bu konuda, Cumhurbaşkanlığı, Atatürk Orman Çiftli
ğinde yağmalar olduğu iddiası karşısında, Devlet Denetleme Kurulu üyelerini harekete geçirdi. 
O müfettişlerin bilgi aldığı insanlardan bir tanesi de benim. Bununla ilgili olarak Cumhurbaş
kanlığında bir dosya da vardır. Cumhurbaşkanı değiştikten sonra o dosyanın akıbetinin, kim
lerde, hangi dairede, hangi sumenin altında ne olduğunu bilmiyoruz. Yine, o dosyanın içeri
sinde, Devlet Denetleme Kurulu üyelerinin yaptığı araştırmalar sonucunda hangi bilgilerin top
landığını da bilemiyoruz. Eğer bir araştırma yapılmış olsaydı, bu da ortaya çıkardı. 

Bunların da ötesinde, Sayın ANAP sözcüsü, "Gariban bürokratın üstüne gidiyorsunuz" 
diyor. Gariban bürokratı... 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Burada, savunması olamayan insanlar hakkında konuşa
mazsınız. 

BEŞER BAYDAR (Devamla) — Ben araştırdım gariban bürokratı. 
Efendim siz getirdiniz onu, bakınız; daha önce bunu söylemedim. O gariban bürokratın 

babası polis, kayınpederi belediye memuru; ama, narenciye bahçeleri, sayısı belirlenmeyecek... 
HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Allahtan korkman lazım, babasından kalan bahçeleri bu

raya getiremezsin. 
BEŞER BAYDAR (Devamla) — Babasından kalan bahçe yok, hepsine baktım ben. 
BAŞKAN — Sayın Baydar, bunları burada söz konusu etmeyin, önergenizle ilgili konu

şun lütfen. 

BEŞER BAYDAR (Devamla) — Bunlardan da öte, o 14 katlı imarsız gecekondunun hangi 
amaçla yapıldığını ve İmar Kanunu değiştikten sonra ne şekilde bırakıldığını da burada öğren
miş olurduk ve eğer bir Meclis araştırması açılırsa, öyle sanıyorum ki, müteahhit firma sahibi, 
Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Tahsin Kaya'nın, Eskişehir Hava Üssünden, kontrolsüz, Ame
rika'ya gidip geldiğini, giderken ve gelirken yanında neler götürdüğünü, neler getirdiğini ve 
bunların kimlerin himayesinde olduğunu da öğrenmiş olurduk. Yine, işin garip bir tarafı, me
rak eden arkadaşımıza, ANAP sözcüsünün "Hiç, bir karış toprak satılmamıştır, sattırmayız" 
demesine rağmen, yüksek bürokraside birtakım kişilerin Atatürk Orman Çiftliği içerisinde özel 
villalara sahip olduğunu gösterebilirdik. 

ABDÜLBAKt ALBAYRAK (İstanbul) — Olur mu öyle şey?! 
BEŞER BAYDAR (Devamla) — İşte, "Olur mu?" deneceğine, bu Meclis araştırması açıl

saydı, bu soru işaretleri ortadan kalksaydı daha iyi olmaz mıydı? 
Sayın Haydar Özalp arkadaşımız konuşması arasında, "Bu firma almasaydı, daha hızlı 

babalar alırdı" diyor. Kimseyi suçlamak istemiyorum; ama öyle sanıyorum ki, eğer bir Meclis 
araştırması açılırsa, şu anda şirket içerisindeki babalar zincirinin neresinde kimlerin olduğu, 
kimlerle ilintili olduğu da ortaya çıkardı; Tahsin Kaya'nın ve şu anda o 14 katlı gecekondunun 
kapısında bekleyen Mehmet Ağar'ın kardeşinin kim olduğunu ve orada hangi görevle kaldığı
nı da öğrenmiş oluruz. 
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Değerli arkadaşlarım, bu konu elbette burada bitmeyecek. Biraz sonra oylayacaksınız; ama, 
bizim, gerek Atatürk'e, gerekse de ülkemizin topraklarına sahip çıkma duygumuz devam ede
cek ve bunun hesabını bugün sormasak bile, yakın bir gelecekte elbette soracağız. 

Hepinize saygılar, sevgiler sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baydar. 
Sayın milletvekilleri, Meclis araştırması önergesi üzerindeki öngörüşmeler tamamlanmış

tır. 
Şimdi, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Meclis araştırması açılmasını kabul edenler lütfen 

işaret buyursunlar. Etmeyenler... Meclis araştırması açılması kabul edilmemiştir. 
Gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz: 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

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

BAŞKAN — 1 inci sırada, Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Birinci özal Hükümetinde 
görev alan eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Ali Eser?.. Yok. 
Hükümet adına cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

2. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz 'in, din görevlilerinin eğitim programlartnın geliştirilmesi 
ve ödeneklerinin artırılması için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/65) 

BAŞKAN — 2 nci sıradaki soru, ilgili milletvekili arkadaşımızın izinli olması nedeniyle 
ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 3 üncü sırada, Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, profesyonel 
futbol liginde uygulanan puan sistemine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından so
rusu vardır. , 

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

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

BAŞKAN — 4 üncü sırada, Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Karadeniz Bakır işlet
meleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan bir atamaya ilişkin Devlet Baka
nından sorusu vardır. 

Sayıncı Ekinci?.. Yok. 
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İlgili Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

5. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Eflani-Safranbolu yolunun tamir edilmemesini ten
kit eden bir vatandaşın Karayolları 15 inci Bölge Şefliği Görevlilerince dövüldüğü iddiasına üişkin Ba
yındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/110) 

BAŞKAN — 5 inci sırada, Sayın Şinasi Altıner'in, Bayındırlık ve tskân Bakanından soru
su vardır. 

Sayın Altmer?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Sayın Şinasi Altıner ikinci kez sorusunun görüşülmesi sırasında Mecliste hazır bulunma

dığından, sorusu düşmüştür. 

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

BAŞKAN — 6 ncı sırada, İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, spor sahalarında mey
dana gelebilecek sportmenliğe aykırı davranışları önlemek amacıyla ne gibi tedbirler alındığı
na ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanında sorusu vardır. 

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

7. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Seul Olimpiyatlarına katılan yöneticilerin görevle
rine ve bunlar için Devletçe yapılan harcamaya ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/203) 

BAŞKAN — 7 nci sırada, İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sorusu vardır. 

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

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

BAŞKAN — 8 inci sırada, Edirne Milletvekili Sayın Erdal Kalkan'ın, Başbakandan soru
su vardır. 

Sayın Erdal Kalkan görevli olduğundan, soru ertelenmiştir. 

9. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Horzum Şirketler Grubuna 20.11.1985 tarilüi prot-
kolden önce ve sonra ne kadar vergi iadesi ve kaynak kullanımı destekleme primi ödendiğine ilişkin Başba-
luırvlan sözlü soru önergesi (6/234) 

BAŞKAN — 9 uncu sırada, Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Horzum Şirketler Gru
buna 20.11.1985 tarihli protokolden önce ve sonra ne kadar vergi iadesi ve kaynak kullanımı 
destekleme primi ödendiğine ilişkin, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Can ver?.. Yok. 
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Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

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

BAŞKAN — 10 ve 11 inci sıralardaki sorular, Ankara Milletvekili Sayın Ömer Çiftçi'nin 
izinli olması nedeniyle ertelenmiştir. 

12. — izmir 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 — 12 nci sırada, tzmir Milletvekili Kemal Anadol'un, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sorusu vardır. 

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

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

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

Sayın Canver?.. Yok. , 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

14. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu A.Ş. 'nin 
ortaklarına ve şirket anasözleşmesindeyer alan bazı hükümlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/257) 

BAŞKAN — 14 üncü sırada, Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Devlet Bakanın
dan sorusu vardır. 

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

15. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman 'in, Çorum iline bağlı bazı köylerin elektrik sorununa iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/258) 

BAŞKAN — 15 inci sırada, Çorum Milletvekili Sayın Rıza Ilıman'ın, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Ilıman?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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•Sayın milletvekilleri, soru sahibi arkadaşlarımız Genel Kurulda yoklar. Genellikle sorula
ra cevap verecek bakanlar da bulunmamaktadır... 

DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Sayın Başkan, bir sayfa devam 
ederseniz, epey soru düşer. 

RAŞİT DALDAL (Niğde) — Soruları görüşmeye devam edelim. 
ATİLLA İMAMOĞLU (Kahramanmaraş) — Hükümetin çoğunluğu bizimkinden az. 
BAŞKAN — Devam edelim; ama, hiç... 
Hükümet, "hazır olduklarını" belirtiyor; isteklerine uyarak soruları görüşmeye devam edi

yoruz. 

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

BAŞKAN — 16 ncı sırada, Afyon Milletvekili Sayın Abdullah Ulutürk'ün, Devlet Planla
ma Teşkilatıyla ilgili Başbakandan sorusu vardır. 

ATİLLA İMAMOĞLU (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, buradaki sorularla ilgili hiç
bir bakan yok orada. 

BAŞKAN — Sayın Ulutürk?.. Yok. 
Başbakan adına cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 17 nci sırada Adana Milletvekili Sayın Orhan Şendağ'ın Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Şendağ?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci kez bulunmadığından, soru düşmüştür. 

18. — Adana Milletvekili Orlıan Şendağ'ın, Adana ili Yüreğir ilçesi Kâzım Karabekir Mahalle
sinde sağlık ocağı yaptırılıp yaptırûmayacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/156) 

BAŞKAN — 18 nci sırada, Adana Milletvekili Sayın Orhan Şendağ'ın, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Şendağ?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Sayın Şendağ ikinci kez bulunmadığından, soru düşmüştür. 

19. — Adana Milletvekili Orlıan Şendağ'ın, Adana ili Yüreğir ilçesi Yunusoğlu Köyünde sağlık 
ocağıyaptırûmamastntn nedenine ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/157) 

BAŞKAN — 19 uncu sırada, Adana Milletvekili Sayın Orhan Şendağ'ın, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Şendağ?.. Yok. 
Soruya cevap verecek ilgili Sayın Bakan?.. Burada. 
Sayın Şendağ, ikinci kez bulunmadığından, soru düşmüştür. 
Sayın milletvekilleri, bu koşullarda, Parlamentonun yararlı bir çalışma yapması mümkün 

görülmemektedir. 
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Çalışma süremiz de dolmak üzere olduğundan, gündemdeki kanun tasarı ve tekliflerini 
sırasıyla görüşmek için, 16 Mayıs 1990 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşi
mi kapatıyorum. 

I 

Kapanma Saati: 18.13 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

I. —Balıkesir Milletvekili I. Önder Kırlı'nın, ülkemize sığınan Iraklılardan bir kısmmın Yozgat 
İli Merkez İlçesi Karabıyık Köyüne yerleştirileceği iddiasına ilişkin Başbakan'dan sorusu ve içişleri Ba
kanı Abdülkadir Aksu'nun yazılı cevabı (7/1257) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Yıldırım Akbulut tarafından yazılı olarak yanıtlandırıl
masını saygı ile dilerim. 29.3.1990 

1. Önder Kırlı 
Balıkesir 

1. Yozgat ili Merkez İlçe Karabıyık Köyüne 12 ila 15 000 Iraklı Kürt sığınmacının yerleş
tirilmesi yolunda bir karar verilmiş midir? 

2. Anılan Irak yurttaşlarının göçmen olarak ülkemize kabul edildikleri, Yozgat basının
da yer almıştır? Bu husus doğru mudur? Yani burada, göçmenlere konut mu yapılmaktadır, 
yoksa yeni bir mülteci kampı mı inşa edilmektedir? 

3. Bu iskânın insanî boyutunu dikkate almakla birlikte, İS 000 kişinin bir köy çevresine 
yerleştirilmesinin doğuracağı sosyal, ekonomik, kültürel sorunlar konusunda herhangi bir in
celeme ve araştırma yapılmış mıdır? Yapılmamışsa, seçim yerinin saptanmasındaki temel kri
terleri nedir? 

4. Buraya yerleştirilen insanların beslenmesi ve diğer gereksinimlerinin karşılanması na
sıl olacaktır? Bu insanlar uzun bir süredir yurdumuzda kaldıklarına, ülkemizi yeni bir yurt 
olarak seçtikleri ve fiilen göçmenlikleri tanındığına vgöre, kendileri için çalışma ve iş alanları 
yaratılması, dilimizi öğrenmelerinin gerçekleştirilmesi suretiyle, bölgeye uyumlarının sağlan
ması yolunda herhangi bir çalışma başlatılmış mıdır? Başlatılmamışsa böyle bir çalışma düşü
nülmekte midir? 

5. Yozgat'ta yapılacağı ileri sürülen konutların finansmanı nereden karşılanmakladır? 
Miktarı nedir? İnşaatın ne kadar sürede bitirilmesi düşünülmektedir? 

6. Anılan Iraklı göçmenlere, konut yapımından sonra, iş bulunmayacaksa geçimlerinin 
sağlanması için gerekli ödeme nereden sağlanacaktır? Bu zamana değin kişi başına yapılan 
ödeme toplamı nedir? 

7. Konut yapılan yerde daha önce Yozgat Şeker Fabrikasının yapılacağı ilan edildiğine 
göre, fabrika yapımından vazgeçilmiş midir? 
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T.C. 
içişleri Bakanlığı 

Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
Ankara 14.5.1990 

OLÜSHAL: 1300/GEN-SEK/6-168 
Konu: Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: Başbakanlığın 19.4.1990 gün, K.K.Gn.Md. 07/106-247/02520 sayılı yazısı. 

Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı'nın Irak'tan ülkemize geçmek zorunda kalan kişilerin 
Yozgat'a yerleştirilmeleri ile ilgili olarak Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı soru önergesi 
incelenerek cevabımız aşağıya çıkarılmıştır. 

Bilindiği üzere, Irak'tan ülkemize 1988 yılı Ağustos ayında sığınmak zorunda kalan Irak 
vatandaşları Diyarbakır, Mardin ve Muş geçici yerleşim merkezlerine yerleştirilmişlerdir. Di
yarbakır ve Muş geçici yerleşim merkezleri yapı olarak ikamete elverişli yerlerdir. 

Mardin yerleşim merkezi ise çadırlar şeklindedir. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği Mardin'de çadırlarda ikamet eden kişiler için masrafları milletlerarası kuruluşlar
ca karşılanmak üzere Yozgat'taki "Mülteciler Misafirhanesinin genişletilmesini talep etmiş
ti. 

Ancak, Irak'tan ülkemize sığınmak zorunda kalan kişilerin bu bölgeye yerleştirilmelerine 
karşı Yozgatlıların tepkisi sonucu, bu ilimizde yapılması öngörülen tesislerin yapılmasından 
sarfı nazar edilmiş ve bu husus Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Ankara Tem
silcisi Daniel E. Comvay'e bildirilmiştir. 

Bu kişilerin Irak veya diğer bir ülkeye gidinceye kadar eski ikamet yerlerinde kalmaları 
uygun görülmüştür. 

Arz ederim. 
Abdülkadir Aksu 

içişleri Bakanı 

2. — Kars Milletvekili Mahmut Almak'm, şeker pancarının verim ve kalitesinin artırılması için 
ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür'ün yazdı cevabı. 
(7/1273) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını arz ederim. 6.4.1990 

' Mahmut Almak 
Kars 

1. Bir milyon üçyüz elli bin çiftçi ailesinden oluşan şeker pancarı üreticilerine devlet tara
fından verilen herhangi bir malî destek var mıdır? Var ise nelerden ibarettir? 

2. Şeker pancarının daha da verimli ve kaliteli olması için ne gibi tedbirler almayı düşünü
yorsunuz? 

3. Günümüzün enflasyon ve geçim darlığı koşulları karşısında pancarın alım fiyatını ar
tırmayı düşünüyor musunuz? Artışın oranı ne kadar olacaktır? 
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T.C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı: 5/MM-185 14.5.1990 

Konu: Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: 12.4.1990 tarih ve 7/1273/4757/21124 sayılı yazınız. 

Kars Bağımsız Milletvekili Mahmut Alınak'ın, şeker pancarının verim ve kalitesinin artı
rılması için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği 
yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Şükrü Yürür 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Kars Bağımsız Milletvekili Mahmut Alınak'ın Yazılı Sorularına Cevabımız 

Soru 1. Bir milyon üçyüz elli bin çiftçi ailesinden oluşan şeker pancarı üreticilerine devlet 
tarafından verilen herhangi bir malî destek var mıdır? Var ise nelerden ibarettir? 

Soru 2. Şeker pancarının daha da verimli ve kaliteli olması için ne gibi tedbirler almayı 
düşünüyorsunuz? 

Soru 3. Günümüzün enflasyon ve geçim darlığı koşulları karşısında pancarın alım fiyatını 
artırmayı düşünüyor musunuz? Artışın oranı ne kadar olacaktır? 

Cevap: Şeker Şirketleri tarafından pancar üreticilerine sağlanan destekleri şöylece özetle
mek mümkündür. 

a) Pancar ekiminde kullanılan tohum ve tarımsal mücadelelerde kullanılan ilaçlar ücret
siz olarak verilmektedir. 

b) Her yıl pancar bedelinin yaklaşık % 40-50'si kadar aynî ve nakdî avans dağıtılmakta 
ve avanslar için faiz tahakkuk ettirilmemektedir. 

c) Üretilen pancarın % 30'u kadar yaş veya °7o 15'i yaş + % 0,5'i kadar kuru pancar küs
pesi bedelsiz olarak üreticilere verilmektedir. 

d) Pancar ekiminde ve tarımsal mücadelede kullanılan alet ve makineler için çiftçilerden 
herhangi bir ücret alınmamaktadır. 

e) Pancar ekimini yapan personel ücretinin, yarısından fazlası şeker Şirketince karşılan
maktadır. 

Sağlanan bu desteklerin parasal değeri, pancar fiyatının yaklaşık % 25-30'u mertebesin
dedir. 

Şeker pancarının verim ve kalitesinin artırılmasında, ekimde kullanılan tohumluğun yeri 
ve önemi çok büyüktür. 

Şeker pancarı ekiminde 1986 yılına kadar multigerm tohumlar kullanılmakta idi. Yapılan 
ıslah çalışmaları sonucunda genetik monogerm tohumlar; işçiliğin azaltılması, kök ve şeker 
veriminin % 20'ye kadar artırılması ve kalitenin yükseltilmesi bakımından multigerm tohum 
çeşitlerine kıyasla üstünlük sağlamışlardır. Bu sebeple Şeker Sanayiinde 1986 yılından itibaren 
genetik monogerm tohumlarla yapılan ekimin oranı hı/la artırılmış ve bu oran 1989 yılında 
% 72'ye ulaşmıştır/Bu yıldan itibaren uygun nitelikıeki alanların tamamı genetik monogerm 
tohumlarla ekilmekledir. 
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Suni gübre kullanımının pancar verim ve kalitesini etkilediği bilinen bir gerçektir. Gübre
lemenin; topraktaki bitki besin maddeleri ile pancarın besin maddesi istekleri dikkate alınarak 
yapılması gerekmektedir. Bu sebeple; Şeker Şirketleri pancar münavebe alanlarında örnekle
me metodu ile toprak numunesi almakta, bunları kendi laboratuvarında ücretsiz olarak tahlil 
ettikten sonra alınan sonuçlara göre suni gübre dağıtımını planlamaktadır. 

Şeker Pancarının daha da verimli ve kaliteli olması için çeşitli agronomik tedbirler üzerin
deki çalışmalar sürdürülmektedir. 

Şeker pancarı fiyatları, bir önceki yıla kıyasla, 1988 yılında °7o 105, 1989 yılında Vo 83,3 
ve 1990 yılında °/o 50 oranında artırılmıştır. Polar şeker varlığı, tazminat ve primlerle birlikte 
ortalama pancar fiyatı; 1988 yılında 45,27 TL/kg ve 1989 yılında 83,99 TL/kg olmuştur. Yu
karıda açıklanan destekler de dikkate alındığında fiyatın % 25-30 kadar daha fazla olduğunu 
kabul etmek gerekir. 

3. — Edirne Af ilki vekili Erdal Kalkan'vn, Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri 
Birliğinin borçlarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür'ün yazılı cevabı (7/1275) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını arz ederim. 

Erdal Kalkan 
Edirne 

1. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin özel, tüzelkişilere kamu kurum 
ve kuruluşlarına ne kadar borcu bulunmaktadır? Birliğin 1 trilyon 50 milyar 573 milyon lira 
borcu bulunduğuna ve giderek borçlarının arttığına dair kamuoyundaki yaygın söylentiler doğru 
mudur? 

2. Birliğin borçları konusunda sözü edilen iddialar doğru ise, birlik hangi amaçla TRT 
2 nci Kanalda 29 gün süre ile Kavak Ailesi Dizi programını yaptırmıştır? Bu programın ayçiçe
ği üreticisinin eğilimi ile veya Kooperatifler Birliğinin tanıtımı ile ilgisi bulunmakta mıdır? Bu 
program için 1 Milyar 800 milyon lira ödendiği iddiaları doğru mudur? 

3. Ayrıca, birliğin TRT'nin normal reklam kuşağında yayınlanan reklam programları ne 
kadar sürecektir? Ve karşılığında ne kadar bedel ödenecektir? 

T.C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği 
Sayı: 5/MM-187 14.5.1990 

Konu: Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 12.4.1990 tarih ve 7/1275/4764/21172 sayılı yazınız. 

Edirne Milletvekili ErdalKalkan'm, Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Bir
liğinin borçlarına ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği yazılı soru önergesiyle 
ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Şükrü Yürür 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
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Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın Yazılı Sorularına Cevaplarımız 

Soru 1. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin özel, tüzelkişilere ka
mu kurum ve kuruluşlarına ne kadar borcu bulunmaktadır? Birliğin 1 trilyon 50 milyar 573 
milyon lira borcu bulunduğuna ve giderek borçlarının arttığına dair kamuoyundaki yaygın söy
lentiler doğru mudur? 

Soru 2. Birliğin borçları konusunda sözü edilen iddialar doğru ise, birlik hangi amaçla 
TRT 2 nci Kanalda 29 gün süre ile Kavak Ailesi Dizi programını yaptırmıştır? Bu programın 
ayçiçeği üreticisinin eğitimi ile veya Kooperatifler Birliğinin tanıtımı ile ilgisi bulunmakta mı
dır? Bu program için 1 milyar 800 milyon lira ödendiği iddiaları doğru mudur? 

Soru 3. Ayrıca, birliğin TRT'nin normal reklam kuşağında yayınlanan reklam programla
rı ne kadar sürecektir. Ve karşılığında ne kadar bedel ödenecektir? 

Cevap 1. Trakyabirlik'in (Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği), ban
kalar ile diğer gerçek ve tüzelkişilere olan toplam borcu 1 098 483 126 221. — TL.dır. Bunun 
63 196 582 244.— liralık bölümü Birliğin özel bünye faaliyetlerinden, 1 035 543 977.— liralık 
bölümü ise Devlet destekleme alımlarından kaynaklanmakta ve borcun bu bölümü Hazineyi 
ilgilendirmektedir. 

Diğer taraftan, üretici menfaatleri esas alınarak ürün mubayaasında bulunulmasının bir 
sonucu olarak, Birliğin 1989 ürünü yağlık ayçiçeği mubayaa faaliyetlerinin getirdiği risklerin, 
Trakya Birlikçe yapılan uygulamaların Devlet adına alım faaliyeti olarak kabulü ile Trakyabir
lik'in Devlet adına alımlarla görevlendirilmiş sayılması, Yüksek Planlama Kurulunca karar
laştırılmış olduğundan, içinde bulunduğumuz kampanya döneminde adı geçen Birlik tarafın
dan ortalama 668.— TL/Kg. fiyatından mubayaa edilen toplam 452 099 ton yağlık ayçiçeğin
den doğabilecek zarar sebebiyle, Birliğin ve dolayısıyla üretici ortakların herhangi bir kaybı 
sözkonusu değildir. 

Cevap 2. Trakyabirlik mamullerinin üretimi ve pazarlanması faaliyetleri destekleme he
saplarını ilgilendirmemektedir. Buna göre Trakyabirlik yönetim kurulu kendi yetki ve sorum
luluğunda; Trakyabirliği ve mamullerini geniş bir kesime tanıtarak satışlarını mümkün olduğu 
ölçüde artırmak, işletmelerin tam kapasite ile üretime devam etmelerini sağlamak amacıyla 
TV reklamı yapılmasına ihtiyaç duymuş, buna bağlı olarak, Trakyabirliğin imajının kuvvet
lendirilmesi ve BÎRYAö ile BtRMA reklamlarının desteklenmesi düşüncesiyle "Kavak Ailesi" 
adlı programın yapılmasını kararlaştırmıştır. 

Trakyabirlik Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre; 15'er dakikalık 29 adetlik bu prog
ram için yapım bedeli olarak 324 800 000.— TL. ve yayın bedeli olarak 67 227 228.— TL. ol
mak üzere toplam 392 027 228.— TL. ödeme yapılmıştır. Ayrıca, iş bitiminde °7o 4 ajans ko
misyonu olarak 15 681 090.— TL. ödenmesi gerekmektedir. 

Trakyabirlik yetkisinde yürütülen reklam kampanyasının, Trakyabirliğe sağlayabileceği fayda 
Bakanlığımızca yakından takip edilmekledir. 

Cevap 3. Trakyabirliğin TV'nin normal reklam kuşağında yayınlanan programlarının sü
resi 3 ay olup Haziran 1990 ayı içerisinde sona erecektir. Bu reklamlar için 1 268 327 216.— 
TL. ödeme yapılacaktır. 

4. — Burdur Milktoekili Fethi Çelikbas 'in, OF.CD bünyesinde kurulun Türkiye Yardım Konsor
siyumu yoluyla yapılan yardım ve kıcdi mikturma ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Ali Bozcr'in yazılı 
cevabı (7/12H7) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Dışişleri Bakanı tarafından cevaplandırılmasına 
müsaadelerinizi saygılarımla rica ederim. 12.4.1990 

Fethi Çelikbaş 
Burdur 

Başlangıçtanberi: 
1) OECD bünyesinde kurulan Türkiye "ferdim Konsorsiyumu yoluyla, 
2) Avrupa Konseyi tskân Fonundan, 
3) Avrupa Topluluğundan, 
Yapılan yardım ve kredi miktarları para cinsleri ayrı ayrı belirtilerek, yıllar itibariyle ne 

kadardır? 

T.C. 
Dışişleri Bakanlığı 

Siyaset Planlama Dairesi Başkanlığı 
Sayı: SPLD/1785-281 10.5.1990 

Konu: Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: 17.4.1990 tarih ve KAN.KAR.MD: 7/1287-4805/214354 sayılı yazıları. 
Burdur Milletvekili Sayın Fethi Çelikbaş'ın OECD, Avrupa İskan Fonu ve Avrupa Toplu

luğundan sağlanan yardım ve krediler hakkındaki yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunul
muştur. 

Saygılarımla arzederim. 
Prof. Dr. Ali Bozer 

Dışişleri Bakanı 

AT ile Türkiye arasındaki Ortaklık Anlaşması gereğince, Türk ekonomisinin kalkınması
na yardımcı olmak amacıyla AT'nun Malî Protokoller ve 1980 yılında tesis edilen özel işbirliği 
Fonu kanalıyla yaptığı yardımlar, verdiği bağış ve krediler hakkındaki bilgiler aşağıda sunul
maktadır. 

I. — MALÎ PROTOKOLLER: 
Türkiye'ye verilecek kredi ve yardımların miktarı ve şartları Malî Protokoller ile tespit edil

mekte ve prensip itibariyle Avrupa Yatırım Bankası kanalıyla Türk ekonomisinin kalkınması 
amacına hizmet edecek yatırım projelerine tahsis edilmektedir. Toplulukla Türkiye arasında 
yapılan Malî Protokoller şunlardır: 

A) 1. MALÎ PROTOKOL; 
Ortaklık Anlaşması ile birlikte 12.9.1963 tarihinde imzalanmıştır. 1964-1969 dönemi için 

toplam 175 milyon dolar kredi öngörmekteydi. Sözkonusu kredinin 105,9 milyon dolarlık kıs
mı alt yapı projeleri, 69,1 milyon dolarlık kısmı ise diğer yatırım projeleri için kullanılmıştır. 

B) 2. MALÎ PROTOKOL: 
İkinci Malî Protokol Katma Protokol ile birlikte 23.11.1970 tarihinde imzalanmış ve 1.1.1973 

tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. İkinci Malî Protokol 1973-1977 dönemi için 220 milyon 
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Hesap Birimi (H.B.) kredi öngörmektedir. Bu meblağın 195 milyon H.B. tutarındaki kısmının 
Topluluk üyelerinden, 25 milyon H.B. tutarındaki kısmının ise Avrupa Yatırım Bankasından 
(AYB) karşılanması öngörülmüştür. 195 milyon H.B. tutarındaki kredinin 175 milyon H.B. tu
tarındaki kısmı kamu projelerine ve 20 milyon H.B. tutarındaki kısmı ise özel sektör projeleri
ne ayrılmıştır. 195 milyon H.B. ve AYB'dan 25 milyon H.B. tutarındaki kredilerin tamamı mu
kaveleye bağlanmış ve ödenmiştir. 

AT'na ingiltere, İrlanda ve Danimarka'nın katılmaları nedeniyle 30.6.1973 tarihinde im
zalanan Tamamlayıcı Protokole konan bir hüküm suretiyle, Türkiye'ye 47 milyon H.B. tuta
rında ek kredi verilmesi kabul edilmiş, böylece bu üç yeni üyenin de malî yardıma katılmaları 
sağlanmıştır. 

C) 3. MALÎ PROTOKOL: 
1977-1981 yıllarını kapsayan dönem için 12.5.1977 tarihinde imzalanan Üçüncü Malî Pro

tokol 1.5.1979 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Malî Protokol ile toplam 310 milyon Avrupa 
Hesap Birimi (AHB) kredi öngörülmüştür. Sözkonusu kredinin 220 milyon AHB tutarındaki 
kısmının kamu yatırımlarına, AYB'dan verilmesi öngörülen 90 milyon AHB tutarındaki kıs
mının ise özel sektör yatırım projelerine tahsis edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu kredilerin tama
mı mukavelelere bağlanmış bulunmaktadır. 

D) 4. MALÎ PROTOKOL: 
Dördüncü Malî Protokol 19.6.1981 tarihinde parafe edilmiş ve beş yıllık bir dönemi içer

mesi öngörülmüştür. Halen yürürlüğe girmemiş bulunan Dördüncü Malî Protokol, toplam 600 
milyon AHB tutarındadır. Bu meblağın 225 milyon AHB tutarındaki kısmı AYB kaynakların
dan sağlanacak kredi, 325 milyon AHB tutarındaki kısmı Topluluk bütçesinden sağlanacak 
özel koşullu kredi ve 50 milyon AHB tutarındaki kısmı ise ekonomik ve teknik işbirliğinde 
kullanılmak üzere hibe olarak öngörülmüştür. 

II. — ÖZEL İŞBİRLİĞİ FONU: > 
Türkiye-AET Ortaklık Konseyinin 30.6.1980 tarihli toplantısında kabul edilen 2/80 sayılı 

karar uyarınca, ekonomik ve teknik işbirliği çabalarının desteklenmesi amacıyla Topluluk büt
çesinden ödemeleri Komisyon tarafından yapılmak üzere toplam 75 milyon AHB tutarında bir 
meblağın, 68 milyonluk kısmının enerji üretimi, 7 milyonluk kısmının ise teknik yardım ala
nından uygun görülen projelere bağış olarak tahsis edilmesi kararlaştırılmıştır. 

özel işbirliği Fonundan bugüne kadar tahsis edilen mebağlar ve projeler aşağıda kayıtlı
dır: 

Proje Adı Tutarı (Milyon AHB) 

1. TKl Beypazarı Linyit Projesi 22 
2. TKİ Tunçbilek ve Soma Linyit Madenleri 16 
3. MTA Batı Anadolu Linyit Arama Projesi 8 
(Bu projeler ile ilgili meblağlar tahsis edilmiş ve kullanılmıştır.) 
4. MTA Batı Anadolu Jeotermal Enerji Etüdü 8 
5. Sıtma ile Mücadele Projesi 1,5 
(Bu projelerin finansman anlaşmaları imzalanmış, ekipman sayın alınması ile ilgili ihalelerin 
açılması ve projeler ile ilgili meblağların transferi aşamasına gelinmiştir.) 
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Proje Adı Tutarı (Milyon AHB) 

6. Türk ve AT işadamları arasında istanbul'da Eylül 
1988 de düzenlenen "tş Haftası" 0,5 
(tş Haftası yapılmış ve finansmanına AT tarafından yapılan katkı harcanmıştır). 
7. Türkiye ile AT arasındak ilişkilerin 
Güçlendirilmesi adlı Projesi kapsamında: 

— Jean Monnet adlı burs programı 2 
— Ankara ve Marmara Üniversitelerinde AT Enstitüleri kurulması 0,9 
— DPT'de AT Formasyon Merkezi ve Marmaris'te 

Dil Laboratuarı Kurulması 0,5 
8. Uluslararası Belediyeler Birliğinin istanbul'da Doğu Akdeniz ve 
Orta Doğu için Bölgesel Eğitim ve Kalkınma Merkezi Kurulması, Projesi 1,4 
(Bu projelere ilişkin finansman anlaşmaları 18 Temmuz 1989 tarihinde imzalanmış olup proje
ler ile ilgili meblağların transferi aşamasına gelinmiştir). 
9. Sağlık Hizmetlerinin iyileştirilmesi 5,8 
10. Çevre Kirliğinin Kontrolü 2,8 
(Bu projelerin finansman anlaşmaları tarafımızdan 14 Şubat 1990 tarihinde imzalanmış olup 
AT Komisyonu yetkili Komiseri tarafından da imzalanması beklenmektedir). 
11. Turizm ve Madencilik Sektörlerinde Hizmetiçi Eğitim Projesi 5,4 
12. Türk ve AT işadamları arasında bir tş Konseyi Kurulması 0,2 
(Bu projelerin finansman anlaşmaları halen müzakere aşamasında bulunmaktadır.) 
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1979-1988 Yılları Arasında OECD Konsorsiyumu Kanalıyla Üye Üllcelerden 
Sağlanan Malî Yardımlar 
(Milyon Dolar Olarak Cari Döviz Kurları) 

OECD Özel Yardımı 
1979-82 1983 1984 1985"* 1986 1987 1988 

Yardım İhracat Kredisi(l) Yardım İhracat Kredisi(l) Yardım İhracat Kredis(l) Yardım İhracat Kredisi(l) Yardım İhracat Krcdisi(l) Yardım İhracat Krcdisi(l) Yardım İhracat Kredisi(l) 

OECD Ülkeleri 

AVUSTURYA 
BELÇİKA 
KANADA 
DANİMARKA 
FİNLANDİYA 
FRANSA 
ALMANYA 
İTALYA 
JAPONYA 
LÜKSEMBURG 
HOLLANDA 
NORVEÇ 
İSVEÇ 
İSVİÇRE 
İNGİLTERE 
ABD 

TOPLAM 

30.0 
31.9 
26.1 
13.3 
2.0 

99.7 
878.9 
135.0 
200.0 

1.0 
60.5 
30.3 
16.5 
67.0 

120.0 
983.5 

2 695.7 

40.0 
92 

— 
— 
— 

199.4 
— 

300.0 
150.0 

— 
— 

61.0 
10.8 

— 
— 

166.2 

1 019.4 

— 
5.9 
6.0 
— 
— 
— 

49.0 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

138.5 

199.4 

— 
1.3 
9.2 
— 
— 
— 

371.4 
— 
9.0 
— 

67.7 
- — 

— 
0.9 
1.1 

15.7 

476.3 

— 
4.3 
— 
— 
— 
— 

45.6 
— 

65.8 
— 
— 
— 
— 
— 
3.0 

175.0 

292.7 

— 
9.5 

110.0 
— 
— 

26.3 
217.5 

— 
125.7 

— 
65.1 
0.5 
— 

267.1 
104.0 
299.3 

1225.0 

— 
4.2 
— 
— -
— 
— 

56.5 
20.0 
101.8 

— 
— 

0.6 
— 
— 
— 

100.0 

283.1 

4.1 
83.2 

149.5 
— 
— 

156.5 
265.4 
166.2 
229.1 

— 
13.0 

— 
4.9 

55.2 
87.2 
95.8 

1 310.1 

— 
5.6 
— 
— 
— 

75.7 
60.0 
40.0 

162.0 
— 
1.8 
— 
— 
— 
— 

119.6 

464.7 

37.5 
34.2 

— 
—• 

2.5 
173.1 
158.5 
75.1 

211.4 
— 

12.6 
0.2 

161.5 
69.0 
38.8 

331.5 

1305.9 

— 
8.1 
— 
— 
— 

97.0 
72.2 
8.7 

634.0(2) 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

820.0 

79.0 
154.9 

6.5 
— 

26.7 
366.7 
683.3 
25.5 

253.9 
— 

2.0 
14.5 
0.8 
9.8 

180.0 
604.0 

2 407.6 

0.6 
— 
— 
— 
— 

20.1 
159.5 
145.5 

533.7(2) 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

32.0 

891.4 

8.4 
69.6 
80.7 

— 
7.0 

268.3 
457.1 
297.0 
244.9 

— 
— 

0.2 
6.5 

16.8 
105.8 
267.9 

1 810.2 

1. Resmi ihracat Kredileri ve İhracat Kredisi Garantileri 
2. E X İ M B A N K tarafından sağlanan uzun vadeli kredileri de kapsar 
KAYNAK: O E C D 
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'1958-1990 Yıllarında AKİF'dan Alınan Krediler 
(Yıllar İtibarı île, Milyon) 

YIL SF DM Y $ HLF BLF 

1958 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1969 
1970 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

TOPLAM 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

30.00 
—• 

25.00 
37.00 
78.00 
45.50 
60.00 
60.00 

160.00 
70.00 

230.00 
185.00 
190,00 
115.00 

— 

1.275.50 

— 
—-
— 
— 
— 
— 
— 

4.80 
4.00 

12.00 
, — 

10.00 
90.50 

7.00 
32.00 
34.75 

105.00 
64.00 
90.00 

145.00 
100.00 
105.00 
70.00 

185.00 
100.00 
40.00 

— 

1.199.05 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

' — 
— 
— 
— 
— 
— 

11.350.00 
12.000.00 
7.500.00 

16.500.00 
12.000.00 
5.000.00 

— 
13.000.00 
22.500.00 
11.000.00 

110.850.00 

0.37 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
1.30 

— 
— 
— 
— 

16.00 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
—-
— 
— 
— 

65.00 

85.17 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
- r 

— 
— 
— 
— 
— 

14.50 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

14.50 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

200.00 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

' — 
— 

200.00 

5. — içel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, P.T.T. dağıtıcılarının ekonomik ve sosyal sorunları
na ilişkin Ulaştırma Bakanından sorusu ve Adalet Bakam ve Ulaştırma Bakanı Vekili M. Oltan Sun
gurlu'nun yazılı cevabı (7/1299) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Cengiz Tuncer tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını dilerim. 

Saygılarımla. 
Istemihan Talay 

tçel 
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1. PTT dağıtıcılarının sözleşmeli ve kadrolu çalışanları arasında büyük maaş farkı olduğu 
doğru mudur? 

2. Dağıtıcıların çok az fazla mesai ücreti ve yan ödeme aldıkları, işleri gereği öğlen tatili 
yapamadıkları ve özellikle büyük kentlerde müessesenin öğlen yemeklerinden yararlanamadıkları 
ifade edilmektedir. Bu hususlar tarafınızdan da bilinmekte midir? 

3. PTT dağıtıcılarının çalışma koşullarının düzeltilmesi ve öğlen tatilinin de fazla mesai 
kapsamına alınması gibi yeni bazı malî olanaklar sağlanması Bakanlığınızca da uygun bulun
makta mıdır? Bu konularda daha önceki bazı uygulamalarınızda olduğu gibi Bakanlığınızda 
olumlu bazı çalışmalar yapılmakta mıdır? 

TC. 
Ulaştırma Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 

HÜKMÜ; 525-90/450-9184 11.5.1990 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: 19.4.1990 gün ve KAN.KAR.MD. 7/1299-4847-21572 sayılı yazınız. 
tçel Milletvekili Sayın M. îstemihan Talay'ın PTT dağıtıcılarının ekonomik ve sosyal so

runlarına ilişkin ilgi yazınız eki yazılı soru önergesi incelenmiş ve cevabımız ilişikte sunulmuş
tur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
M. Oltan Sungurlu 
Ulaştırma Bakan V. 

Soru 1. PTT dağıtıcılarının sözleşmeli ve kadrolu çalışanları arasında büyük maaş farkı 
olduğu doğru mudur? 

Cevap 1. Kadrolu olarak çalışan 8 inci derecede 2 çocuklu evli ve eşi çalışmayan bir dağıtı
cının ikramiye dahil eline geçen net ücret 455 000 TL.'sı, aynı durumda sözleşmeli statüde çalı
şan bir dağıtıcının nöbetli veya kanunî tatil günleri çalışması gibi durumlarda gözönünde bu
lundurularak % 15'e kadar ilave yapılmak suretiyle net ücreti 770 000 TL.'sı civarında olmak
tadır. 

Kadrolu olarak çalışanlar gerektiğinde sözleşmeli statüye geçebilmekte ve sözleşme imza
lamaktadırlar. 

Soru 2. Dağıtıcıların çok az fazla mesai ücreti ve yan ödeme aldıkları, işleri gereği öğlen 
tatili yapamadıkları ve özellikle büyük kentlerde müessesenin öğlen yemeklerinden yararlana
madıkları ifade edilmektedir. Bu hususlar tarafınızdan da bilinmekte midir? 

Cevap 2. Tüm dağıtıcılar öğle tatili yapmakta olup, öğle yemeklerinden de istifade etmek
tedirler. 

Kadrolu olarak çalışan dağıtıcılara nöbet veya kanunî tatil çalışması karşılığı ödenen ilave 
ücret Bütçe Kanunlarında öngörülen kadardır. 

Sözleşmeli olarak çalışan personele ise 233 sayılı K.H.K. de ve bu kakarnameyi değiştiren 
308 sayılı K.H.K.'de fazla mesai ile ilgili bir hüküm olmamasına rağmen hizmetlerin süreklilik 
arzetmesi bakımından sözleşme ücretinin içinde nöbetli hizmetler için nöbet ilavesi ve kanunî 
tatil günleri yapılan fazla çalışma için ayda toplam % 16'ya kadar olmak üzere çalışılan her 
bir gün için % 4 ilave verilmektedir. Bu şekilde ödenen ilave ücret Bütçe Kanunlarında kadrolu 
personel için uygun görülen ek çalışma ücretinden fazla olmaktadır. 
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Dilahara çıkan 399 sayılı K.H.K.'de fazla çalışma ücreti ödeneceği hükmü getirilmiş, söz-
konusu K.H.K.'nin geçici maddesiyle fazla çalışma ücretinin tespiti yapılıncaya kadar mevcut 
ücretlerin uygulanmasına devam edileceği ve tespit yapılıncaya kadar mevcut ücretlerde artış 
yapmaya Yüksek Planlama Kurulu yetkili kılınmıştır. 

Soru 3. PTT dağıtıcılarının çalışma koşullarının düzeltilmesi ve öğlen tatilinin de fazla 
mesai kapsamına alınması gibi yeni bazı malî olanaklar sağlanması Bakanlığınızca da uygun 
bulunmakta mıdır? Bu konularda daha önceki bazı uygulamalarınızda olduğu gibi Bakanlığı
nızda bazı olumlu çalışmalar yapılmakta mıdır? 

Cevap 3. Dağıtım hizmeti öğle tatilini de kapsaması halinde bilahara öğle tatiline eşit tatil 
imkânı sağlanmakta, çalışma saati günlük 8 saati geçmemektedir. 



Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

113 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

15 . 5 . 1990 Sah 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

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

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

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

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

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

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

7. — 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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/80) 

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

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

10. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 15 arkadaşının, Sümerbank ve özel
leştirmeye tabi tutulacak diğer kamu iktisadî teşebbüsleri ile ilgili suiistimal iddilarının 
gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/82) 

11. — 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) 

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

13. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 29 arkadaşının, Amasra ve 
Yeniçeltek'de meydana gelen kazaların gerçek nedenlerini ve madencilik sektöründeki 
kazalar ile meslek hastalıklarının önlenmesi için alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açümasına ilişkin önergesi (10/85) 

14. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve 16 arkadaşının, Yeniçeltek Kö
mür Jşletmesindeki çalışma koşullarını, 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) 
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15. — İstanbul Milletvekili Sudi Neş'e Türel ve 20 arkadaşının, istanbul tündeki 
su sıkıntısının gerçek nedenlerimi ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasamın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mecljs 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/87) 

16. —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) 

17. — 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) 

18. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 24 arkadaşının, Sayın Turgut özal'ın 
Başbakanlığı döneminde; kendisinin ve bazı yakınlarının edindikleri mal varlıklarıyla 
ilgili iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/89) 

19. — 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) 

20. — 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) 

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

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

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

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

25. — Adana Milletvekül'i Orhan Şendağ ve 19 arkadaşının, hayvancılığımızın 
içinde bulunduğu sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla 
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Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddileri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

26. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler ve i 6 arkadaşına Trakya Yağlı 
Tohumlar Tarım Satış Kooperatifini, içinde bulunduğu sorunlardan kurtarmak ve 
ülke tarımına daha yararlı hale getirmek için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/95) 

27. — Erzurum Milletvekilli ismail Köse ve 29 arkadaşının, Doğu ve Güney
doğu Anadolu'da satılan fabrikaların satış işlemleriyle ilgili iddiaların gerçeklik dere
cesini ve bu fabrikaların yeniden hizmete açılabilmesi için alınacak tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına Miskin önergesi (10/96) 

28. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 23 arkadaşının, Arifiye - Sincan çift hatlı 
demiryolu inşaatından vazgeçilmesinin nedertlerini tespit etmek amacıyla Anayasamn 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/97) 

29. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 14 arkadaşının, ASELSAN' 
la ilgili iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek ve soruna köklü çözüm getirmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/98) 

W. Kırtklaıreli Milletvekili Gürcan Ersin ve 29 arlkadaşmın, ülkemizde 1980 
yılından sonra uygulanan ekonomik politikaların tarım sektöründe açtığı iddia edilen 
tahribatın boyutlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

31. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu ve 23 arkadaşının, kanun hükmünde ka
rarnamelerle ilgili olarak Hükümetçe yapılan uygulama konusunda Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 100 ve 101 İnci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/27) 

•6 

SÖZLÜ SORULAR 

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

2. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, din görevlilerinin eğitim programla
rının geliştirilmesi ve ödeneklerinin artırılması için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/65) 

3. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol liginde 
uygulanan puan sistemine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/68) 
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4. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'min, Karadeniz Bakır İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan bir atamaya ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/108) 

5. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altımer'in, . Eflani - Safranbolu yolunun 
tamir edilmemesini tenkit eden bir vatandaşın Karayolları 15 inci Bölge Şefliği Gö
revlilerince dövüldüğü iddiasına ilişkin Bayundırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/110) 

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

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

8. — Edime Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Türkiye -Vakıflar Bankası Yönetim 
Kurulu üyelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi f6/205) (1) 

9. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Horzum Şirketler Grubuna 
20.11.1985 tarihli protokolden önce ve sonra ne kadar vergi iadesi ve kaynak kullanımı 
destekleme primi ödendiğine ilişkin Başbakandan sözlü ?oru önergtsi (6/234) (1) 

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

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

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

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

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

15. — Çorum Milletvekili Rıza Ihman'm, Çorum tline bağlı bazı köylerin 
elektrik sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/258) (1) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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16. ~ Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, hayalî ihracatla ilgili olarak 
mahkemelere intikal eden veya Devlet Planlama Teşkilatında soruşturması devam 
eden dosyalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6 '138) 

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

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

19. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adama ili Yüreğir İlçesi Yunusoğlu 
Köyünde sağlık ocağı yaptırrlmamasının nedenine ilişkin Sağhk ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/157) 

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

21. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, fındık ürünü taban fiyatına 
ve fındık üreticilerinim alacaklarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesli (6/166) 

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

23. —' 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) 

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

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

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

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

28. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Vezirköprü İlçe Hastanesi ile bu ilçeye 
bağlı köylerdeki sağlık ocaklarının personel1 ve araç - gereç sorunlarına ilişkin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakamından sözlü soru önergesi (6/181) 

29. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük - Safranbolu kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesli (6/184) 
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30. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük - Yenice karayolu 
yapım çalışmalarının durdurulma nedenine ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/185) 

31. — Zonguldak Milletvekili Şinai Altıner'in, Karabük İlçesi Kapullu Kö
yünde yaptırılacak afet evlerine ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/186) 

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

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

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

35. — 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) 

36. — İçel Milletvekili M. Jstemihan Talay'ın, «Tarsus'un, şimdilik il yapıl
masının düşünülmediğine» dair 31.10.1988 tarihli beyanına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/318) (1) 

37. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli ili Gebze llçesinıin 
öğretmen ihtiyacına iliş'krn Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü son1 

önergesi (6/199) 
38. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesi adliye binasına ve 

bu ilçede ağır ceza mahkemesi kurulmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önerged (6/200) 

39. — 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) 

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

41. — 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) 

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

43. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, ülkemize sığınan peşmergelerden 
bir kısmının Gdbze - Çayırova'daki Tarım Meslek Lisesinde istihdam edileceği iddia
sına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) d) 
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44. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli Valilik Konağı için yapı
lan harcamaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/321) (1) 

45. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç ilçesine bağlı 
Yarıkkaya ve Kurusarı köylerinin içme suyu sorumuna ilişkin Tarım Orman ve Köyiş
leri Bakanından sözlü,soru önergesi (6/209) 

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

47. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Senirkent İlçesine 
ait kanaüizasyonun, bazı köylerin tarım arazilerini olum;;uz yönde etkilediği iddiasına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/211) 

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

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

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

51. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 5.10.1988 tarihinde Mardin ve 
Diyarbakır illerinde köy korucuları tarafından iki vatandaşın öldürüldüğü iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/323) (1) 

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

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

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

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

56. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, İstanbul'da münteşir bir gazete
nin 12.11.1988 tarihli nüshasında yer alan silah ticareti ile ilgili habere ilişkin Başba
kandan sözjlü soru önergesi (6/227) 
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57. — Bursa Milletvekili Abdulkadir Cenkçiler'in, koruma sahası olarak ilan 
edilen Fethiye ve Marmaris'te yapımlarına daha önce izin verilen tesislerin inşasının 
durdurulduğu iddiasına İlişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/228) 

58. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Başjbakan Turgut özal'ın, Göcek'teki 
yaz tatili sırasında kaldığı yatın kira bedeline ilişkin Başbakandan sczlü soru önergesi 
(6/332) (1) 

59. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Uluder-e İlçesi Kaya
dibi Köyü Evil Mezrasmdaki bir vatandaşın evinin jandarma tarafından yıkıldığı ve 
Kayadibi Köyünde zorunlu ikamete tabi tutulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/333) (1) 

60. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, 1986 ve 1987 yıllarında Hakkâri 
İli Yüksekova İlçesi Esendere Bucağından sınırı geçerken jandarma tarafından öldürü
len veya yaralı olarak ele geçirtilen vatandaşlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/334) (1) 

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

62. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Yüksekova İlçesi 
Güvenli Köyüne ait olan ve Dere Yaylasında otlatılmakta bulunan koyun sürüsüne 
Aytepe Karakolu görevlilerince öl konulduğu ve sürünün gümrüğe teslüm edildiği id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) (1) 

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

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

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

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

67. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazıoğlu'nun, bir demek ve bir 
şirket tarafından İstanbul Özel idare Müdürlüğüne otomobil hibe edildiği iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/255) 

68. — Ankara Milletvekili ibrahim Tez'in, Le Monde Gazetesi muhabirine ver
diği demece ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/266) 
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69. —Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Bezm-i Âlem Üniversitesine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/342) (1) 

70. —• İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Anadolu Bankasınca 100 milyon liranın 
üzerinde kredi verilen kişi ve kuruluşlara ve bu kredilerin geri ödenip ödenmediğine 

. ilişkin Devlet Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/345) (1) 

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

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

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

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

75. — Zonguldak Milletvekili Şinasi A1 tinerin, Sosyal Sigortalar Kurumu 
Karabük Hastanesinde vefat eden emekli bir işçinin cesedinin fareler tarafından tah
rip edildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/277) 

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

77. — Samsun Milletvekili trfan Demiralp'in, seçimlere katılan siyası partilerin 
radyo ve televizyon gibi haberleşme araçlarından eşit olarak faydalandırılmasına dair 
Avrupa Konseyi Kararma ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 

78. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, TEK Tcroslar İşletmesinin Çukurova 
Elektrik A.Ş.'ne devredilmesinden doğacak bazı sorunlara ilişkin Enerji ve Tabi! 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) (1) 

, 79. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğiu'nun, Maımara Denizinde 
trol ve algarina ile balık avcılığı yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/280) 

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

81. —İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ödemiş ilçesinin ne zaman il yapıla
cağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

82. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği
nin kurulmasından sonra bölgede kaç kişjinin korucu olarak görevlendirildiğine ve 
korucuların karıştıkları adlî olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/352) (1) 
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83. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, AlDS'lt hastaların sayısına ve 
bu konuda ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/284) 

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

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

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

87. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun lü Vezirköprü ilçesinde şeker 
pancarı alımlarının hızlandırılması için ilave kantarlar kurulup kurulmayacağına 
İlişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/292) 

88. — 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 som önergesi 
(6/293) 

89. — Samsun Milletvekili Ali Eserlin, Havza - Vezirköprü yolunun yapımına 
ve E - 5 karayolu Hendek - Düzce güzergâhının onarımına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/294) 

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

91. — Çorum Miletveküli Cemal Şahin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Nisan 
ayından bugüne kadar İller Bankasından aldığı avans borçların miktarına ilişkin 
Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/3*60) (1) 

92. — 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) 

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

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

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

96. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nuı, Çeçme Vergi Dairesi Müdürü hakkında 
ihbar ve şikâyette bulunulup bulunulmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/309) 

97- — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Karadeniz Bakır İşletmeleri Samsun 
İzabe Tesislerindeki rehabilitasyon çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/310) 
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98. — Edime Milletvekili Erdal Kalkan'rn, 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) 

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

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

101. —Manisa Milletvekili Ümit Ganuyar'ın, heyelan bölgesi ilan edilen Manisa 
îli Selendi ilçesi Rahmanlar Köyü Hacılar Mahallesindeki vatandaşların yeni yerleşim 
alanına nakledilimeleni için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/312) 

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

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

104. — Samsun Milletvekili İrfan Ddmiralp'in, Altınkaya Barajı sahasında kalan 
Samsun tli Vezirköprü İlçesindeki arazilerin kamulaştırma bedellerine ilişkin Başba 
kandan sözlü soru önergesi (6/315) 

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

106. — İzmir Milletvekilli Ahmet Ersin'in, İzmir Büyükşebir Belediyesinin kur
duğu veya ortak olduğu şirketlere ve bu şirketlerin faaliyetlerine ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/373) (1) 

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

108. — 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) 

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

110. — Diyarbakır Miiletvekiılu 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) 

111. —Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, elektrik üretim yollarına ve maliyetle
rine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/380) (1) 
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112. —Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, 1988 yılında akaryakıta yapılan zam
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/381) (1) 

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

114. — İzmir Milletvekili Erol Güngör'ün, Tahtalı Barajı inşaatına ilişkin Ba
yındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru Önergesi (6/383) (1) 

115. —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) 

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

117. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Millî Savunma Balkanı Ercan 
Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığı İdarî ve Malî İşler Daire Başkanı iken MİT Müsteşar
lığına verdiği iddia edıilen malzemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/386) (1) 

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

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

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

121. — Ediırne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, elektrik üretim ve satış 
fiyatlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/390) (1) 

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

123. — 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) 

124.'— 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) 

125. — 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) 

126. — İstanbul Milletvekili Hüsnü Okçuoğlu'nun, 1978 -1988 yıllarında toplanan 
gelir vergilerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/395) (1) 
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127. —Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, T, C. Ziraat Bankasınca tarım 
satış kooperatiflerine kullandırılan krediler için farklı faiz oranlan uygulandığı iddia
sına ilişkin Başfbakandan sözlü soru önergesi (6/405) <1) 

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

129. —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) 

130. — 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) 

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

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

* • . 

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

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

135. — 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) 

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

137. —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) 

138. — 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) 

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

140. — 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) 

141. —Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Bezm-i Alem Üniversitesinde 
sözleşmeli olarak çalışmak isteyen sağlık personeline imzalattırılan hizmet akdine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/408) (1) 
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142. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağkr'ın, Emlak Bankası eski Genel 
Müdürünün Amerika'ya gidiş nedenine ve hakkında soruşturma açılması için Cum
huriyet Savcılığınca istenilen iznin geciktirildiği iddiasına ilişkin Başıbaıkandan sözlü 
soru önergesi (6/409) (1) 

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

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

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

146. — 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) 

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

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

149. —Adana Milletvekili M. Sdahattin Kıhç'ın, 19.7,1988 tarihli ve 88/13161 
sayılı kararnameden istifade eden firmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/417) (1) 

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

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

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

153. —Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 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) 

154. — 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) 

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

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

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

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

159. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, 31.12,1988 tarihi itibariylie TARİŞ'in 
üreticilere ne kadar borcu bulunduğuna ve bu borcun ne zaman ödeneceğine ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/430) (1) 

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

161. —İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, Burdur il 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) 

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

163. —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) 

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

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

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

167. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Emlak Bankasınca bir firmaya temi
natsız kredi verildiği ve Memduh Paşa Yalısının fahiş fiyatla satın alındığı iddialarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/435) (1) 
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168. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, lig maçlarını izleyecek öğren
ciler için bilet fiyatlarında tenzilat yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) (1) 

169. — 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) 

170. —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) 

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

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

173. — İsparta Milletvekilli Ertekio Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesine bağh 
bazı köylerin yol sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/363) 

174. —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) 

175. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Anavatan Partisi belediye başkan 
adayları hakkında görüş bildirdikleri iddia edilen vali ve kaymakamlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/365) 

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

177. — 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) 

. 178. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, düşünce suçlusu olarak gözaltına 
I 

alınan sanıklara farklı muamele yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/446) (1) 

179. —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 Baş'bakandan sözlü soru Önergesi (6/448) (1) 

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

(113 üncü Birleşim) 
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181i — 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) 

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

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

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

185j — 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) 

186. — 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) 

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

188.. — 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) 

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

190. — 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) 

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

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

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

194. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, vatandaşların AİDS hastalığı 
hakkında aydınlatılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 
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195. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, sahillerdeki okulların yaz ayla

rında, öğrenci gençlik tatil merkezleri haline dönüştürülmesinin düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/440) 

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

197. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, tarım ürünlerinin 1989 yılı taban 
fiyatlarının tespitine1 ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/467) (1) 

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

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

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

201. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'm, 26.4.1989 - 2.5.1989 tarih
leri arasında gözaltına alınan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/473) (1) 

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

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

204. — 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) 

205. —•• Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 1 Mayıs gösterileri nedeniyle 
gözaltına alınanların sayısına ve bu olaylarda suçlu görülen kamu görevlilerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/482) (1) 

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

207. — 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) 

208. — 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) 

209. — İstanbul Milletvekili Yüksel Cengel'in, Güzel İstanbul Hizmet Vak
fına yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/486) (1) 
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210. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Çocuk ve Tabiat Valkfına yapılan 
bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) (1) 

211. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı
na yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) (1) 

212. — 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) 

213. —Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, TEK Genel Müdürü ile yardımcı
larından Kurum iştiraklerinde görev alaınlar bulunup bulunmadığına ve bu Kurum 
için satın abnan güç trafolarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/489) (1) 

214. — Denizli Milletvekili Adnan Ke'skin'in, işkence yaptıkları iddia edilen İs
parta ili Merkez Sanayi Karakolu görevlileri hakkında ne gibi işlemler yapıldığına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) (1) 

215. - istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Çocuk ve Tabiat Vakfına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) (1) 

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

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

218. — 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) 

219. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Atatürk - Elbistan Ankara enerji 
nakil hattının yapımıyla ilgili olarak aktedilen sözleşmeye ilişkin Enerji ve Ta'biî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/495) (1) 

220. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarrgüi'ün, Asil Nadir Şirketler Grubunun 
gümrüksüz ithalat yaptığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/513) (1) 

221. —Bingöl Milletvekili İlhamı Binici'nin, Bingöl ili Adaklı İlçesi Elmaağacı 
Köyünde orman katliamı yapıldığı iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/462) 

222. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Belediyeler Fonundan ve yedek 
ödenek faslından belediyelere yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/509) (1) 

223. — 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) 
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224. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Van ve Hakkâri - Yüksekova 
belediyelerinin olağanüstü hal tazminatı ödeneklerinin kesildiği iddiasına ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) (1) 

225. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'm, günlük bir gazetenin 
31.5.1989 tarihli nüshasında yer alan «Özal'la isviçre'de görüştüm» başlıklı habere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/515) (1) 

226. — Balıkesir Milletvekili I. Önder Kırlı'nın, Muhammed Shakarchi ile İsviç
re'de yapıldığı iddia edilen toplantıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/516) (1) 

227. —tzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, ıbazı kişi ve ifirmalar tarafından 
M.T.A.'ya ait Nevşehir'deki Ponza Taşı Madenimden kaçak olarak üretim ve satış ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/517) (1) 

228. —Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Hınısspor Lokalinde 30.5.1989 ta
rihinde meydana gelen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) (1) 

229. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'm, Sosyal Sigortalar Kurumu An
kara Dışlkapı Hastanesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik ıBakanından sözlü soru 
önergesi (6/464) 

230. — tzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, ikinci ve üçüncü ligdeki futbol ta
kımlarının desteklenmesi için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/519) (1) 

231. — Niğde Milletvekili Mahmut Öztürk'ün, Niğde İlindeki toprak sulama 
kooperatiflerimin borçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/520) (1) 

232. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, Uluslararası Af Örgütünce yayın
lanan rapora ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/533) (1) 

233. — İçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, Habur Sınır Kapısının Irak bölü
münde oluştuğu iddia edilen araç kuyruğunun önlenmesi için ne gibi tedbirler alına
cağına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) (1) 

234. — 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) 

235. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, bazı futbol kulüplerine Devjet tara
fından bağış yapılmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/573) (1) 

236. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Eruh İlçesi Ormaniçi Kö
yünden iki vatandaşın kaybolduğu iddiasına ve yörede bulunan bir cesede ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/538) (1) 

237. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, ortaöğretimde devamsızlık ne
deniyle sınıfta kalan öğrenciler için af getirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 

238. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Karabük ve İskenderun Demir - Çelik 
İşletmelerindeki greve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/539) (1) 

239. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, emekli, dul ve yetim aylıklarının ay
lık olarak ödenmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/540) (1) 
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240. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt bölgesinde bir ıkısım güven
lik görevlilerinin bazı yurttaşlara zorunlu kuryelik yaptırdığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/541) (1) 

24L — 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) 

242. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal'ın, amatör spor kulüplerine de yardım 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/543) (1) 

243. —izmir Milletvekili K.. Kemal Anadol'un, Karabük ve İskenderun De
mir - Çelik fabrikalarındaki greve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/544) (1) 

244. — 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) 

245. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Ereğli Demir - Çelik Fabrikasının 
yabancı şirketlere satılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/546) (1) 

246. — 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) 

247. — 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) 

248. — İçel Milletvekili Etem Cankurtaran'ın, Demir - Çelik İşletmelerindeki 
grevin neden olduğu zarara ve grev süresince gerçekleştirilen demir - çelik ithalatına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/548) (1) 

249. — 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) 

250. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun, yasadışı Türkiye Komünist 
Partisi ve kapatılan Türkiye İşçi Partisi genel sekreterlerine ülkeye geri dönmeleri için 
güvençle verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/550) (1) 

251. —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) 

252. — 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) 

253. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İlçesi Balveren Köyü ile 
Silopı İlçesi Ballıkaya Köyündeki vatandaşların güvenlik güçlerince mağdur edildikleri 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/553) (1) 
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254. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Seİvi'nin, Bulgaristan*dan getirilen bir 
soydaşımız hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/554) (1) 

255, — 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) 

2564 —Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 11.11.1988 tarihinde istanbul Atatürk 
Havalimanında kaçak eşya ile yakalanan bir şahsın polisçe alınan ifadesinin sonradan 
değiştirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/557) (1) 

257. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak îlçe merkezinde bazı va
tandaşların köy korucusu sıfatıyla görevlendirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/558) (1) 

258. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Cudi Dağı çevresindeki 
köylerin güvenlik güçlerince zorla boşaltıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/559) (1) 

259. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, «Kazı Kazan» adlı şans oyununa 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/560) (1) 

260. — Edirne Milletvekili Erdal Kallkan'ın, Millî Piyango İdaresince ger
çekleştirilen «Kazı Kazan» adlı şans oyununa ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/561) (1) 

261. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 1L8.1989 tarihinde Diyarbakır 
ili Aşağı Beyan Köyü yakınlarında meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/562) (1) 

262. — Kars Milletvekili Mahmut Ailınak'ın, Kars Hinde jandarma tarafından 
gözaltına alınan bir vatandaşa işkence yapıldığı iddiasına ve olayın sorumlusu hak
kında soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/575) (1) 

263. — Kars Milletvekili Ma'hmut Alınaık'ın, Melyat Çay Fabrikasının depolarında 
bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/563) (1) 

264. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Eskişehir Cezaevindeki siyasî iutuklu 
ve hükümlülerin Aydın Cezaevine nakledilmesinin nedenine ve nakil esnasında gerekli 
tıbbî tedbirlerin alınmadığı iddiasına ilişkin Adalet (Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/478) 

265. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edil
mesi ve bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun uyarınca yapılan kesintilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/564) (1) 

266. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Eruh ilçesi Fındık Bucağı 
Jandarma Tabur Komutanbğınca gözaltına alındığı ve zorunlu kuryelik yaptırıldığı 
iddia edilen bir vatandaşın ölümüne neden olanlar hakikında ne gibi işlemler yapıldığı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/565) (1) 

267. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Seİvi'nin, FETKIM'in özelleştirilmesinin 
ne gibi sonuçlar doğuracağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/566) (1) 
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268. — 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) 

269. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, futbol müsabakalarındaki ser
best bilet fiyatı uygulamasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) 

270. —İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, insan hakları ihlallerine neden 
olan ülkemizdeki uygulamaların diş itibarımıza zarar verdiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/568) (1) 

271. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, işyerlerinin tehlike derecesine göre sınıf
landırılmasına ve işçilerin bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/570) (1) 

272. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, Bulgaristan'dan ülkemize 
göç eden soydaşlarımızdan bir kısmının ge'ri dönmesinin nedenine ve göç olayının ma
liyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/572) (1) 

273. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, ilk ve ortaöğretim kurumlarında bir ders
liğe düşen öğrenci sayısına ve öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/578) (1) 

274. — Tunceli Milletvekili (Kamer Genç'ıin, DYP üst yöneticilerinden bazılarının 
kaçakçılarla ilişkisi bulunduğuna dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/579) (1) 

275. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Başbakanlık ve bakanlıklarda 
çalıştırılan danışmanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/580) (1) 

276. — 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) 

2774 — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Koope
ratif ince gerçekleştirilen ayçiçeği alımlarına ve 1989 yılımda ne kadar ham ayçiçeği 
yağı ithal edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/582) (1) 

278. —; 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) 

279. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersdn'in, Trakya Birlik tarafından satın 
alınan ayçiçeği ürünü için üreticilere ne zaman ödeme yaplacağına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/584) (1) 

280. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıld-ırım'ın, Tunceli ili Nazimiye Uçıesi 
Bostanlı Köyü sakinlerine il Jandarma Alay Komutanı tarafından hakaret edildiği id
diasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/586) (1) 

281i — içel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, T.R.T. tarafından kurum dışın
daki firmalara yaptırılan programlar için yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/587) (1) 

282, — Ankara Milletvekili Eşref Erdem'in, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgemte 
Kurumu Genel Müdürlüğünde yapılan bazı işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/588) (1) 
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283. — tzmiı Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, Bergama - Terzihaliler Kö
yündeki granit taşı sahasının özel bir kişi tarafından kapatıldığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/589) (1) 

284. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, izmir iline bağlı ilçelerden 
hangisinde üreticilerin tarım kredi kooperatiflerine veya Ziraat Bankasına olan borçla
rının ertelendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590) (1) 

285. — izmir 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) 

286. —Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, 31.8.1989 tarihinde izmir'de meyda
na gelen olaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) (1) 

287. — istanbul Milletvekili Hüsnü Okçuoğlu'nun, Orman Kanunundaki değişik
likten sonra yapılan orman alanı tahsislerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/594) (1) 

288. — Tokat Milletvekili Kâzım Özev'in, Tokat - Turhal Spor sahasının ne za
man çimlendirileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/595) (1) 

289. —İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, KÎT ürünlerinin zam yapılma
dan piyasaya çıkarılmadığı ve çürümeye terkedildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/496) 

290. — İstanbul Milletvekili Mustafa Songül'ün, emeklilere yakacak kredisi veri
lip verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/497) 

291. — 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) 

292. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Sabuncular Çay Fabrika
sının bahçesindeki radyasyonlu çaylardan sızan artıkların şehir içme suyuna karıştığı 
iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/499) 

293. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, akrabalarını ziyaret için 
Sarp Sınır Kapısından geçen vatandaşlardan toplu konut fonu alınmamasının düşü
nülüp düşünülmediğine ilişkin (Başbakandan sözlü soru önergesi (6/500) 

294. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Bayburt - Aşkale kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

295. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Sabuncular Çay Fabri
kasının bahçesindeki radyasyonlu çaylar için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/502) 

296. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Gümüşhane'de kurulan 
klinger öğütme tesisinin çimento fabrikasına dönüştürülmesinin düşünülüp düşünül
mediğine ilıişjkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/503) 

297. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Bayburt ilinde et kombi
nası açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/504) 
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208. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, öğretmensizlik nedeniyle 
kapandığı iddia edilen Bayburt İli Maden Kasabası Ortaokulunun bu öğretim yı
lında öğretime açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/505) 

299;, — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Fakir ve Muhtaç Öğrencilere Yar
dım Derneği tarafından Trabzon'da yaptırılacak olan öğrenci yurdunun temel atma 
töreninde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/597) (1) 

300. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge
sindeki bazı aşiretlerin silahlandırılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/598) (1) 

301. — Mardin Milletvekili Mehme't Adnan Bkmen'in, Doğu Anadolu'da meyda
na geldiği iddia edilen şüpheli ölüm olaylarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/599) (1) 

302. — Balıkesir Milletvekili I. önder Kırlı'nın, Millî Savunma eski Bakam 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) 

303. — Tunceli Milletvekili Kamer Gıenç'in, Bursa Turizm Müdürü ile ilgili bazı 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/601) (1) 

304. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bazı bankalarca yürürlüğe konulacak 
memur emeklilerine çek kırdırma yasağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/602) (1) 

305. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, kendir ürünü taban fiyatına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/611) (1) 

306. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Cumhurbaşkanı'nın Bursa gezisi nede
niyle hazırlanan protokolde siyasî parti temsilcileri arasında ayrıcalık yapıldığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/612) (1) 

307. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Kırklareli - Lüleburgaz hudut
ları dahilindeki Sarımsaklı ve Türkgeldi çiftliklerinin bir Libya şirketine kiralanaca
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/613) (1) 

308. —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) 

309. —İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, demiryolları ve denizyolları ile 
seyahat yapacak emeklilerden ücret alınmamasına ilişkin , Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/511) 

310. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Yortanlı ve Çaltıkoru barajlarının ne 
zaman ihale edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/615) (1) 

311. — 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) 
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312. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, Malatya Milletvekili Yusuf Bozkurt 
ÖzaTın, 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) 

313. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, yüksekokullarda okuyan öğren
cilerin kredilerinin artırılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/522) 

314. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in, Diyarbakır - Batman karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/523) 

315. —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) 

316. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, İzmir - Beydağ - Paiamutcuk köy yo
luna ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) 

317. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Ödemiş ilçesindeki lise ve ortaokul için 
yeni binalar yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner 
gesi (6/525) 

318. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Gölcük Gölünün ne zaman temizlenece
ğine ve Ödemiş Efe toplu konut inşaatları için kredi verilmemesinin nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/526) 

319. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Ödemiş ilçesi çevre yolunun ne zaman 
yapılacağına ve Beydağ - Nazilli karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/527) 

320. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, tarihî eser kaçakçılığının önlen
mesi ve bu eserlerin korunması için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Kültür Baka
nından sözlü soru önergesi (6/528) 

321. —Tunceli Mületvelfcili Kamer Genc'in, Van İli Gürpınar İlçesine yakın bir 
mezrada meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/625) (1) 

322. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Kırıkkale ili 1 inci Bölge Müdürlüğü 
Bahşili yol sıkıştırma ekibinden bir işçinin zehirlenmesi olayına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/626) (1) 

323. — Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın, Kırklareli ili Lüleburgaz ilçe
sindeki Türkgeldi ve Sarımsaklı çiftliklerinin Libya'lılara satılacağı veya kiralanacağı 
iddialarına üişkin Başbakan dan sözlü soru önergesi (6/628) (1) 

324. —Diyar bakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Van ili Gürpınar İlçesi Yukarı -
beşparmak Mezrasında 2.10.1989 tarihinde meydana geldiği iddia edüen olaya ve olay
la ilgili olarak yapılan açıklamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/629) (1) 

325. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kamu Ortaklığı ve* Akaryakıt Tü
ketim fonlarında 1989 yılında toplanan para miktarına ve bu fonlardan hangi projeler 
için ne miktar ödeme yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/634) (1) 
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326. — izmir 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) 

327. —Samsun Milletvekili Ali Eser'in, 16 ncı Avrupa Konseyi Eğitim Bakan
ları Konferansında KKTC'ııim temsil edilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/529) 

328. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Başak Şirketler Grubunca hayalî 
ihracat yapıldığı iddiaları üzerine Gümrük Başmüfettişi tarafından toplanan belgeler
le ilgili olarak ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/530) 

329. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, izmir - Buca Cezaevine hüküm
lü ve tutuklularca telefon sokulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/531) 

330. — îzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Buca Cezaevindeki bir hayalî ihracat 
sanığına ayrıcalık tanındığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/532) 

331. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'n'in, Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı
nın yurt dışındaki şubelerine ve Vakfın teftişine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/632) (1) 

332. — Balıkesir Milletvekili t. Önder Kırh'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) 

333,, — Balıkesir Milletvekili I. Önder Kırh'nın, Bandırma Körfezinde faaliyet 
gösteren BAĞFAŞ işletmelerine ait fabrikaların bacalarından çıkan gazların çevre kir
lenmesine neden olduğu ve bu işletmelerin ruhsatsız çalıştırıldığı iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/636) (1) 

334. — 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) 

335. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt iline bağlı bazı köylerdeki 
vatandaşların toplu olarak göçe zorlandıkları iddiasına ve yerleşim bölgeleri sayısını 
azaltmak konusunda alınan önlemlere ilişkin içişleri Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/638) (1) 

336. — Gaziantep Milletvekili Mus.tafa Yılmaz'm, Asım Ekren'in 1985 - 1989 
yıllarında aldığı kredilere ve ödediği vergilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/653) (1) 

337. — 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) 

338. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Güneydoğu Anadolu'da güven
liği sağlama yetkisiyle ilgili olarak yapılan açıklamalara ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/654) ı(l) 
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339. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Akdeniz Gübre Sanayii A.Ş.'deki greve 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/655) (1) 

340. _ 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) 

341. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, ülkemizin, Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri Birliğinden almak zorunda olduğu doğal gazı kullanamamasından dolayı 
herhangi bir cezaî durumla karşılaşıp karşılaşılmadığına ilişlkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/641) (1) 

342. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Türk Hükümetince Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetleri Birliğine açılan krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/642) (1) 

343. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, elektrik ithali için Sovyetler Bir
liği ile anlaşma yapılmasımn 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) 

344. _ tçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, 1983 yılından bugüne kadar ör
tülü ödendkten yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/656) (1) 

345. — 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) 

346. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, İzmir - Yenifoça Gençelli mevkiinde 
ithal kömüre dayalı 'bir termik santral yaptırılacağı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/658) (1) 

347. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumundaki tayinlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/659) (1) 

348. — 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) 

349. — İçel Milletvekili Durmuş Fikrî Sağİar'ın, Horzum olayıyla ilgili iddialar 
hakkında bir araştırma yapılıp yapılmadığına ilişkin Barbakandan sözlü soru önergesi 
(6/668) (1) 

350. — 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) 

351. —Tekirdağ Milletvdkili Güneş Gürseler'in, Marmara Denizinin kirlenmesini 
önlemek için ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/663) (1) 

352. — 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) 
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353. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Soma ve Tunçbilek yıkama ve 
kriplaj tesislerine ve özel sektöre devredilen kömür ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/665) (1) 

354. —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) 

355. — 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) 

356. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, BAĞ - KUR iştirakçilerinin 
emekli aylıklarına ve üniversite hastanelerinden yararlanamamalarının nedenine iliş
kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/669) (1) 

357. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Atatürk Barajı için Hilvan-
Güluşağı'nda gerçekleştirilen kamulaştırmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/603) 

358. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Giresun İli Harşit Vadisi yo
luna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/604) 

359.. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum İlindeki sağlık ocakların
da personel açığı bulunup bulunmadığına ve İspir - Çamlıkaya Sağlık Ocağı Tabibine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/605) 

360. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, kuraklık nedeniyle Erzurum İline 
bağlı köylerde yapılan hasar tespiti çalışmalarına ve kuraklıktan zarar gören üretici
lere ne gibi imkânlar tanındığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/606) 

361i —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) 

362. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum ve Kars illerindeki bazı 
fabrika ve tesislerin kimlere, hangi şaftlarla satıldığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/676) (1) 

363. — Bingöl Milletvekili lîhami Binici'nin, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumunda yapılan tayinlere ve bazı işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/670) (1) 

364. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Giresun - Tirebolu - Torul kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/608) 

365. — 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) 

366. — 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) 

367. —İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, 7.11.1989 tarihinde İstanbul'da 
öldürülen bir gazetecinin katilinin bugüne kadar yakalanamamasının nedenine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 
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368. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli İli Hozat İlçesinde görevli 
bir binbaşı hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/672) (1) 

369. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, kalkınmada öncelikli olan Doğu il
lerinde kömür fiyatlarında indirim yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/677) (1) 

370. — 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) 

371. — 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) 

372. — 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) 

373. — 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) 

374. — 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) 

375. — 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) 

376. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'm, ülkemizdeki hai mafyasına ve bu 
konuda yapılacak mücadeleye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) (1) 

377| — 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) 

378. — 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) 

379. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, haklarında müfettiş raporu ve mah
kûmiyet kararı bulunduğu iddia edilen iki daire başkanına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi (6/650) 

380;1 — tçeÜ Milletvekilli Ekin Dikmen'in, TEK İçel Müdürlüğü ile ilgili iddialara 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/684) (1) 

381. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Uncu'nun, Sağlık Bakanlığına bağlı 
kurumların yardımcı teknik ve sağlık hizmetleri sınıfında görevli personelden ilkokul 
mezunu olanlara özel hizmet tazminatı verilmemesinin nedenine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/685) (1) 
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382. — Diyarbakır Milletvekili Fuaıt Atalay'ın, Elazığ Emniyet Müdürlüğünce 
gözaltına alınan kırka yakın vatandaşın yaklaşık bir aydır gözaltında bulundurulduğu 
iddiasına ilişkin Başbakan sözlü soru önergesi (6/686) (1) 

383. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Mardin ili Ömerli İlçesi Çimenli Kö
yünde 16.12.1989 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/651) 

384. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Havsa İlçesi Müftüsü ile 
ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/688) (1) 

385. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Karpas Limited Şirketince Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde çalıştırılan Türk işçilerinin sorunlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/689) (1) 

386. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'un, Antalya llıi Alanya İlçesi Orman İş
letme Müdürlüğünce Keşefli Köyü Denizgüneyi mevkiindeki kumsalda üç adet bina 
yaptırıldığı iddiasına ilişlkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/674) 

387. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, T.R.T. mensupları misafirhanesinin 
yapımıyla ilgili ihaleye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/675) 

388. — 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) 

389. — Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, Almanya'ya yerleştiği iddia 
edilen Adana eski müftüsünün Türk vatandaşlığından çıkarılıp çıkarılmadığına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) (1) 

390. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye
tinin elektrik enerjisi talebini karşılamak üzere yapılmasına karar verilen santrale iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) (1) 

391. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, nükleer enerji santralleriyle ilgili 
olarak Arjantin Hükümetince yapıldığı iddia edilen önerinin dikkate alınıp alınmaya
cağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/693) (1) 

392. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Afşin - Elbistan, Keban ve Ka-
rakaya santrallerinin 1988 - 1989 yıllarındaki elektrik üretimlerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/694) (1) 

393. — 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) 

394. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
prim alacaklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/697) (1) 

395. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Eruh İlçesi Akmeşe Kö
yünde 1989 yılı Kasım ayında meydana gelen olay nedeniyle gözaltına alınan Köy 
Muhtarına işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/698) (1) 
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396. —Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Hakkâri îli Uludere İlçesi Hilal 
Köyündeki vatandaşlara karakol komutanı tarafından baskı ve tehditle taş taşıttırıldığı 
iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) (1) 

397. — 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) 0 ) 

398. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Türkiye Elektrik Kurumunda çalışan 
sözleşmeli personelin mağdur edildiği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü »oru önergesi (6/701) (1) 

399j — 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) 

400. — 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) 

401. —Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, son bir ayda gözaltına alman ve tu
tuklanan vatandaşlara ve çalışmaları durdurulan derneklere ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/707) (1) 

402. — 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) 

403. — 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) 

404. — 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) 

405. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, İstanbul Ataköy'deki iki adet 
okul arsasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/712) (1) 

406. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 1984 - 1985 yıllarında ülkemiz 
üzerinden İran'a silah sevkedildiği ye demokrasi dışı güçlerin Devletin haber alma ör
gütleriyle işbirliği içinde bulundukları iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/719) (1) 

407. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, İstanbul Gaziosmanpaşa Mehmet
çik ilkokulu Müdür Yardımcısı hakkındaki iddiaya ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/713) (1) 

408. — 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) 

409. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Cumhurbaşkanının A.B.D. gezisine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/714) (1) 
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410. — 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) 

411. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun, T. C. Ziraat Bankası Genel Müdü
rüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/715) (1) 

412. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun, Cumhurbaşkanının ABD ge
zisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/716) (1) 

413. —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) 

414. — İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı önal'ın, Ankara Sanat Tiyaırosunca 
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) 

415. — Erzurum Milletvekili İsmail 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) 

416. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, Bingöl İli Karlıova İlçesi ile Muş 
İli Varto İlçesi arasındaki karayoluna ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/683) 

417. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Kılıçkaya Barajında su tutulma
sından etkilenen köylülerin sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/724) (1) 

418. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Urfa Vali Yardımcısının Regaip 
Kandili dolayısıyla düzenlenen «Hz. Muhammedi anma gecesi»nde yaptığı konuşma
ya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/725) (1) 

419. — 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) ()) 

420. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Yeniçeltek Kömür işletmesinde 
meydana gelen grizu patlamasından önce gerekli güvenlik önlemlerinin alınıp alınma
dığına ve grizu patlamalarının önlenemcmesinin nedenine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/727) (1) 

421. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Yeniçeltek Linyit İşlet
mesi Yönetim Kurulunda madeneiliıkle ilgisi olmayan kişilerin de görev yaptığı iddia
sına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/734) (1) 

422. — 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 içişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/729) (1) 

423. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne ka
dar Başbakanlık emrine tahsis edilen binek otomobillerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/738) (1) 
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424. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskinin, Hakkâri İli îaşdelen ve Kayâ-
dibi köylerine mal ve eşya girişinin yasaklanmasının nedenine ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/739) (1) 

425. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Mü
dürü hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/740) (1) 

426. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in, Ereğli Demir Çelik Fabrikaları 
ile Gübre Fabrikalarının piyasa değerlerinde meydana geldiği iddia edilen artışlara 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/741) (1) 

427. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Uludere İlçesi Hilal Köyü Jan
darma Karakol Komuta nınca köylülere taş taşıttınldığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/742) (1) 

428. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Uludere İlçesi Kaya-
dibi Köyündeki vatandaşların Irak'a sığındıkları iddiasına ilişkin IçJşleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/743) (1) 

429. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, 347 ve 368 sayılı kanun hük
münde kararnameler uyarınca kamu iktisadî teşebbüslerine atanan genel müdürlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/744) (1) 

430. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, «Bütçe Gelirleri Yıllığı», «Ay
lık Bütçe Bülteni» ve «Kamu Hesapları Bülteni» adlı yayınlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/745) (1) 

431. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Siirt tli Eruh İlçesi Körüklükaya 
Köyünde bir vatandaşın ve Eruh Ayıntepedeki çatışmada bir erin öldürülmeleriyle 
ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi <6/746) (1) 

432. — Çorum Milletvekili Rıza lltman'ın, kamu iktisadî teşebbüslerinin sayısına 
ve bunların yönetim kurulu üyelerinin uzmanlık alanlarına göre dağılımına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/749) (1) 

433. _ Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin 
1990 - 1991 sezonu kömür ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/752) (1) 

434. — Diyarbakır Milletveküi Fuat Atalay'ın, Siirt - Şırnak ve Mardin - Silopi 
kömür ocaklarında 1990 yılında gerçekleştirilen üretime ve yapılan tahsislere ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) (1) 

435. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, NATO Alçak Uçuş ve Atış 
Eğitimi projesinin neden olacağı sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/755) (1) 

436. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, T.R.T.'nin, Çankaya Atakule'-
deki «Dreamland» eğlence merkezinin açüışıyla ilgili yayınına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/756) >(1) 

437. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/794) (1) 
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438. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Cizre'ye içme suyu temin eden 
Keson Kuyularının Türkiye Kömür İşletmelerine ait kanalizasyon atıklarıyla kirlen
diği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/757) (1) 

439. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Noramin iş merkezinde borsa 
için yüksek fiyatla bina satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/758) (1) 

440. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Hakkâri İli Çukurca İlçesine bağlı 
bazı köylerin tamamen boşaltıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/759) (1) 

441. _ 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) 

442. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Erzurum Asayiş Şube Müdürü hak
kındaki iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/760) (1) 

443. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, bazı kişi ve kuruluşların Fede
ral Almanya'dan ülkemize televizyon yayını yapmak üzere uydu kanalı kiraladıkları 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/761) (1) 

444. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakütesi 
koridorlarında bir grup öğrencinin toplu namaz kıldıkları iddiasına ilişkin MiUÎ Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/762) (1) 

445. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İli Çermik İlçesi Yar
gıcının dövülmesi olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/763) (1) 

446. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, günlük bir gazetenin 2,3.1990 tarihli 
nüshasında yer alan «Ankara'nın Göbeğinde Humeyni Lisesi» başlıklı habere ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) (1) 

447. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, TRT - INT 5 inci kanal yayın
larının yurt dışındaki vatandaşlarımızca izlenemediği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/795) (1) 

448. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, üniversite öğrencileri arasında mey
dana gelen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/796) (1) 

449. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, özel bir şirket tarafından Federal 
Almanya'dan ülkemize televizyon yayını yapılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/797) (1) 

450. — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün'ün, Gebze Topçu Alayında görevli bir 
teğmenin Haydarpaşa Askerî Hastanesinde tedavi altına alınmasının nedenine ilişkin 
Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/798) (1) 

451. —- Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun, Dursunbey İlçesi Alaçam 
Orman İşletmesine© açılan sınavla ilgili iddialara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/704) 
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452. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun, Balıkesir İlinde 3 üncü 
noterliğin ne zaman kurulacağına İlişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

453. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, İstanbul Üniversitesinde öğrenci
lere saldırdıkları iddia edilen sivil kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/799) (1) 

454. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Gebze Topçu Alayında görevli bir 
teğmenin, kendisinin ve ailesinin onayı alınmadan, Haydarpaşa Askerî Hastanesi 
Psikiyatri Kliniğine yatırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/800) (1) 

455. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, Genel Kurul gündeminde bulu
nan sigaranın zararlarının önlenmesiyle ilgili kanun tekliflerinin Komisyona geri ve
rilmesinin nedenine ve yapılması düşünülen değişikliklere ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/801) (1) 

456. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, Yem Sanayii Türk Anonim Şir
keti ile ilgili bazı iddialara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/802) (1) 

457. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, ülkemiz ile Kuzey Kıbrıs Türk Cum
huriyeti arasında imzalanan Yatırımların Garantisi Anlaşmasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/803) (1) 

458. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Tarım 
Satış Kooperatifleri Birliğince 1980'den bu yana satın alınan, kiralanan ya da ortak 
olunan özel sektöre ait fabrikalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/804) (1) 

459. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, İstanbul Üniversitesinde 5.3.1990 günü 
meydana gelen olaylarda polislerle birlikte hareket ettikleri iddia edilen sivil kişilere 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/805) (1) 

460. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, 1984 yılından bu yana hiz
mete giren barajlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/806) (1) 

461. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, sınır ihlali suçundan dolayı Bismil 
Cezaevinde hükümlü bulunan bir Iraklıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/807) (1) 

462. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli İli Pülümür İlçesi Kırdım 
Köyünde 13.2.1990 tarihinde çığ altında kaldıkları iddia edilen iki vatandaşın cesetle
rinin çıkarılması için hiçbir çaba sarfedilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/808) (1) 

463. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Ankara İli Yenişehir ve Kızılay böl
gelerinin turizm merkezi olarak kabul edilmelerinin nedenine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/809) (1) 

464.— 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) 
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465. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı idaresinin Menkul Kıymetler Borsasındaki faaliyetlerine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) (1) 

466. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Yüksekova İlçesi 
Esendere Bucağında görevli bir üstteğmen hakkındaki iddiaya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/811) (1) 

467. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Şark Kromları - Ferrokrom Tesisle
ri özel güvenlik teşkilatında yapılan tayinlere ve 'bölgede özel ocakları bulunan kişi
lerce bu tesislerden krom çalındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/812) (1) 

468. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Diyanet İşleri Başkanlığınca bastırıldı
ğı ve bedava dağıtıldığı iddia edilen kitaplara ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/813) (1) 

469. — Çorum Milletvekili Rıza Ihman'ın, Hasanoğlan Öğretmen Lisesiyle ilgili 
bazı iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/730) 

470. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in, 20.3.1990 tarihinde Cizre'de mey
dana gelen olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/814) (1) 

471. —Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'ram, Kastamonu İli İlgaz İl
çesi Saraycık ve Balcı köylerinde meydana gelen yangınlar nedeniyle yöredeki vatan
daşlara yardım yapılmadığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/731) 

472. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 2422 sayılı Kanunun yaşlılık 
aylığı bağlanmasına ilişkin hükümlerinin uygulamada eşitsizlik yarattığı iddiasına iliş
kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakamından sözlü soru önergesi (6/732) 

473. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Vezirköprü orman köylerindeki köy 
kooperatiflerine yaptırılan hizmetlerin karşılıklarının geç ödendiği iddiasına flfşkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/733) 

474. —İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, görevlerinden uzaklaştırılan uzmanla
rın yerine sağlık konusunda deneyimsiz kişilerin atandığı iddiasına ilişkin Sağlık Baka
nından sözlü soru önergesi (6/750) 

475. — Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar'ın, Sosyalist Parti Van İl örgütünün 
17.4.1990 tarihinde polisler tarafından basıldığı ve gözaltına alınan yedi kişiye işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/754) 

476. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, pancar fiyatlarında yeni bir ayarlama 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/765) 

477. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun İli Vezirköprü İlçesinde Tekel 
tarafından sürdürülen yaprak tütün alımlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/766) 

478. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına 
bağlı üretme çiftlikleri ile hara ve benzeri işletmelerden satışa çıkarılanlar veya özel 
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sektörle ortak işletilmesi düşünülenler bulunup bulunmadığına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/767) 

479. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Arif iye - Sincan demiryolu inşaatına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/768) 

480. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, 1980 yılından önce temeli atılan şeker 
fabrikalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/769) 

481. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Toplu Konut İdaresince halka satılan 
Ankara - Eryaman'daki konutlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/770) 

482. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına 
bağh üretme çiftlikleri ile araştırma kuruluşlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) 

483. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, yeni kurulan ilçelerin kuruluş 
problemlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/772) 

484. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Seydişehir Alüminyum Fabrikasında 
kaç işçi çalıştırıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/773) 

485. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Güneydoğu Anada'lu'daki iller
de 1989 - 1990 yılında öğretime açılamayan ilkokullara ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/774) 

486. — Mafdin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, 1979 ve 1989 yıllarındaki bü
yük ve küçük baş hayvan sayısına ve Et - Balık Kurumunun kesim kapasitesine iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/775) 

487. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, il merkezlerindeki hastanelerin tıbbî 
cihaz ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/776) 

488. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, ülkem'izde davaların çok uzun 
süre devam etmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/777) 

489. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, silah taşıma imkânı sağlanan il genel 
meclisi üyeleriyle belediye başkanlarından Doğru Yol Partisi mensubu olanların mü
racaatlarına cevap verilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/778) 

490. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, yeterlik sınavından geçmiş öğ
retmen adaylarının tayinlerinin yapılmamasının nedenine ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/779) 

491. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, ülkemizde mevcut traktör 
fabrikalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/780) 

492. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Devlete ait fabrika ve iş
letmelerin tam kapasite ile çalıştırılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/781) 

493. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Toplu Konut Kanununun 
yürürlüğe girmesinden sonra kurulan konut kooperatiflerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/782) 

494. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, bir paket uzun Maltepe si
garasının maliyetine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/783) 
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495. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğün
ce sulama ücretlerinin artırıldığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/784) 

496. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, turistik otellerde yabancı
lara uygulanan indirimli fiyatların Türk vatandaşlarına da uygulanmasının düşünülüp 
düşünülmediğine ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) 

497. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, hastalık nedeniyle bazı göllerimizde du
ran kerevit üretimine yeniden başlanması için ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/786) 

498. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, şeker fabrikası bulunan ilçelerden han
gilerinde Sosyal Sigortalar Kurumu hastanesi bulunmadığına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/787) 

499. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Fo
nundan konut kooperatiflerine 1989 yılında verilen kredilere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/788) 

500. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığına bağlı hayvancılık işletmelerine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789) 

501. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, Sağlık Bakanlığınca 1989 - 1990 yıl
larında Devlet Planlama Teşkilatıyla irtibatlı olarak yabancı kuruluşlara araştırma yap
tırılıp yaptırılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 

502. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, NATO alçak uçuş ve atış 
eğitimi projesinin neden olacağı sorunlara karşı ne gibi tedbirler alındığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/791) 

503. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, trafik kazalarının önlene
bilmesi için şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin hareket saatlerinde dü
zenleme yapılıp yapılamayacağına ilişkin İçişleri Bakanından Sözlü soru önergesi 
(6/792) 

504. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Cudi Dağı çevresinde kaç köy boşal
tıldığına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/793) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 
1 — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Madde ilave Edilmesine 

Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/567) (S. Sayısı : 366) 
(Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

2. — 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 Î 28.2.1990) 

X 3. — Tarım işletmeleri Genel Müdürlüğü Adına Tescil Edilecek Taşınmaz Mal
lar Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarım Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/529) (S. Sayısı : 381) (Damıtma tarihi : 5.3.1990) 

(113 üncü Birleşim) 
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X 4. — 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) 

5. —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) 

6. — Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
ve Türk Ceza Kanununun 13 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Yürürlükten Kaldırıl
masına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/677) (S. Sayısı : 384) 
(Dağıtma tarihi : 8.3.1990) 

X 7. —• Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/570) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma tarihi : 13.3.1990) 

X 8. — Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesine Katılmamı
zın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
işler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/583) (S. Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi : 
13.3.1990) 

X 9. — Ozon Tabakasını Tüketen Maddelere Dair Montreal Protokolüne Ka
tılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/584) (S. Sayısı : 388) (Dağıtma ta
rihi : 13.3.1990) 

10. — 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) 

11. — 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 12. — 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) 

13. —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) 

14. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanu
nunun İl/k Maddesinin Kaldırılmasına İlişkin Yasa Teklifi ve İçişleri Komisyonu Ra-

. poru (2/205) (S. Sayısı : 395) (Dağıtma tarihi : 28.3.1990) 
15. _ Nüfus Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun Tasarısı ve Adalet ve içişleri komisyonları raporları (1/642) (S. Sayısı : 396) 
(Dağıtma tarihi ; 28.3.1990) 

X 16. — izmir Milletvekili Ramiz Sevinç ve 5 Arkadaşının, 193 Sayılı Gelir 
Vergisi Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Geçici Madde 
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Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/308) 
(S. Sayısı : 400) (Dağıtma tarihi : 29.3.1990) 

17. —Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 39 Arkadaşının, 28.3.1983 Tarihli 
ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde .Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 14 üncü Maddesinin 
(h) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (2/242) (S. Sayısı : 397) (Da&îma tarihi : 2.4.1990) 

18t — 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, 
Bu Kanuna Bazı: Maddeler Eklenmesine, 818 Sayılı Borçlar Kanununun 83 üncü 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine, 3095 Sayılı Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin 
Kanuna Bir Madde Eklenmesine, 2644 Sayılı Tapu Kanununun Bit Maddesinin Yü
rürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyona Raporu (1/644) 
(S. Sayısı : 398) (Dağıtma tarihi : 2.4.1990) 

19. — 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ile îçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları ve 62 Arkadaşının, Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 16 Arkadaşının, 
Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 12 Ar
kadaşının, Sakarya Milletvekili Ayhan Reyhan Sakallıoğlu'nun, Türk Ceza Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ve Adalet Komis
yonu Raporu (1/535, 1/613, 2/25, 2/30, 2/261, 2/262, 2/292, 2/302, 2/303) (S. Sayısı : 
399) (Dağıtma tarihi : 4.4.1990) 

20. — Gümüşhane Milletvekili Ülkü Güney ve 2 Arkadaşının, 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma ve Pilan ve Bütçe komisyonları raporları (2/203) 
(S. Sayısı : 401) (Dağıtma tarihi : 5.4.1990) 

21. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/905) (S. Sayısı: 403) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1990) 

~ 22. — Yahşihan'da Meydana Gelen Patlamalarda Zarar Görenlerin Zararları
nın ödenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/427) 
(S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi : 12.4.1990) 

23. — Adlî Sicil Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/524) (S. Sayısı: 405) (Dağıtma tarihi : 12.4.1990) 

24< — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 Arkadaşının, Sigara Tütün ve Tü
tün Mamullerinin Zararlı Alışkanlıklardan Koruma Kanunu Teklifi, Adana Milletvekili 
Cüneyt Canver'in, 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Sigaranın Zararlarının 
Önlenmesi için 6 Mayıs 1930 Gün ve 1593 Sayılı Genel Sağlık Yasasına (Umumî Hıf-
zıssıhha Kanununa) Kimi Maddeler Eklenmesine tlişlkin Yasa Önerisi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/189, 2/190, 2/193) (S. Sayısı : 286 ve 286'ya 1 inci Ek) (Dağıtma) 
tarihleri : 28.11. 1989; 18.4.1990) 
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25. — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bazı Maddelerinin De-
ğiştiriilmesıine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (11616) (S. Sayısı : 408) (Dağıtma tarihi : 18.4.1990) 

26. — Konya Milletvekili Kadir Demir ve 9 Arkadaşının, 24.2.1983 Tarih ve 
2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 75 inci Maddesinin Birincû Fıkrası ile 
19.3.1969 Tarih ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 5 inci Maddesinin (b) Bendinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/269) (S. Sa
yısı : 409) (Dağıtma tarihi : 18.4.1990) 

X 27. — Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasa'dışı Eylemlerin Önlenmesine Dair 
Sözleşme ile Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasadışı 
Eylemlerin Önlenmesine Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/498) (S. Sayısı : 410) 
(Dağıtma tarihi : 18.4.1990) 

28. — 2547 Sayılı Yüksek öğretim Kanununun 60 inci Maddesinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna iki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 17.1.1990 Tarihli ve 3599 
Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu 
(1/672, 3/1114) (S. Sayısı : 411) (Dağıtma tarihi : 1.5.1990) 

29. —6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri komisyonları 
raporları (1/649) (S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 2.5.1990) 

30. — 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında 26.5.1988 Tarihli ve 3450 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 
uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gön
derme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/481, 3/583) (S. Sayıları 155 ve 155*e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 21.12.1988,10.5.1990) 

31. — îçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, 466 Sayılı Kanun Dışı Yakalanan veya 
Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/227) (S. Sayısı : 413) (Dağıtma tarihi : 10.5.1990) 

32. — Balıkesir Milletvekili önder Kırlı ve 24 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 48 inci Maddesinin (A) Bendi Beşinci Fıkrasının Yeniden Dü
zenlenmesine İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/89) (S. Sayısı : 
414) (Dağıtma tarihi : 10.5.1990) 

X 33. — Millî Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/696) (S. Sayısı : 
415) (Dağıtma tarihi : 11.5.1990) 

X 3.4. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki 
ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/647) (S. Sayısı : 416) (Da
ğıtma tarihi : 11.5.1990) 

X 35. — Türkiye Cumhuriyeti ve Avusturya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
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Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/517) (S. 
Sayısı : 417) (Dağıtma tarihi : 11.5.1990) 

36. — İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref 
Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/700) (S. Sayısı : 418) (Dağıtma tarihi : 
11.5.1990) 

37. — Yasama Organı Üyeliğinden Emekli Olanların Özlük Haklarına Dair 
18.1.1990 Tarih ve 3603 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Ana
yasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/674) (3/1116) (S. Sayısı : 419) (Da
ğıtma tarihi : 11.5.1990) 

X 38. — iki il ve Bir tlçe Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı ve içişleri ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/716) (S. Sayısı : 420) (Dağıtma tarihi : 11.5.1990) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

(113 üncü Birleşim) 


