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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Milliyet Gazetesinin İstanbul'daki binasına yapı
lan saldırıya ilişkin gündem dışı konuşmasına, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu cevap verdi. 

Federal Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı İbrahim özdemir'in dönüşüne kadar, Devlet 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Mustafa Taşar'ın vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, (6/837); 
Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, (6/727) ve (6/839); 
Numaralı sözlü sorularını geri aldıklarına ilişkin önergeleri okundu; soruların geri veril

diği açıklandı. 

10/64 Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun çalışma 
süresinin 3 ay daha uzatılmasına ilişkin tezkeresi ile; 

Bazı milletvekillerine belirtilen sebep ve sürelerle izin ve 
Kars Milletvekili Sabri Aras'a ödenek ve yolluğunun, 
Verilmesine ilişkin Başkanlık tezkereleri; 
Kabul edildi. 

Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin ve 29 arkadaşının, Kırklareli İli Lüleburgaz İlçesinde
ki iki adet Devlet Üretme Çiftliğinin Libyalılara satılacağı iddialarını tespit etmek amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin (10/78) öngörüşmesi, Hükümet Genel Kurul
da hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelendi. 

Niğde Milletvekili Raşit Daldal ve 36 arkadaşının, Ankara İlindeki hava kirliliğinin ne
denlerini ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amaayla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/79), yapılan görüşmelerden sonra kabul edildi, 

Kurulacak komisyonun : 
9 üyeden teşekkülü, 
Çalışma süresinin, üye seçimi tarihinden itibaren 3 ay olması ve 
Gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilmesi, , 
Kararlaştırıldı. 
12 Eylül Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime saat 16.40'ta son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

E. Yıldırım Ava 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Bursa Edirne 

Mustafa Ertuğrul Ünlü İsmail Üğdül 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 
12.9.1990 Çarşamba 

Tasan 

1. — Muhtaç Çiftçilere ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısı (1/745) (Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komisyonla
rına) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.9.1990) 

Teklifler 
1. — Aydın Milletvekili Mehmet Yüzügüler'in; Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında 

Kanun Teklifi (2/390) (Adalet ve içişleri ve Tarım, Orman ve Köyişleri komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 5.9.1990) 

2. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu ve Ali Topçuoğlu'nun; 28.3.1983 Ta
rih ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkındaki Kanuna 1 Ek 1 Geçici Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/391) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 6.9.1990) 

3. — Malatya Milletvekili Galip Demirel'in; Bankalar ve Sigorta Şirketleri ile özel Finans 
Kuruluşlarının Vakıf Eski Eserlerinin Onarım ve Restorasyon Giderlerine İştiraki Hakkında 
Kanun Teklifi (2/392) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.9.1990) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla tmamoğlu'nun, Göksün - Andırın ve Andırın 

- Kahramanmaraş yollarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/882) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 10.9.1990) 

Yazılı Soru Önergesi 
1. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Romanya'dan ülkemize gelen turistlere ve 

beraberlerinde getirdikleri eşyalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1534) (Başkan
lığa geliş tarihi : 7.9.1990) 

Meclis Araştırması Önergeleri 
1. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 13 arkadaşının, uluslararası taşımacılığımızın 

içinde bulunduğu darboğazdan kurtarılması için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın'98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/109) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.9.1990) 

2. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 19 arkadaşının, yetersiz ve dengesiz beslenme
nin vatandaşlarımız üzerindeki olumsuz etkilerini ve bu konuda alınması gerekli önlemleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/110) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.9.1990) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma SaaÜ : 15.00 

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

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 6 ncı Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle-yoklama yapılacaktır. Salonda bulunan arkadaşla
rın, mevcudiyetlerini yüksek sesle bildirmelerini rica ediyorum. 

(İstanbul Milletvekili Orhan Demirtaş'a, kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM PİST KONUŞMALAR 
1. — Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahoeci'nin, Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'-

rtun, 6 Eylül 1990 tarihli 4 üncü Birleşimde yaptığı, çay üreticilerinin sorunlarına ilişkin gündem dışı 
konuşmasına cevabı 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden önce, Sayın Maliye Bakanı Kahveci'nin, geçen hafta Trab
zon Milletvekili Sayın Mehmet Çakıroğlu tarafından yapılan "çay üreticileri'' hakkındaki gün
dem dışı konuşmaya cevapları vardır. 

Buyurun Sayın Kahveci. (ANAP sıralarından alkışlar) 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlar; geçen perşembe günü, Sayın Çakıroğlu'nun, çay üreticileriyle ilgili olarak yaptığı 
gündem dışı konuşmaya çok kısa bir cevap vermek istiyorum. Bu vesileyle, çay konusunda yap
tığımız çalışmaları da Yüce Meclisin bilgilerine arz etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, çay konusunda müteaddit defalar burada konuşmalar yapıldı. Şimdi, 
çay konusunda iki tane yeni gelişme var, müsaadenizle bu gelişmeleri sizlere anlatayım. 

Bunlardan bir tanesi; Sovyetler Birliğine çay ihracatını başlattığımızı ifade etmiştim. Sov
yetler Birliğinde geçmiş yıllarda Hindistan çayına olan talepten dolayı, Türk çayını almama 
konusunda yoğun bir kampanya yapılıyordu. Bu yoğun kampanya karşısında, biz, Sovyet ba
sınında ve Sovyet televizyonunda bir karşı kampanya açtık. Şu ana kadar, aleyhimizde yürütü
len kampanyayı tamamen sıfırlayabilmiş değiliz; fakat, Sovyetler Birliğinin içine düştüğü dö
viz krizinin de faydasını görerek, ikinci parti sipariş aldık; 7 milyon dolarlık bir akreditifin 
yanında, 22 milyon dolarlık bir akreditif daha açtırmayı başardık. 

İkinci önemli konu; bildiğiniz gibi, çay üreticilerimizin çoğunun bahçesi küçük bahçedir. 
Tabiî, bu küçük bahçelerde üretilen çaya hangi parayı verirseniz verin, büyük gelir sağlamaları 
zordur. Onun için, ikinci olarak, Sovyetler Birliğinden (Gürcistan'dan) çok yüksek verimli çay 
fidanları getirttik ve bunları hemen deneme istasyonlarında üretime aldık. Bu çay fidanları, 
birim alan başına Türkiye'deki diğer fidanlara göre, 1,5 ilâ 2 misli daha fazla, aynı kalitede ürün 
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verebiliyorlar ve daha iyi ıslah edilmiş bir tür. önümüzdeki hafta yahut da yarın bir Meclis 
araştırması önergesi var; o vesileyle de bunun detaylarına gireceğim. 

Üçüncü konu da şudur : Mademki Türk çay üreticisinin iç pazara artık daha fazla çay 
satma imkânı yok, dış pazarlara gitmek mecburiyetimiz var; dış pazarlarda ne yapıyoruz, ne 
yapmamız gerekiyor konusunu da inceledik; birinci hedefimiz olan Sovyet pazarında hangi 
damak tatlarının geliştiğini de tespit etmek için oradan da en kaliteli çaylarını getirttik. Çay-
Kur, şu anda, o damak tadına uygun harmanlama yapma çalışmalarında araştırma yapıyor. 
Zannediyorum, onu da kısa zamanda sonuçlandıracak. Sayın Çakıroğlu'na, hatta hem DYP 
Grubuna, hem de SHP Grubuna, o getirdiğimiz numunelerden de vereceğiz ki, yaptığımız ça
lışmaların sonuçları hakkında da ileride kendilerine bilgi verdiğimiz zaman nereden başladığı
mızı bilsinler. 

Dolayısıyla, çay konusunu burada sıcak, ateşli kelimelerle ifade etme yerine, meselenin 
köküne inip, bu meseleyi uzun vadeli olarak, hem çay üreticisinin, hem bölgenin, hem de ülke
nin menfaatına sonuçlandırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Son yıllarda epey mesa
fe aldık. Şu son birkaç ay içinde aldığımız mesafe daha da artmıştır. Herhalde yarın, araştırma 
önergesi görüşülürken daha detaylı bilgi arz edeceğim. 

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

2. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'tn, yurt dışında çalışan isçilerimizin ve issiz Türk vatan
daşlarının sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Afyon Milletvekili Sayın Baki Durmaz'ın, Avrupadaki Türk işçilerinin so
runları hakkında gündem dışı söz talebi vardır; onu yerine getiriyorum. 

Sayın Durmaz, buyurun. 

BAKt DURMAZ (Afyon) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; yurt dışında bulunan 
işçilerimizin bazı sorunlarını Yüce Meclise arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Bu vesileyle, 
Yüce Meclise saygılar sunarım. 

Sayın milletvekilleri, hepimizin bildiği gibi, 1960'lı yıllardan itibaren, yurt dışına Türk iş
çileri gitmeye başlamıştır. Bugün, 1 milyonu aşan işgücü, aşağı yukarı 800 bini aşan öğrenim 
çağında çocuk ve İS ülkede 3 milyona yakın bir Türk varlığı vardır. 

Yıllar itibariyle, yurt dışında artan işçilerimizin sayılarına paralel olarak, bunların sorun
ları da artmıştır. Gerçi, değişik zamanlardaki iktidarlar bu sorunlara çözüm getirme çabasın
da bulunmuşlardır; ancak, bütün bu gayretler, bugün gözlediğimiz kadarıyla, yetersiz kalmıştır. 

' Bu tedbirler çerçevesinde, bugünkü İktidarın, yurt dışındaki işçi sorunlarıyla ilgili iki do
kümanı vardır : 1988 yılı yurt dışı işçi hizmetleri raporu ve ikinci doküman, yurt dışında çalı
şan ve yurda dönen vatandaşlara sunulan hizmetler. Bu dokümanlara göre, bugünkü İktidarın 
Sayın Bakanının işçi sorunlarını çok iyi bildiğini söyleyebilirim. Ne var ki, uygulanan politika
lar ve alınan tedbirlerin bu sorunları çözmeye yetmediği de ortadadır. 

Sayın milletvekilleri, sorunların başında, vize problemi gelmektedir ve bunun sonunda da 
bir aile parçalanması olayı ortaya çıkmıştır. Bugün, yurt dışında bulunan işçilerimiz, tatillerini 
geçirmek için ülkemize geldiklerinde, evlenme çağındaki çocuklarını evlendirmektedirler. Ta
tilleri bitip tekrar yurt dışına gitmek durumunda kaldıkları zaman, evlendirdikleri çocuklarını 
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beraberlerinde götürememektedirler; oğlunu evlendirmişse gelinini götürememekte, kızını ev-
lendirmişse damadını, vize verilmediği için, çalıştığı ülkeye götürememektedir. Bunun yanın
da, bakmak mecburiyetinde kaldığı anne ve babasını çalıştığı ülkeye almak durumunda kalan 
işçilerimiz, yine vize verilemediği için, anne ve babalarını yanlarına götürememektedirler. Vize 
konusunda, Ankara'da bulunan yabancı ülkelerin konsoloslukları bugün bir ağlama duvarı şek
line gelmiştir. Sabahın erken saatlerinde konsolosluklarda kuyruk olan vatandaşlarımız, maa
lesef, isteklerine olumlu bir cevap alamamakta ve bunun sonunda da, yanlarında götürmek 
istedikleri aile bireylerinden ayrı kalmaktadırlar ve bu da bir aile parçalanması olayını ortaya 
çıkarmıştır. 

Yurt dışında bulunan işçilerimizin aile parçalanmalarını önlemek amacıyla, bu ülkeler nez-
dinde ikili anlaşmalar sonucunda bu sorunun çözümü, işçiler açısından aciliyeti olan bir konu 
haline gelmiştir. Sayın Hükümetin ilgili bakanının özellikle dikkatini bu konuya çekmek is
tiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, yurt dışındaki işçilerimizin ikinci bir önemli sorunu da, eğitim 
çağına gelen çocuklarının okuma meselesidir. Bugün, yurt dışında çalışan işçilerimizin öğre
tim çağında bulunan çocuklarının sayısı 800 bine yakındır. Bu çocukların büyük bir çoğunlu
ğu ilk ve ortaöğretim çağındadırlar. Bu çocukların eğitimi ve öğretimi için, Türk Hükümeti, 
bugüne kadar, yurt dışında toplam 1 200 civarında öğretmen görevlendirmiştir. Bu öğretmen 
sayısının yetersizliği dikkate alınarak; 2 600 civarında öğretmen de mahallen, belediyeler tara
fından, işçilerin çalıştığı Ülkelerde temin edilmiştir. 

Bugün, 800 bine yakın öğrenim çağındaki çocuğa yurt dışında yaklaşık 3 800'ün üzerinde 
öğretmen hizmet vermektedir. Ancak, bu öğretmen sayısı ve uygulanan eğitim programları ile 
biraz evvel yukarıda belirttiğim 800 bin civarındaki işçi çocuğunun eğitilmesini mümkün gör
mek, maalesef olanaksızdır. Bu bakımdan, koordinatör bakanlık olarak, Çalışma Bakanlığı
nın, Türk işçi çocuklarının eğitimi konusunda daha etkin tedbirler alarak, millî kültürümüzü, 
tarihimizi, millî ve manevî konularda ifadesini bulan programlar uygulanarak bu çocuklarımı
zın eğitimine önem vermesini hassaten rica ediyorum ve bu konunun önemini Yüce Meclisin 
takdirine sunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, yurt dışındaki vatandaşlarımızın önemli sorunlarından birisi de iş
sizliktir. Diyeceksiniz ki, "Avrupa'ya gitmiş iş bulmuş, bu işsizlik nereden çıkıyor" Hayır. Bu
gün, resmen işçi olarak yurt dışına giden işçilerimizin büyük bir çoğunluğu, o memleketin.eko
nomik durumundan dolayı, işsizlik oranının yükselmesi nedeniyle, işsiz duruma düşmüşler, 
işsizlik primi alarak geçimlerini devam ettirir duruma gelmişlerdir. Mesela, bu oran Hollan
da'da yüzde 36'dır; yani, 100 işçiden 36'sı, bugün, Hollanda'da işsizdir. Bu önemli değil; on
lar, işsizlik primi alarak geçimini temin ediyor. Önemli olan, resmî yollardan gitmemiş olan, 
şu veya bu kanalla yurt dışında muhtelif ülkelerde bulunan vatandaşlarımızın oradaki acıklı 
durumudur. Bu vatandaşlarımız, sabahtan akşama kadar, aynen bir Türk şehri gibi, oralarda 
kurulmuş olan, kahvelerde vakit öldürmektedirler. Eğer iş bulabiliyorlarsa, kaçak işçi olarak 
çalışıyorlar ve hiçbir sosyal güvenceye sahip değillerdir. Bu işçilerimizin sayısı oldukça da yük
sektir. Onun için, Hükümetin ve sayın ilgili bakanın, özellikle kaçak olarak gitmiş olan bu 
işçilerimizin sosyal güvenceye kavuşması bakımından ilgili Ülkelerle işbirliği halinde gerekli ted
birleri alarak, oralardaki kaçak işçilerimizin yasal işçi statüsüne kavuşturulmasını sağlaması, 
önemli sorunlarından yine birisidir. 
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Sayın milletvekilleri, yurt dışındaki işçilerimizin bir diğer sorunu da, dinî hizmetlerinin 
karşılanmamasıdır. Yurt dışındaki işçilerimiz, o ülkelerde kalış süreleri uzadıkça, ortaya çıkan 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere kendi aralannda teşkilatlanmaya gitmişlerdir. Bu husus, özellik
le din hizmetlerini karşılamak için kurduklan dernekler olarak dikkat çekicidir. Bu dernekler, 
daha sonra aynı görüşü paylaşan insanlar tarafından birlik haline getirilmiş ve federasyona 
dönüştürülmüştür. Bugün, Türk-tslam Federasyonu bünyesinde 700'e yakın, din hizmetlerini 
karşılayan dernek vardır ve büyük bir kuruluştur. Ne var ki, ayrı ayrı görüşlerde olan vatan
daşlar da ayrı dernekler kurmuşlar ve yurt dışındaki işçi vatandaşlarımızın ayrı kamplarda top
lanmasına neden olmuşlardır. Zararlı cereyanların etkisinden Avrupa'daki işçi vatandaşlarımı
zı korumak ve onların din hizmetlerini vermek için Diyanet tşleri Başkanlığı tarafından din 
müşavirlikleri ve ataşelikleri açılmıştır; ancak, bu ataşelikler, maalesef, yetersiz duruma gel
mişlerdir. Her görüşe sahip olan insanlarımız ayrı ayrı kamplarda, ayrı ayrı derneklerde top
lanmışlardır. Bu sene Avrupa'da bulunmam ramazan ayına rastladığı için, bunun objektif ola
rak orada gözlemini yaptım ve hepsini ziyaret ettiğimde, bunların sahipsiz kaldıklarını gördüm. 

Bu bakımdan, özellikle vatandaşlarımızın birlik ve beraberliğini sağlayarak manevî duy
gularla teçhiz edilmesi ve oradaki yabancı cereyanlardan korunması için, din hizmetlerine da
ha fazla ağırlık vererek, Hükümetin gerekli tedbirleri almasını bir zorunluluk olarak gördüm 
ve bunu, hasseten, ilgili Sayın Bakandan rica ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, bunun yanında, daha birçok işçi sorunları vardır. Mesela, bugün çok 
belirgin olan bir de askerlik sorunu var. Askerlik çağına gelmiş işçi vatanndaşlarımızın çocuğu 
askerliğini yapmak için yurda geldiği zaman, iki sene sonra, askerlik dönüşünde işini kaybet
me durumu ile karşı karşıya kalıyor. Maalesef, geri dönüşünde işsiz durumda kalan bu vatan
daşlarımız da bugün, askerliğini yaptığı için, âdeta cezalandırılma durumundadır. 1982 yılın
da çıkarılan çifte vatandaşlık sonunda Avrupa'da askerliğini yapan işçilerimizin çocukları, bu
raya geldikleri zaman ikinci bir askerlikle karşı karşıya kalıyorlar. Bu da "ikili, çift standart" 
mı diyeyim, artık "tki defa askerlik" mi diyeyim; önlenmesi gereken işçi sorunlarından birisidir. 

Yine bunun yanında, emeklilik konusu, orada bulunan işçilerimizin sorunlarından birisidir. 

Çok önemli bir diğer konu da şudur : tik kuşakta oraya giden işçilerimiz, orada ki çalış
malarının, el emeklerinin, alın terlerinin karşılığı olan paralarını getirmişler, Türkiye'de yatı
rım yapmışlardır, istikbalde bir iş sahibi olmak için dükkân almışlardır, çiftçilik yapıyorlarsa 
arazi almışlardır ve Türkiye'de başlarını sokacak bir yuva almışlardır. Bunu, bir gün gelip, Türk
iye'ye geri dönüş yapmak için yapmışlardır. Ancak, zamanın uzaması ve orada doğan, büyü
yen çocuklarımızın çifte kültür alması; aile içerisinde anne ve babanın millî kültürünü alması, 
ayrıca bulunduğu ülkenin etkisinde kalarak, oranın da kültürünü alması nedeniyle, bu vatan
daşlarımızın genç nesillerini, genç çocuklarını tekrar Türkiye'ye döndürmek, maalesef bugün 
mümkün olamamaktadır. Anne ve baba bir ikilem içerisindedir; doğduğu, büyüdüğü ve bağlı 
olduğu yurda mı dönsün, yoksa çoluk çocuğunun yetiştiği, kültürünü aldığı, çocuğunun bağ
lılık duyduğu o ülkede mi kalsın?.. 

BAŞKAN — Sayın Durmaz, lütfen toparlayınız. 
BAKÎ DURMAZ (Devamla) — Toparlıyorum, bitiyor Sayın Başkan. 
Bu da, çözümlenmesi gerekli sosyal sorunların birisidir. İlgili bakanın dikkatine sunmak 

istiyorum. 
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Sayın milletvekilleri, gerçi, bütün bu sorunları çözmek için, ilgili bakanlık, Avrupa'da birçok 
ataşelikler; çalışma ataşelikleri ve müşavirlikleri, eğitim ataşelikleri ve müşavirlikleri, din hiz
metleri ataşelikleri ve müşavirlikleri, malî işler müşavirlikleri gibi bürolar kurmuştur ve deği
şik ülkelerde bu bürolar faaliyet göstermektedir. Ne var ki, bugünkü kadrolarıyla ve teşkilatla
rıyla bu büroların oradaki işçilerimizin hizmetlerine tam olarak cevap verdiğini söylemek, ma
alesef mümkün değildir. İlgili bakanlığın, bu bürolarda çalışan teşkilatını genişletmesi ve per
sonel bakımından takviye etmesi kaçınılmaz bir zorunluluk halindedir. 

Sayın milletvekilleri, son olarak şunu belirtmek istiyorum. Yurt dışına giden bütün işçile
rimizi, sadece bir işçi gözüyle görmemek lazım. Mesela, bugün, Almanya'da 30 bine yakın iş
veren vatandaşımız vardır ve bu işveren vatandaşlarımızın işyerlerinde, 120 bini aşkın işçi çalış
maktadır. Şu halde, bu işverenleri ve orada çalışan işçilerimize hizmet vermek için kurulan der
nekleri, eğer biz Hükümet olarak, devlet olarak buradan destekler, kendi kendilerine yeter du
ruma getirebilirsek, öyle sanıyorum ki, oradaki işçilerimizin büyük çoğunluğu, sorunlarını kendi 
kendilerine orada çözümleyecekler ve devletin yükünü azaltmış olacaklardır. Bunu bir öneri 
olarak sunuyorum. 

İkinci ve önemli olan bir önerim de şu olacak : Bugün, Avrupa'da çalışan işçilerimize, 
değişik bakanlıkların, değişik üniteleri, hizmet sunmaktadır. Bu, dağınıklık yaratmakta ve hiz
metin etkinliğini azaltmaktadır. Bunun için, Avrupa'daki işçilerimize hizmet sunan tüm ünite
leri bir çatı altında toplayan "Avrupa'daki işçilere hizmet götürme bakanlığının" kurulması 
artık kaçınılmaz bir durum haline gelmiştir. Bunu da Yüce Meclisin takdirlerine sunar, hepini
ze saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

3, — izmir Milletvekili K. Kemal Amdol'un, TRT yayınlarına ilişkin gündem dışı konuşması 
BAŞKAN —• İzmir Milletvekili Sayın Kemal Anadol'un, TRT'nin taraflı yayınları hak

kında gündem dışı söz talebi vardır. 
Buyurun Sayın Anadol. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; Türki

ye demokrasisi için kangren haline gelen Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun yanlı yayın
larını, birçok arkadaşım, -çeşitli partilerden birçok arkadaşım- birçok kez bu kürsüden dile 
getirmesine rağmen, yara iyileşmediği için, aksine, demokrasimize zarar verir bir ur haline gel
diği için, bir kez daha bu konuya değinmek zorunda kaldım. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, çağdaş iletişim ve teknolojideki gelişmeler, televizyonunun 
önemini her geçen gün biraz daha artırmış ve onu, kitlelerin üzerinde en büyük silah haline 
getirmiştir. Bu, sadece Türkiye için değil, demokrasiyle yönetilen tüm rejimler için yadsınmaz 
bir gerçek haline gelmiştir. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz : Eğer bir ülkede televizyon yayınları 
tarafsız değilse, siyasal eğilimlerin televizyonda yansıması mümkün olamıyorsa, televizyon tek 
sesli olarak -kanalları istediği kadar çok olsun- yayın yapıyorsa, o ülkede demokrasi var deni
lemez; aksine, o ülke antidemokratik bir ülkedir, demokrasi olmayan bir ülkedir denilebilir. 

Şimdi, Yüce Meclisin değerli üyelerine :ki-üç komşu ülkeden örnekler vermek istiyorum. 
Kuzeybatı komşumuz Bulgaristan, şimdiye kadar tek sesli bir rejimle yönetilirken, Doğu Blo-
kunda (Sosyalist Blokta) mevcut gelişmeler üzerine çok partili sisteme geçti ve artık Bulgaris
tan'da bütün siyasal eğilimler, bütün siyasal partiler televizyon ekranına eşit biçimde çıkar oldular. 
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Hemen güneyindeki Yunanistan, çok daha büyük gelişme içinde, örneğin, Yunanistan'da, bü
tün siyasal partilerin ve irili ufaklı belediyelerin büyük çoğunluğunun, bağımsız, kendilerine 
ait radyoları var. Atina Belediyesinin radyosu var, Pire Belediyesinin radyosu var; Yeni Demokrasi 
Partisinin, Birleşik Sol Partinin ve PASOK'un radyoları var. 

Değerli arkadaşlarım, daha da ilginci, artık, kasım ayında Yunanistan'daki siyasal parti
lerin televizyonda bağımsız kanalları olacak, her parti ayrı bir kanaldan yayın yapacak; bu ka
dar ileri gitmiş. Ege Bölgesinde oturan her yurttaşın evinde bir TRT anteni var, bir de ERT 
anteni var; ERT 1, ERT 2. Ege Bölgesinde oturan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları, her hafta 
birbuçuk saatlik bant yayın ile Yunanistan Parlamentosunda olan bitenleri öğrenme olanağına 
sahiplerken, bu yurttaşlarımız, Türkiye Büyük Millet Meclisi müzakerelerini izleyememektedirler. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, TRT Yasasının 21 inci maddesi çok ilginç bir hükümle karşı
mıza çıkıyor (ki, 12 Eylül askerî darbesinin onuncu yılını yaşıyoruz. O faşist darbeyi yapanlar, 
Türkiye Büyük Millet Meclisini kapatanlar, halkın seçtiği Meclisin kapısına kilit vuranlar, çı
kardıkları bu kanunla Yüce Meclisin üyelerinin ve partilerinin televizyonda rahatlıkla konuş
masını engellemişler) ve diyor ki, "Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili yayınlar : Türkiye 
Radyo Televizyon Kurumu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul çalışmalarını radyodan, 
dengeli ve tarafsız bir biçimde özetleyen yayın yapar" Burada, "televizyondan" demiyor, ka
sıtlı olarak" "radyodan" diyor. Bir unutkanlık olması söz konusu değil. Yani, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde yaptığım şu andaki benim konuşmam, bu akşam saat 10.00'da radyodan ve
rilecek, televizyondan değil ve ancak otobüs yolcuları dinleyebilecek, herkes televizyon başın
da... Bu, bir unutkanlık değil. Darbe yaptıktan sonra o televizyonu hoyratça kullananlar, ek
ranına çıkıp, kaleciyi kale direğine bağlayıp, eski siyasilere küfür edenler, hakaret edenler, sıkı
yönetim mahkemelerine talimat verenler, sanıkları televizyondan, yargılanmadan mahkûm eden
ler, "televizyon" kelimesini koymayarak, sadece "radyo" diyerek, Yüce Meclisin televizyona 
yansımasını engellemişlerdir. Ayrıca, bu zihniyet, günümüzde de, artarak devam ediyor. 

21 inci madde, "Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Ge
nel Kurul toplantılarından (açılış, ant içme töreni gibi) canlı yayınlar yapar" diyor. 

Arkadaşlar, 1 Eylül günü Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Cumhurbaşkanı Sayın özal, 
Cumhurbaşkanı olduktan sonra ilk kez Yüce Meclise geldi ve konuşma yaptı. 21 inci maddeye 
göre, televizyon canlı biçimde bunu yurttaşlarımıza duyurdu. Nasıl duyurdu?.. Sayın Cumhur
başkanı Millet Meclisi Başkanının mikrofonunda konuşurken, yerinin orası olmadığını, burası 
olduğunu, çünkü millî iradenin üstünde olmadığını söyledik, dört milletvekili arkadaş yeri
mizden uyardık; ama, gelişen teknolojinin verdiği imkânla, bu sesleri sildiler; "canlı yayınla 
yurttaşa Meclis açılışını duyuralım" diyen TRT, aynı zamanda, bu Meclisteki milletvekilleri
nin sesini, teknolojik imkânlarla kıskı. 

Aynı şekilde, körfez kriziyle ilgili Meclis müzakerelerinde, televizyon, istediği kişileri, iste
diği kadar, sıra ve süre tanımaksızın; ama, istemediği kişilerin sesini hemen kısarak, bütün halkın, 
bütün ulusun dikkatini yoğunfaştırdığı televizyon programında taraf tuttu. 

Değerli arkadaşlarım, halkın verdiği vergilerle yayın yapan televizyonun bu kadar taraflı 
ve yanlı biçimde halkın karşısına çıkması, demin de söyledim, ne Bulgaristan'a benziyor, ne 
Yunanistan'a benziyor, ne Amerika'ya benziyor; ama.benzediği bir yer var, komşularımızdan, 
İran'daki Humeyni'nin televizyonuna benziyor, Irak'taki Saddam'ın televizyonuna benziyor 
ve Suriye'deki Hafız'ın televizyonuna benziyor; başka yok. (SHP sıralarından alkışlar.) 
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Değerli arkadaşlar... 
BAŞKAN — Sayıp Anadol, süreniz doldu, lütfen bitiriniz. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Bitiriyorum efendim, son cümlemi söylüyorum. 
Değerli arkadaşlar, bu televizyon, on senedir -ben eski bir parlamenterim, burada 35 kişi 

var, Cumhurbaşkanı seçimlerinde oy kullandık- yaptığı 12 Eylül özel yayınlarıyla sonuçlanma
yan cumhurbaşkanlığı seçimlerini gösterir ve Meclisin basılmasını, feshedilmesini haklı göste
ren yayınlar yapar; yine hepimizi kale direğine bağlayıp penaltı çekerek. Doğru mu?.. Peki, 
bu Meclisin sicili bozuktu, cumhurbaşkanını seçemedi; hepimiz suçluyuz, 600 kişiden 1 kişi 
olarak ben de burada özeleştirimi yapıyorum. Peki, o sicili bozuk Meclisin, İnönü'nün oğlunu 
veto ederken, Atatürk'ün yaverini veto ederken, o sicili bozuk Meclisin Başkanını nasıl millet
vekili yaptı Konseyin 5 üyesi? Aralarında ne pazarlık vardı? (SHP sıralarından "Bravo" sesle
ri, alkışlar) O zaman, onun hesabını versinler. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Anadol, konuşmalarınız esnasındaki -hangi meclis olursa olsun- "si

cili bozuk" gibi bir tabir kullanmanızı size hiç yakıştıramadım. Lütfen... 
K. KEMAL ANADOL (tzmir) — "Sicili bozuk" diye ilan edildi. 
BAŞKAN — Böyle bir kelime geçmemiştir, bu sizin tefsiriniz olabilir. Lütfen... 
K. KEMAL ANADOL (tzmir) — "Tencereyi kirletenler" dediler... 
BAŞKAN — Efendim, o başka, bu başka mesele. 
Türkiye Büyük Millet Meclisleri, daima, Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Çok rica ede

rim Sayın Anadol... Lütfen... Bunu münakaşa etmek istemiyorum. 
Sayın Güneş Müftüoğlu... 
K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Her meclisi tenzih ederim, öyle bir kastım yoktu. 
BAŞKAN — Lütfen oturunuz Sayın Anadol. 
K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Tenzih ederim Sayın Başkan, bugünkü Meclisi ve bü

tün meclisleri tenzih ediyorum. Ben demiyorum ki... Onlar dediler. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 

4. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Türkiye Taşkömürü Kurumu işyerlerinde ça
lışan maden işçilerinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı 

BAŞKAN — Sayın Müftüoğlu, Türkiye Taşkömürü Kurumunda çalışan maden işçilerinin 
toplu iş sözleşmeleri hakkında söz istemişlerdir. 

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

gı ile selamlıyorum. 
Biraz önce konuşan Sayın Kemal AnadoPun, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve yayın 

politikası hakkında ileri sürdüğü görüşlere canı gö ülden katılıyorum. (SHP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, o kadar enterasan ki, -bu akşam haberlerde izleyeceğiz- Sayın Baki 
Durmaz konuştu, ilgili bakan yoktu, cevap verilmedi; Sayın Anadol konuştu, cevap verilmedi; 
benim gündem dışı konuşmama da cevap verilmeyecek gibi görüyorum; ilgili bakan yok. 
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Dolayısıyla, bu akşam, bizim bu yaptığımız konuşmalar TRT ekranında gösterilmeyecek. Bu 
uygulamayı yapan ve yaptıranları şiddetle protesdo ediyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, benden önce konuşan değerli arkadaşım Sayın Baki Durmaz, yurt 
dışındaki işçilerimizin sorunlarına değinmişti. Ben de, şimdi yurt içine dönüyor ve maden işçi
lerimizin bugünlerde içinde bulunduğu sorunlara değinmek istiyorum. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu işyerlerinde çalışmakta olan maden işçilerinin 13 üncü dö
nem toplu iş sözleşmeleri sona ermiş, 14 üncü dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri de Tem
muz ayından bu yana sürmektedir. Bugünedek yapılan görüşmelerde, sendikanın 105 madde
den oluşan taslağından sadece 62 madde kabul edilmiş durumdadır. Kamu işverenleri Sendi
kasının baştan beri takındığı uzlaşmaz tutum nedeniyle, idarî maddelerde dahi anlaşma sağla
namamakta, görüşmeler uzlaşmazlığa doğru sürüklenmektedir. 

Toplu pazarlık 23 Temmuzda başlamıştır; 60 günlük yasal süre, 21 Eylülde sona erecektir. 
Bu süre içinde anlaşma sağlanamazsa, uyuşmazlık zaptı tutulacak ve sözleşme arabulucuya 
kalacaktır. Yaklaşık yirmi gün önce de MTA işçilerinin yeni dönem toplu iş sözleşmeleri aynı 
akıbete uğramış ve yasal arabulucu göreve başlamıştır. Temennimiz, maden işçilerinin sözleş
mesinin aynı akıbete uğramaması, toplu pazarlığın makul seviyede anlaşma ile sonuçlanmasıdır. 

Sayın milletvekilleri, maden işçilerinin çalışma şartlarını, sanırım hepiniz bilirsiniz. Yeni-
çeltek'te yaşanan facianın külleri halen sımsıcak duruyor. Maden işçileri, her gün ölümle bu
run buruna, yaşam kavgası veriyor. Böylesine ağır şarjtlarda ve yeraltında çalışan işçilere şu 
anda verilen net ücret, 450 bin liradır. Yeraltı maden işçisi gruplu olarak çalıştığından -yani, 
bir ay çalışıp bir ay ücretsiz kaldığından- aylık ücreti 225 bin liraya gelmektedir. 

işte, Milliyet Gazetesinde yayımlanan bir araştırma : 24 Ağustos tarihli habere göre, "Türk-
tş, dört kişilik bir ailenin bir aylık mutfak masrafının 500 bin liraya ulaştığını hesapladı. Gıda 
harcamasmdaki aylık artış yüzde 2,6; yıllık artış da yüzde 70,1 olarak bulundu. Son bir ayda, 
nohut yüzde 25, pirinç de yüzde 18,4'le fiyatları en çok artan temel gıda maddeleri oldu." 

Sayın milletvekilleri, evet, sonuç ordada : Aylık gıda harcaması 500 bin lira, maden işçisi
nin iki aylık ücreti ise 450 bin lira. "Ayıptır, yazıktır, günahtır" diyoruz ve öylesine hazindir 
ki, 24 Temmuz 1990 tarihinde, asgarî ücret 414 bin lira olarak tespit edilmiştir. Neredeyse, on-
beş yirmi yıllık maden işçisini, asgarî ücretle çalışır duruma getirmişsiniz... Bu nedenle, "ayıptır" 
diyoruz. 

Edindiğimiz bilgilere göre, Kamu işverenleri Sendikası ücret zammı olarak net 150 bin li
ralık bir artış düşünmektedir. MTA işçilerine önerilen ücret zammı da net 100 bin liradır. Şu 
anda arabulucuda olan bu sözleşmenin sonucu da iyi görünmemektedir. Dileğimiz görüşmele
rin olumlu sonuçlanmasıdır; ancak, görünen odur ki, maden işçisi ümitsiz bir bekleyiş içeri
sindedir. Bu nedenlerle, Hükümeti ve ilgili bakanları uyarıyorum. Lütfen, gecikmeden, maden 
işçilerinin alın terinin, el emeğinin karşılığını veriniz. 

Bu arada, bir konuya değinmek istiyorum : önümüzdeki hafta okullar açılacak. Okul mas
raflarını karşılamak maksadıyla, Maden işçileri Sendikası, işverene, 1 milyon liralık avans ve
rilmesi için başvuruda bulundu; ancak, işveren TTK, daha önceki toplusözleşmede bu yönde 
hüküm bulunmadığı gerekçesiyle, talebi reddetti. Daha bu sabah iki maden işçisi hemşerimle 
beraberdim; "önlüklerin değiştiğini, yeni önlüklerin 45 bin lira olduğunu, iki çocukları oldu
ğunu, önlük alamayacaklarını ve çocuklarını okula gönderemeyeceklerini" belirttiler. Zongul
dak Maden İşçileri Sendikası yetkilileriyle de görüştüm bu sabah; işçinin genel eğiliminin, avans 
verilmediği takdirde, çocuklarını okula göndermeyecekleri şeklinde olduğunu belirttiler. 
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Sayın milletvekilleri, hepimiz yaşıyoruz; bizlerin de bu konularda sıkıntılarımız var. Bu 
yıl ilkokula başlayacak bir çocuğun masrafı 250 bin, ortaokula başlayacak çocuğun masrafı 
350 bin ve lise öğrencisi için ise 400 bin liradır. Bu şartlar altında ve ayda 22S bin lira geliri 
olan maden işçisi çocuğunu okula nasıl yollasın? Bu şartlar altında bulunan maden işçisinden 
1 milyon lira avans neden esirgenmektedir, anlamak mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, gerek maden işçilerinin ve gerekse MTA işçilerinin yeni dönem toplu 
iş sözleşmelerinin olumlu bir sonuca bağlanması gerekmektedir. Tarafların anlaşabilmelerinde 
işverene büyük sorumluluklar düşmektedir. Toplu pazarlığın her tür müdahaleden uzak, ma
den işçilerinin hakkını verecek düzeyde sonuçlanmasını diliyor, işvereni insafa ve hakkaniyete 
davet ediyor, sizlere saygılarımı sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müftüoğlu. 
Hükümet adına cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Çiçek; buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Yozgat) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; he

pinizi saygıyla selamlıyorum, 
Zonguldak Milletvekili Sayın Güneş Müftüoğlu, seçim bölgesinin de Zonguldak olması 

sebebiyle, yeni dönem toplusözleşme müzakerelerinin başlamış olmasından da yararlanarak, 
temennilerini dile getirmeye çalıştı; yalnız, bazı konularda eksik bilgisinin olduğunu zanne
diyorum. 

Türkiye'de işçi ücretlerinin nasıl tayin edileceği ve hangi şartlarda tayin edildiği, bugüne 
kadar yapılan çalışmalardan açıkça orta yere çıkmıştır. Bundan evvel 13 toplusözleşme yapıl
mış ve her siyasî iktidar döneminde de aşağı yukarı bu sözleşmeler yapılmıştır. 

Şimdi, burada ifade etmek istediğim husus şu : Acaba, bu yeni dönemde eskisinden farklı 
bir uygulama mı var? Yani, 1980 öncesinde iktidarda olan partilerin işbaşında bulunduğu dö
nemde, toplusözleşme, müzakereleri bugünkünden farklı bir yöntemle yapılıyordu da, biz onu 
değiştirip yeni bir uygulama mı getirdik? Bu bir. 

İkincisi... 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — 1980'den evvel sözleşme yapılmadı mı? 
DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) — Yani, bugün burada bize söylenen ne 

varsa, 1980 öncesi kendilerine de söylenmiş. Ben ona hep bakıyorum; gazetelerden de baktım, 
zabıtlardan da baktım. Onun için, bu meselelerde hep aynaya karşı konuşuyoruz. Bizde ne ku
sur görmeye çalışıyorsanız, o kusurların tamamı, 1980 öncesi bu uygulamayı yapanlarda var. 
Onun için, acaba bundan evvelki toplusözleşmelerde -kendi fikirlerinin de iktidar olduğu dö
nemleri hesaba katarsak- avans adı altında bir ödeme yapılmış mı? 

Bu kurumun sıkıntıları belli. Bu kurum, 1989'da 500 milyar liranın üzerinde zararda. Ya
ni, TTK, halen kendi çalışanlarının aylık maaşlarını ödemekte çok büyük zorluklarla karşı kar
şıya. Maalesef, Zonguldak'taki çalışma şartlarının zorluğu, teknolojinin eskiliği ve daha pek 
çok sebeplerden dolayı verimli bir kuruluş değil. Her sene, bu zarar Hazineden karşılanmaktadır. 

Şimdi, toplusözleşmelerde "avans verme" diye bir mesele yoktur; çünkü, bu bir hukukî 
meseledir. Tarafların hakları, alacakları, borçları, toplusözleşmelerdeki hükümlerden doğmak
tadır dolayısıyla toplusözleşmede herhangi bir hüküm yoksa, böyle bir ödemeyi talep etmek 
de yasal olarak mümkün değildir. 

Maden işçisine vereceksiniz de, ötekilerine niye vermeyeceksiniz? Siz maden işçisini sevi
yorsunuz da, biz niye sevmiyoruz? Ona böyle bir imkln sağlamak istiyorsunuz da, bizim elimizde 
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imkân var da, niye sağlamak istemiyoruz? Bunların hepsi, bir imkân meselesidir. Sendikanın 
elinde de imkân var. Toplusözleşme, iki taraflı bir hadisedir. Siz ne kadar iyi niyetli olursanız 
olun, karşı taraf adım atmazsa, sizin bu noktadaki aşırı gayretiniz, bu noktada göstereceğiniz 
iyi niyetle bir yere gelmeniz mümkün değil. 

Bakınız, kendileri de söylüyor; bu dönem yeni bir toplusözleşme yapılacak. 13 dönemdir 
toplusözleşmelerde bulunan hükümler, artık, bir nevi, klişeleşmiş hükümler, bugünün şartla
rında yeni baştan müzakere masasına getirilirse, işçinin, deminden beri bahsedilen, çocuğu
nun okula gitmesiyle, mutfağına yansımasıyla alakası olmayan maddeler günlerce müzakere 
mevzuu yapılır da, sadece gidip işçiye hava atabilmek için "Bak ben söke söke aldım" deyip, 
iş, 60, 70, 80 gün sürüncemede bırakılırsa, acaba Kamu-tş'in bunda ne günahı vardır? Kaldı 
ki, "Kamu-tş" dediğiniz, devleti, temsil eder, sizin kurduğunuz müesseselerdir; biz kurmadık 
ki kamu işveren sendikalarını. Türkiye'de, Kamu tşveren Sendikaları 25 yıldır toplusözleşme 
yapar. Devletin, maaş karşılığı çalışan organlarıdır, devletin görevlileridir. Acaba, maden işçi
sini sıkıntıya sokmakta Kamu tşveren Sendikasının ne menfaati vardır? Hiçbir menfaati yok. 
Onun için, burada dile getirilen hususları iyi niyetle; ama, Zonguldak işçisine verilmiş mahallî 
bir mesaj olarak, "Ben gittim, Mecliste de bunları söyledim", tarzındaki bir maksada matuf 
olarak değerlendiriyor, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

İBRAHÎM GÜRDAL (İsparta) — Elimizi, gözümüzü, ağzımızı bağlayın, siz de orada ha-
muduyla yiyin. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantılarına parlamenter gözlemci statüsüyle katılacak par

lamenterlere ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1349) 

BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" kısmında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
nın bir tezkeresi vardır; okutup, bilgilerinize sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantılarına "Parlamenter Gözlemci" statüsüyle beş kişilik 

bir parlamento heyetimizin katılması, Genel Kurulun 6.9.1990 tarih ve 4 üncü Birleşiminde tasvibe 
sunulurak kabul edilmişti. 

Buna göre, siyasî parti gruplarınca Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantılarına "Parla
menter Gözlemci" olarak katılmak üzere bildirilen parlamenterlerin isimleri aşağıda sunul
muştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesi uyarınca Genel Kurulun bilgilerine sunulur. 

t. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Raşit Daldal Niğde 
Ülkü Güney Gümüşhane 
Ayçan Çakıroğulları Denizli 
Hasan Fehmi Güneş istanbul 
Koksal Toptan Zonguldak 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 13 arkadaşının, uluslararası taşımacılığımızın içinde 
bulunduğu darboğazdan kurtarılması için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergeleri (10/109) 

BAŞKAN — 2 adet Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ekonomimizin hareketli sektörü, Avrupa ve Ortadoğunun en büyük filosuna sahip "ulus
lararası taşımacılık", son aylarda, Hükümetin olumsuz tutum ve davranışları nedeniyle, dar
boğaza girmiş, hatta çalışamaz duruma düşmüştür. 

1. Mazot, yedek parça, bakım, her nevi sigorta, yol ücretleri gibi hizmet girdilerinin çt>k 
yüksek olması ve sürekli artması, 

2. Haberleşme hizmetleri bedelinin çok yüksek olması, 
3. Türk firmalarının, yurt dışı firmalarla rekabet edememesi, 
4. Bakanlık tarafından yeteri miktarda geçiş belgesinin verilememesi, 
5. Hükümet tarafından yapılan bazı yasal düzenlemelerin sıkıntılar getirmesi, 
6. Haklı gerekçelere dayanmaksızın C-2 yetki belgelerinin ilgili bakanlık tarafından ip

tal edilmesi, 
7. Kasko sigorta ödemelerinin tatminkâr ve zamanında yapılmaması, 
8. Kamu kurum ve kuruluşlarının, taşıma müteahhitliğinin (Forwarding) Türk firmala

rına verilmemesi, 
9. Ro-Ro taşımacılığının yeterli ve zamanında yapılmaması, 
10. Türk limanları tarifelerinin yüksek olması, 
11. Takograf kullanımında bazı zorlukların çıkarılması ve benzeri nedenlerle uluslarara

sı taşımacılık sektörümüz, taşımacılığımızın ancak yüzde 40'ını yapmakta iken, bugün bunu 
dahi yapamayacak duruma getirilmiş, hatta 100 civarında firma işi bırakmak zorunda kalmıştır. 

Ekonomimize büyük meblağ döviz kazandıran bu sektöre Hükümet yeterince ilgi göster
memiş, sektörü teşvik edici hiçbir tasarruf ve davranışta bulunmamaştır. 

Çıkmaza sürüklenen ve çalışamaz duruma düşürülen "uluslararası taşımacılığımızın" içinde 
bulunduğu bu durumdan kurtarılması için gerekli önlemlerin alınması amacıyla, Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasını arz 
ederiz. 

Orhan Şendağ (Adana) 
M. Halit Dağlı (Adana) 
Esat Kıratlıoğlu (Nevşehir) 
Ali Eser (Samsun) 
ismail Köse (Erzurum) 
Cemal Alişan (Samsun) 
Atilla tmamoğlu (Kahramanmaraş) 
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Ertekin Durutürk (İsparta) 
H. Cavit Erdemir (Kütahya) 
Doğan Baran (Niğde) 
Vefa Tanır (Konya) 
Mustafa Çorapçıoğlu (Balıkesir) 
Ahmet Neidim (Sakarya) 
Abdullah Ulutürk (Afyon) 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön

gör üşme, sırasında yapılacaktır. 

2. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 19 arkadaşının, yetersiz ve dengesiz beslenmenin vatan
daşlarımız üzerindeki olumsuz etkilerini ve bu konuda alınması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri (10/110) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük. Millet Meclisi Başkanlığına 
Milletin kaderi haline gelen aşırı enflasyon, Ülkemizde millî gelirin, gerek fertler, gerekse 

bölgeler ve sektörler arasında adaletsiz bir şekilde dağılmasına sebep olmuş, geniş halk kesim
lerini yoksullaştırmıştır. 

ANAP hükümetlerinin yanlış politikaları sonucu en düşük gelir grubunu oluşturan nüfu
sun ilk yüzde 20'si, millî gelirin ancak yüzde 4'ünü, buna karşılık en yüksek gelir grubunu 
oluşturan nüfusun ilk yüzde 20'si millî gelirin yüzde 55'ini; en düşük gelir grubunu oluşturan 
nüfusun ikinci yüzde 20'si, millî gelirin yüzde 7'sini, buna karşılık en yüksek gelir grubunu 
oluşturan nüfusun ikinci yüzde 20'si, millî gelirin yüzde 21'ini alır duruma gelmiştir. 

Nüfusun geri kalan düğer yüzde 20 grubuna, millî gelirin ancak yüzde 13'ü kalmaktadır 
ki, bu sayıyı en düşük gelir grubunu oluşturan nüfusa ilave ettiğimizde, nüfusun yüzde 60'ı, 
millî gelirin ancak yüzde 24'ünü alabilmekte, buna karşılık nüfusun yüzde 40'ının ise millî ge
lirin yüzde 76'sını almakta olduğunu görürüz. 

Ülkemizde yatırımların durması, sanayiin küçülmesi sonucu işsizlik tırmanmış, çalışabilir 
nüfusun yüzde 22'si iş bulamaz olmuştur. 

Asgarî ücret politikası son 10 yılda dar gelirlilerin aleyhine oluşmuş, kişinin satın alma 
gücü giderek azalmıştır. 

Bir kişinin sağlığını koruması için günde gerekli olan besinlerin en az miktarı : 
150 gram et, 
500 gram süt, 
1 adet yumurta, 
300 gram sebze, 
200 gram tahıl, 
300 gram meyve, 
50 gram yağ, 
100 gram şeker, 

için gerekli olan para miktarı, asgarî ücretin üstünde oluşmaktadır. 
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Bugün asgarî ücretle, bir kişinin sağlıklı ve dengeli beslenmesinin mümkün olmadığı açıktır. 

Uygulanmakta olan yanlış, tutarsız, çarpık, gayri millî tarım politikaları tarımsal üretimi-
mizi olumsuz yönde etkilemiş, bu nedenle gıda politikamız bozulmuş, gıda sanayimiz darbe 
yiyerek yavaşlamıştır. 

Bu ve bunlara benzer etkenlerin altında ezilmekte olan halkımız, yeterli ve dengeli beslen
meden yoksun kalmış, âdeta, gizli açlık tehlikesi ile karşı karşıya bırakılmıştır. 

Bebek ve çocuk ölüm hızının yükselmesine, büyüme ve gelişme geriliğine, enfeksiyonlara 
karşı dirençsizliğe, kronik hastalıkların artmasına, iş veriminin düşüklüğüne ve benzerlerine 
neden olan yetersiz ve dengesiz beslenme, tüm insanlara olduğu gibi, halkımız için de büyük 
bir tehlike haline gelmiştir. 

Yanlış politikalardan, aşırı enflasyondan, işsizlikten, adaletsiz gelir dağılımından, yoksul
luktan kaynaklanan yetersiz ve dengesiz beslenme tehlikesinin vatandaşlarımız üzerindeki olum
suz etkisini ve bu yönde alınabilecek önlemleri saptamak amacıyla, Anayasanın 98 ve içtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Orhan Şendağ 
Fuat Kılcı 
Hasan Namal 
Abdülkadir Cenkçiler 
Ertekin Durutürk 
M. Halit Dağlı 
trfan Demiralp 
Ümit Canuyar 
İsmail Köse 
Baki Durmaz 
Mehmet Korkmaz 
Alaettin Kurt 
Abdullah Ulutürk 
önol Sakar 

(Adana) 
(tzmir) 
(Antalya) 
(Bursa) 
(İsparta) 
(Adana) 
(Samsun) 
(Manisa) 
(Erzurum) 
(Afyon) 
(Kütahya) 
(Kocaeli) 
(Afyon) 
(Manisa) 

Beytullah Mehmet Gazioğlu (Bursa) 
Adil Aydın 
Mahmut Öztürk 
Mustafa Çorapçıoğlu 
tbrahim Demir 
Ahmet Neidim 

(Antalya) 
(Niğde) 
(Balıkesir) 
(Antalya) 
(Sakarya) 

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

görüşme, sırasında yapılacaktır. 

D) ÖNERİLER 
a) Duruşma Kurulu Önerileri 

1. — Genel Kurulda kanun tasan ve tekliflerinin görüşülmesi kararlaştırümayan günlerde gündem
de bulunan denetim konularından bir Meclis araştırması veya genel görüşme önergesinin görüşmeleri ta-
mamlandtktan sonra, artan çalışma süresi içinde sözlü soru önergelerinin görüşülmesine ilişkin Danışma 
Kurulu önerisi 
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BAŞKAN — Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup oylarınıza sunacağım : 
Danışma Kurulu önerisi 

No : 65 Tarih : 12.9.1990 
Genel Kurulda kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesi kararlaştırılmayan günlerde; gün

demde bulunan denetim konularından bir Meclis araştırması veya genel görüşme önergesinin 
görüşmeleri tamamlandıktan sonra artan çalışma süresi içinde sözlü soru önergelerinin görü
şülmesinin Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 

1. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

ANAP Grubu Başkanvekili SHP Grubu Başkanvekili 
Ülkü Güney Hasan Fehmi Güneş 

DYP Grubu Başkanvekili 
Koksal Toptan 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemin, * 'Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler" kıs

mına geçiyoruz. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin ve 29 arkadaşının, Kırklareli ili Lüleburgaz ilçesindeki 

iki adet devlet üretme çiftliğinin Libyalılara satılacağı iddialarını tespit etmek amacıyla Meclis araştırma
sı açümastna üişkin önergeleri (10/78) 

BAŞKAN — Birinci sıradaki, Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin ve 29 arkadaşının, Kırk
lareli tli Lüleburgaz İlçesindeki iki adet devlet üretme çiftliğinin Libyalılara satılacağı iddiala
rını 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 
Türkiye-Libya Karma Ekonomi Komisyonu 15 inci dönem protokolünün onaylanması ile 

taraflar Türkiye-Libya ortak tarım ve hayvancılık şirketine tarımsal faaliyetini yapabilmesini 
teminen arazi tahsisi uygun görülmüştür. Bu kararın akabinde arazi aranmasına bakılmış, Kırk
lareli İli Lüleburgaz İlçesi hudutları içindeki iki devlet üretme çiftliği uygun görüldüğü duyul
muştur. 

Libyalı uzmanların araziyi gezmeleri, çiftliklerin verimleri hakkında bilgi almaları, işçile
rin kıdem tazminatlarını hesaplatmaları, bu çiftliklerin elden çıkarılmak istendiği yolunda böl
gede çok ciddî endişeler duyulmaya başlanmıştır. 

Başbakana verdiğim konu hakkındaki soru önergesine cevap alamamakla beraber, özel 
olarak görüştüğümüz bir bakan bu çiftliklerin Libyalılara satılmak istendiğini ifade etmiştir. 
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Satışı düşünülen bu iki çiftlik 41 bin dönüm birinci sınıf tarım arazisi üzerinde kurulmuş
tur. Çok yönlü tohum ve damızlık üretimi yapmaktadır. Trakya'nın ihtiyacı olan buğday tohu
mu ihtiyacını tek başına karşılamakta, üretim artışına bu yolla büyük katkı yapmaktadır. 

Damızlık hayvan yetiştiriciliği ve hayvan neslinin ıslah çalışmaları bu çiftliklerde yapıl
maktadır. Ayrıca, ülkenin en kaliteli meyve fidesi yetiştiriciliği de burada yapılmaktadır. Yine 
şeker şirketinin ihtiyacı olan şeker pancarı tohumunun büyük bir kısmı bu arazilerde üretil
mektedir. Bu hizmetlerin dışında yapılan tarımsal çalışmalarda buğday üretiminde avrupa ül
kelerinin üzerine çıkılmış, süt üretiminde ise bu ülkeler seviyesine gelinmiştir. 

Son derece başarılı çalışan bu iki çiftliğin, Libyalılara satılacağı duyulunca personel ara
sında büyük huzursuzluk yaratmış, herkes gelecek endişesine düşmüş, yeni yatırımlar yapıla
madığı gibi, günlük işler aksamaya başlamıştır. Büyük emeklerle kurulan bu çiftlikler içten 
içe çökmeye başlamıştır. 

Ayrıca, bu arazilerin yanında ülkemizin savunmasını çok yakından ilgilendiren askerî te
sisler bulunmaktadır. Nereden bakılırsa bakılsın ülke menfaatine taban tabana zıt böyle bir 
satışın yapılmasındaki gerçek niyet nedir? Çünkü, kendileriyle görüşülen Libyalı uzmanlar, bu
rada besicilik yapmak istediklerini, tarım ve hayvancılık konusunda Türkiye'den çok geride 
olduklarını, bu işe çok arzulu olmadıklarını beyan etmektedirler. Bu satışın gerçekleşmesi için 
ülkemizde bazı kişilerin büyük uğraş verdikleri bilinmektedir. 

Plan ve Bütçe Komisyonunda konuyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Sayın Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı, böyle bir satışın veya devrin karşısında olduğunu, Bakanlığın da resmî görü
şünün bu yönde oluştuğunu ifade etmiş, buna rağmen satışın gerçekleşemeyeceği yolunda gü
vence verememiştir. 

Yılbaşından sonra devir işleminin tamamlanacağı ve bazı kişilerin bu satıştan büyük men
faatler sağlayacağı ileri sürülmektedir. 

Bu olayın aydınlanabilmesi ve olabilecek bir satış işleminin durdurulabilmesi için Anaya
sanın 98 ve Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masını saygılarımızla arz ederiz. 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Ankara Milletvekili Sayın İbrahim Tez ve Edirne Mil
letvekili Sayın Mehmet Fuat Erçetin, bu araştırma önergesine katıldıklarını, bir yazıyla Baş
kanlığımıza bildirmişlerdir. 

Bilgilerinize sunarım. 
İçtüzüğümüze göre, sırasıyla, Hükümete, siyasî parti gruplarına ve önergedeki birinci im

za sahibine veya onun göstereceği diğer bir milletvekiline söz verilecektir. 
İlk olarak, Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Çelebi'ye söz vereceğim. 
Buyurun Sayın Çelebi (ANAP sıralarından alkışlar) 
DEVLET BAKANI IŞIN ÇELEBİ (İzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu

gün gündemde olan araştırma önergesi, bir ölçüde Türkiye-Libya ilişkilerinin de dikkatle ele 
alınmasını temin etmesi bakımından yararlı bir araştırma önergesi olmuştur. O anlamda, Türkiye-
Libya ilişkilerine ve Türkiye'nin, burada geçen hafta da konuşulan Ortadoğu politikasına da 
ışık tutması bakımından önem taşıyacaktır. 
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öncelikle, önergede sözü edilen Türkiye-Libya Karma Ekonomik Komisyonunun 15 inci 
dönem protokolü ile, Türkiye-Libya Ortak Tarım ve Hayvancılık Şirketine arazi satılması ko
nusu doğru değildir. Çünkü, bu anlaşma, 15 inci dönem karma ekonomik komisyon toplantı
sında yapılmamış, 20 ve 22 Şubat 1978'de Sayın Hikmet Çetin ile Sayın Manguş arasında im
zalanan karma ekonomik komisyon anlaşmasıyla, ortak şirketlerin kurulması mutabakatı sağ
lanmış, 30.12.1978'de bu şirketin 10 milyon dolarla kurulması temin edilmiş ve daha sonra Şe
ker Fabrikaları Anonim Şirketinin, Türkiye-Libya Ortak Hayvancılık Şirketine ortak olması 
onaylanmıştır. Yani, bu, 1978'den bu yana gelen bir uygulamadır, verilmiş bir karardır, veril
miş bir sözdür. 

Burada, Türkiye-Libya Ortak Tarım ve Hayvancılık Şirketine arazi tahsisi konusunda, 11 
Mayıs 1983 tarihli karma ekonomik komisyon toplantısında arazi kiralanması kararı verildiği 
görülmektedir ve olayın kronolojisine baktığımızda, 30 Aralık 1978 tarihli anlaşmanın ve 11 
Mayıs 1983 tarihli 10 uncu dönem karma ekonomik komisyon toplantıları, 19 Ekim 1983 ta
rihli 2930 sayılı Kanun ile onaylanmış ve Türk-Libya Ortak Tarım ve Hayvancılık Şirketi, ka
nun nezdinde himayeye alınmış bir şirket olmuştur ve bu şirket, daha sonra, Türk Ticaret Ka
nunu hükümlerine göre Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanarak, Türkiye'deki ticaret mevzua
tına göre çalışan, bir nevi yabancı sermayeli bir şirket haline gelmiştir. Türk ve Libyalı ortak
lardan oluşan, Türk ticaret kanunlarına göre çalışan bir Türk şirketi haline gelmiştir. Ortada, 
"Libyalılara satış" diye bir şey söz konusu değildir; "Libyalı" diye bir unsur yoktur; Türk 
Ortak Tarım Hayvancılık Şirketi vardır, önce, altını çizmek gerekir. 

1978'de imzalanan bir protokolün, verilen sözlerin ve devlet olmanın ağırlığı ve ciddiyeti
ne yakışan biçimde sürdürülen bir çalışmanın ürünü ortadadır ve 1983 tarihli 2930 sayılı Ka
nunla da Parlamentonun onayından geçmiş ve Parlamentonun uygun görüşüyle onaylanmış 
bir kanun söz konusudur. 

Bütün bunları bir kenara bırakıyorum; burada iddia edilen konuların ötesinde, Türkiye-
Libya arasında, şu anda, 3,5 milyar dolarlık müteahhitlik projesi yürütülmektedir. Dış müte
ahhitlik şirketlerimiz şu anda 3,5 milyar dolarlık ihale almış ve iş yürütmektedirler; 9 milyar 
dolarlık işi bitirmişlerdir. 25 bin işçimiz şu anda Libya'da çalışmaktadır. Yaklaşık 3 milyon ton 
petrol aldığımız, 200-300 milyon dolarlık ihracat yaptığımız bir ülkedir. 1974 yılında Kıbrıs 
Harekatında Türkiye'ye çok destek olmuş bir ülkedir Libya. Türkiye-Libya ilişkilerinin istik
rarlı bir biçimde götürülmesinde, gelecek açısından da büyük yarar gördüğümü ve Türkiye'
nin, Ortadoğu ülkeleriyle, bölgede istikrarı, güveni, dengeyi ye barışı koruyarak ilişkilerini gö
türmesinin Türkiye'nin uzun vadeli çıkarları açısından da doğru olduğunu vurgulamak ve altı
nı çizmek istiyorum. 

peğerli arkadaşlarım, bu protokol, Türkiye-Libya Ortak Tarım ve Hayvancılık Şirketine 
arazi kiralanması meselesi, sözünü ettiğim gibi, 1983'teki 10 uncu dönem karma ekonomik 
komisyon toplantısında yeniden tadat edildikten sonra, her protokolde, 12, 13, 14 üncü dönem 
protokollerinde yer almıştır. 

Türkiye-Libya ilişkilerinin biraz önce sözünü ettim. Türkiye-Libya ilişkileri bu denli bir 
gelişme çizgisini sürdürürken, Türkiye'nin teminat mektupları gündeme gelmiştir, 15 inci dö
nem karma ekonomik komisyon toplantısında. Türkiye'nin bazı firmaları yıllardır orada iş al
mış, yarım bırakmış, gitmiş; ama, teminat mektupları ödenmemiştir. Biz bütün bu teminat mek
tuplarını ödettik. 15 inci dönem karma ekonomik komisyon toplantısında; çünkü, şu mantıkla 
ödettik: Türkiye-Libya ilişkilerinde sorunlar birikmiş ve hiçbiri çözülmemişti; hem banka 
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teminat mektupları, hem verilmiş sözler, atılan imzalar var, hükümetler imzayı atmış; ama, 
yerine getirmemişlerdir. Ben, 15 inci dönem karma ekonomik komisyon toplantısında komis
yon başkanı olunca, karakterimin gereği, ortada sorunların kalması ve sorunların sürünceme
de bırakılması, tabiatıma ters düşen bir şeydi. Ben, 22 bankaya, teminat mektuplarının hepsini 
ödettim. Genel müdürlerini oturttum, "siz, Amerika'ya, ingiltere'ye, Fransa'ya bu teminat mek
tubunu verseydiniz, o teminat mektubunun vecibelerini yerine getirir miydiniz, getirmez miy
diniz?" dedim. "Getirirdik" dediler. "Buraya da getireceksiniz" dedim ve çatır çatır ödettim 
onlara. Biz Libya'ya söz vermişsek, ben bu sözü 1978'de, 1979'da, 1982'de, 1983'te Amerika'
ya, İngiltere'ye, Fransa'ya verseydim, yapacak mıydım, yapmayacak mıydım? Libya'ya söz ver
mişim, protokole imza atmışım ve Türk-Libya Ortak Tarım Hayvancılık Şirketi kurulmuş... 
Buna yıllarca birtakım ilginç insanlar itiraz etmişler; -sözüm Meclisten dışarı, özür dilerim-
çok farklı tevatürler ifade edilerek, Türkiye'nin güvenliğinden söz edilerek meseleler askıya alın
mış. Ben, bu konuda bütün yetkili makamlarla tek tek görüştüm, herkesin itirazının gereksiz 
ve geçersiz olduğunu anlattım ve sonra bu işi bir noktaya getirmeye çalıştım. Türk Ticaret Ka
nununa göre kurulmuş bir şirketin, bir Türk şirketi olan Şeker Şirketinden yer kiralaması, 
-satış söz konusu değil, kiralamadır söz konusu olan- yer temini için yapılmış bir anlaşma var, 
1983 yılında bir protokole konmuş; Şeker Şirketi yer temin edecek... Üç dört yer gösterdi... 

İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — Kiralama kaç yıllık? 
DEVLET BAKANI IŞIN ÇELEBİ (Devamla) — Efendim, kiralama sözleşmesi henüz ya

pılmadı. Yani, Maliye Bakanlığı ve Millî Emlak Genel Müdürlüğü inceleme yaptılar, bir değer 
tespit ettiler; değer, oradaki kira değerlerinin çok üstünde. 

Sarmısakh'daki çiftlik, çok verimli ve bölgeye çok katkıları olan bir çiftlik. Bu konuda 
tartışmaya girmek istemiyorum; yalnız, bu şirket, yıllık kârlılığı 250-500 milyon arasında deği
şen bir şirket. 1989'da zarar etmiş etmemiş, o tartışmaya da girmek istemiyorum. Elbette çok 
kıymetli. Biz, bunun, yılda 500 bin dolar gibi bir değer üzerinden kiralanabileceği konusunda 
bir mutabakat sağladık, kârlılık değerinin çok üstünde. Bir Türk şirketine bir Türk şirketi bir 
yeri kiralıyor; on onbeş yıllığına kiralıyor; burada süre konmadı, daha protokol de yapılmadı. 

Burada olan hadise şudur : 7 Şubat 1990'da Yüksek Planlama Kurulundan yetki aldım 
ve burada biz takdir edilmeyi beklerken, bu önergede, suçlanıyoruz... Niye takdir edilmeyi bek
liyordum? 1978'de yapılmış bir protokole ve söze sahip çıktım. 

GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — 30 bin hektar... 
DEVLET BAKANI IŞIN ÇELEBİ (Devamla) — 1983'te yapılmış protokotlere ve görüş

lere sahip çıktık. 
ikincisi, iki Türk şirketi arasında bir anlaşma söz konusu. Yabancı sermaye mevzuatına 

göre, Philips gelse, beş yıllığına, on yıllığına Türkiye'den bir yer kiralamak istese, kiralanmıyor 
mu? Kiralanıyor. Bir Türk-Libya Ortak Tarım Şirketi yer kiralamak istiyor. Burada biz, şirket
ler arasındaki probleme de karışmadık; ama, biz, Millî Emlak ve Maliye Bakanlığı dahil, bü
tün yetkili kuruluşlara incelettik ve değerinin üstünde bir kira bedeli ortaya çıktı. Orada aynı 
bölgede Millî Emlak'ın, Maliye'nin kiraya verdiği arazilerin kira bedeli var. Bu kira bedeli, onun 
çok çok üstünde bir kira bedeli. 

Biz burada, özellikle bu konuda, doğru yaptığımız inancındayım. Şundan dolayı doğru 
yaptığımız inancındayım : 
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Birincisi, biz, eğer bölgede barışı, istikrarı ve güveni istiyorsak, attığımız her imzaya sahip 
çıkmak zorundayız. O nedenle, bu imzanın gereğini yerine getirdiğim için, doğru yaptığım inan
cındayım. 

İkincisi, ben, istikrar ve güvenden, verilen sözlerin tutulmasını anlıyorum ve en önemlisi 
de, karşılıklı olarak Türkiye'nin menfaatlarının korunmasını anlıyorum. Burada, Türkiye'nin 
menfaatlarının korunması konusunda hassasiyet gösterdik. Ayrıca, bu kurulan şirket de bir 
Libya şirketi değil, Türk Şeker Şirketi buranın yarı ortağı ve Şeker Şirketi burayı kiraya verme
yi düşünüyor. 

Ortada, askıda bırakılmış, süregelen bir sorun var... Protokollere yazmışız, hükümetler 
onaylamış, on oniki yıldır Bakanlar Kurulu kararları var... Şimdi ben, burada verilen sözlerin 
tutulmasını, kendi adıma, eğer söz verilmişse, bu sözün yerine getirilmesinin doğru olduğu ka
naatindeyim. Bu anlamda, Şeker Şirketinin, bu araziyi kiralamasından doğan bir gelir kaybı 
yoktur; Şeker Şirketi, elde ettiği kârın üstünde bir değerle kiralamaktadır. Ayrıca, bölgedeki 
çiftçilere ve oradaki insanlara tohumluk gibi birtakım konularda problemi olup olmayacağını 
sorduğumuzda, Şeker Şirketi, bunları başka yerden temin edeceğini bildirmektedir. Ayrıca, Şeker 
Şirketi bu müzâkereyi yapmaktadır. Ben, askıda bırakılan bir sorunun çözümlenmesinin iki 
ülke arasındaki ilişkiler bakımından yararlı olduğu kanaatini taşıyorum; ancak, şunu anlama
dım; anlamadığım için de, söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi diye de düşünüyorum; ama, söyle
yeceğim : önergede, "Bu satışın gerçekleşmesi için, bazı kişiler büyük bir uğraş veriyor ve bü
yük menfaatler sağlayacaklar" deniyor. Şimdi, Şeker Şirketi bundan kira bedeli alacaktır. Türk-
Libya Ortak Tarım, Hayvancılık Şirketine yine Şeker Şirketi belli biçimde ortak. Kim ne yarar 
sağlayacak, kim ne menfaat sağlayacak? Ben, bu araştırma önergesinde bu ifadelerin yer al
mamasını temenni ederdim. Burada kimin ne yararı, kimin ne menfaati olabilir? Ayrıca da, 
şu anda kira mukavelesi yapılmadı. Kimsenin, şahısların cebinden birinden birine para da git
miyor, birinden birine bir menfaat da yok. Şu menfaat var; Türkiye-Libya ilişkilerinin daha 
iyi olmasını temin edebilir. "Türkiye-Libya ilişkileri iyileşiyor, orada çalışan insanlar bundan 
menfaat sağlıyor" gibi görüş varsa, biz, tabiî ki, orada, Türkiye'nin dış müteahhitlik hizmetle
rini, ihracatını artırmak, petrol teminini geliştirmek gibi birtakım konularda ülkemizin menfa
atini düşünmek zorundayız. Belki bir bölgenin menfaatına tam anlamıyla uygun düşmüyor 
olabilir; ama ben o bölgede de büyük zararlara ve sorunlara yol açacağı kanaatinde değilim. 
Çünkü, Şeker Şirketine bunun üzerinde hassaten durmalarını rica ettik. Tohumluk ihtiyaçları
nı karşılayacağını söyledi. Ayrıca, o çiftliği de bu şirket kârlı çalıştırmak zorunda. Zaten bu 
kirayı ödemek için para kazanmak zorunda, doğru dürüst çalıştırmak zorunda. Orada üreti
me devam edecek ve o şirket, mevcut elemanların en azından bir yıl süre ile orada çalışmalarını 
arzu etti, talep etti. Yani, adamlar kârlı çalıştırmak zorunda. Bunun da anlamı, tohumunu 
da yetiştirecek, mevcut işlerini de yapacak ve oradaki, yöredeki insanlara onlar da bir şirket 
olarak hizmet edecek. 

Değerli arkadaşlarım, ben, bu araştırma önergesine "hayır" denmesini talep ediyorum; 
çünkü, Türkiye'nin menfaatlarını ve Türkiye'nin uluslararası hukuka saygılı tavrına uygun bir 
çalışma düzeninin sonucu yapılmış bir protokolün gereğidir. Bu yüzden araştırma önergesine 
"hayır" denilmesini rica eder, hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gruplar adına ilk konuşmayı, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Orhan Şendağ yapa

caktır. 
Buyurun Sayın Şendağ. (DYP sıralarından alkışlar) 
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DYP GRUBU ADINA ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; Yüce Genel Kurulu şahsım ve Grubum adına saygıyla selamlayarak sözlerime başlamak is
tiyorum. 

Sayın milletvekilleri, önergede, Kırklareli İli Lüleburgaz İlçesi hudutları içerisindeki Tt-
GEM'e bağlı Türkgeldi Çiftliği ile Şeker Şirketine bağlı Sarımsaklı Çiftliğinin Libya'ya veya 
Libyalılara satışı iddia edilmektedir. Ancak, Sayın Bakanın konuşmasından ve vermiş olduğu 
bilgilerden anladığımıza göre, TİGEM'in bünyesindeki Türkgeldi Çiftliğinin ne satışı, ne de 
kiralanması kesinlikle söz konusu değil. Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketi bünyesindeki 
Sarımsaklı Tohum Üretme Çiftliğinin Türkiye-Libya Ortak Tarım ve Hayvancılık Anonim Şir
ketine, bizim edindiğimiz bilgilere göre, onbeş yıllığına kiralanması ve her yıl 1 700 hektar alan 
için 500 bin Amerikan Doları alınması söz konusu. 

Sayın milletvekilleri, Sarımsaklı Tohum Üretme Çiftliği, Alpullu Şeker Fabrikasının ku
ruluş sırasında, fabrikanın işleyeceği şeker pancarını yetiştirmek, yetiştirirken de çiftçiye pan
car ziraatini öğretmek gayesiyle 1926 yılında faaliyete geçirilmiş, daha sonra büyük paralar kar
şılığı dışarıdan ithal edilen pancar tohumu üretimi yapılmış, bu nedenle tohum üretme çiftliği 
hüviyetini almıştır. Kuruluşuyla birlikte münavebenin uygulandığı çiftlikte şeker pancarı ve pan
car tohumu yanında diğer mahsûllerin üretimi de yapılmaktadır. 

Ayrıca, önce iş hayvanı olarak başlayan sığırcılık, sonraki yıllarda süt üretimine yönelik 
olarak damızlık hayvan yetiştiriliciği şeklinde genişletilmiştir. Çiftlikte, tarla tarımında verimi 
artırmak için büyük yatırımlar yapılmış, arazi taşkınlardan korunmuş, ıslaha muhtaç yerlerde 
arazi tesviyesi yapılmış, sulama ve drenaj tesisleri sayesinde de yaklaşık 5-6 bin dekar arazi su
lanabilir hale getirilmiştir. Sulanır sahaların artırılması için çalışmaların ve yatırımların devam 
etmekte olduğu, bu çalışmalar sonucu, hububatta, ayçiçeğinde ve diğer mahsûllerde yüksek 
verim seviyelerine ulaşıldığı da belirtilmektedir. Süt hayvancılığında gelişmenin daha çok ger
çekleştiği, zaman zaman dışarıdan yüksek verimli damızlıkların mevcut sürüye katılması ve 
iyi bakım, beslenme ile sürekli verimin artırılmasına çalışılmakta olduğu da ifade edilmekte
dir. 1946 yılında 5,9 kilogram/baş olan günlük sağmal ortalamasının, 1970 yılında 14,5 kilog
ram/başa, 1989 yılında ise, 24,7 kilogram/başa yükselmiş olduğu görülmektedir. 

Çiftlikte, denenmiş boğa yetiştirilmesine yönelik 1982 yılında başlatılan sunî tohumlama 
projesinin, 1985'te Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Proje Uygulama Genel Müdürlüğü ile 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün de katılımı ile daha da genişletilip geliştirilerek yürü
tülmekte olduğu da göze çarpmaktadır. 

Çiftliğin son üç yılda ortalama beher yıl için 300-400 milyon lira kâr ettiği de söylenmek
tedir; Sayın Bakan da bu rakamı doğruladılar. Çiftlikte 150 civarında daimî kadrolu personele 
ilaveten 250-300 geçici mevsimlik işçiyle toplam 400 vatandaşımıza istihdam imkânı sağlan
maktadır. 

Sayın milletvekilleri, Sarımsaklı Çiftliğinin, adı geçen şirkete kiralanmasının yakından uzak
tan özelleştirme ile hiçbir bağlantısı olmadığı açık. Bu, resmen bir yağmadır. Çiftliğin, yılda 
500 bin Amerikan Dolarına kiralandığı veya kiralanacağı belirtilmektedir. Bu durumda dö
nüm başına kira bedeli olarak 70 bin Türk Lirası düşmektedir ki, sulu araziyi hiçbir yerde 70 
bin liraya kiralamanız mümkün değildir. Onun içindir ki, "Bu, olsa olsa bir yağmadır" diyoruz. 
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Millî ekonomiye bu kadar katkısı olan, yıllardır uyguladığı tarım tekniği çalışma disiplini 
ve verimliliği, üretimde ulaştığı verim seviyesi ile çevre çiftçilere de örnek olmuş; çiftliği tanı
yan, ziyaret eden yerli ve yabancı birçok kişinin beğenisini kazandığı ileri sürülen söz konusu 
çiftlik, ne amaçla, adı geçen şirkete kiralanmak istenmektedir? 

Sayın milletvekilleri, Türkiye-Libya arasında 22-24 Şubat 1978 tarihinde başlayan görüş
meler sonunda; 30.12.1978 tarihinde Türk-Libya Ortak Tarım ve Hayvancılık Şirketi kurulma
sına dair anlaşma yapılmıştır. Şirketin sermayesinin 10 milyon ABD Doları olacağı, yüzde 
50'sinin Libya tarafına, yüzde 50'sinin de Türk tarafına ait olacağı esası getirilmiştir. 

Şirketin amacı, Türkiye'de tahıl ve hayvan üretimi yapmak, hayvan yetiştirmek, beslemek, 
kesim, paketleme yapmak ve muhafaza etmek vesaire biçiminde saptanmıştır. 

Şirketin Türkiye tarafının, Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinin olması, Bakanlar 
Kurulunun 20 Nisan 1981 tarihli 8/2752 sayılı kararı ile kararlaştırılmıştır. Türk tarafına ait 
yüzde 50 sermaye payının yüzde 49'7'si Şeker Şirketi, binde 10'u Erzincan Yem Sanayii, binde 
10'u Sakarya Tarım Ürünleri A.Ş., binde 10'u da Şekerbank tarafından karşılanacağı taahhüt 
altına alınmıştır. Binde 10 sermaye payına sahip her üç kuruluş da, Şeker Şirketinin iştirakidir. 

Şirketin anasözleşmesi, 9 Temmuz 1981 tarih ve 289 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazete
sinde yayımlanmış, şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre 10 Temmuz 1981 tarihinde 
tescil edilmiş ve faaliyete girmiştir. 

Türkiye-Libya Karma Ekonomik Komisyonu 10 uncu Dönem Protokolü 11 Mayıs 1983 
tarihinde Ankara'da imzalanmış; gerek anlaşma, gerek protokol 19.10.1983 tarih ve 2930 sayılı 
Kanun ile onaylanmış, 20 Ekim 1983 gün ve 18199 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürür
lüğe girmiştir. 

11 Mayıs 1983 tarihinde Ankara'da imzalanan Türkiye-Libya Karma Ekonomik Komisyo
nu 10 uncu Dönem Protokolünde ortak tarım ve hayvancılık şirketiyle ilgili şu kararlar alın
mıştır : 

Şirketin amaçlarının gerçekleştirilmesi için özel sektörden arazi kiralama imkânları araş
tırılacaktır. 

30 bin hektardan az olmayacak bir kamu arazisi karma ekonomik komisyonun müteakip 
toplantısından önce şirketin Türk ortağı Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketine satılacak 
ve bu arazi şirketin amaçlarına ve yönetim kurulu kararlarına uygun bir şekilde kullanılmak 
üzere şirkete kiralanacaktır. 

Aynı protokolde şirketin bir milyon baş hayvan yetiştirmesi öngörülmüştür. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şirketin anasözleşmesinde Türkiye'de tahıl ve hayvan 

üretimi yapılacağı beritilmiştir. Bizim tespitlerimize göre Sarımsaklı Çiftliğinde -ki, konuşma
mın başında çiftliğin özelliklerini sayarken, dikkatleri bu noktaya çekmek istiyordum- gerek 
tahıl ve gerekse ayçiçeği üretimi ve hayvan yetiştiriciliği en üst düzeyde gerçekleşmektedir, öy
leyse, KİT bünyesinde bulunan ve her yıl kâr eden bu çiftlik neden bir başka şirkete kiralan
mak isteniyor? Eğer, kira yoluyla döviz girdisi hedeflenmek isteniyorsa dönüm başına isabet 
eden kira bedeli çok gülünçtür. Bu çiftliği vefakâr Türk çiftçisine kiralayın, bu bedelden daha 
fazlasını vereceğime inancım tamdır. 

Sarımsaklı Çiftliğinde süt hayvancılığı yapılmaktadır ve bütün tesisler buna göre yapıl
mıştır. Hayvan yetiştirmek ve beslemek için mevcut tesisler yeterli olmayacaktır. Kaldı ki, çift
lik Trakya'da bulunmaktadır ve besi hayvanı kaynağı olan Doğu bölgelerimizden uzakta kal
maktadır. 
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Şirket, yetiştirdiği, beslediği hayvanların canlı ya da kesim olarak Libya'ya ihracı konu
sunda bir garanti vermemektedir. Yetiştirilecek hayvanların pazarlanması konusunda sıkıntı 
çekileceği de bu nedenle açıktır. 

Sayın milletvekilleri, şirket asıl amacını gerçekleştirme çabalarını sürdürürken, bu arada 
yatırıma girmiş ve Van Et Kombinası (Van-Et A.Ş.) ile Erzincan Gıda Maddeleri Sanayii ve 
Ticaret A.Ş. (Er-San) gibi iki şirketede 1982 yılında ortak olmuştur. Van Et Kombinası henüz 
kuruluş safhasındadır. Erzincan Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. ise, dış pazarlamayı 
sağlayacak liman, havaalanı gibi imkânların bulunmaması yanı sıra, iç pazar sağlayacak tüke
tim potansiyelinden yoksun bulunması, Ankara, tzmir, İstanbul gibi büyük tüketim illerinden 
700 kilometre uzak olması, kışın iklim koşullarının elverişsizliği nedeniyle gerekli çalışmayı, 
verimliliği sağlayamamış ve tesislerini Et ve Balık Kurumuna kiralamıştır. Adı geçen şirket, gö
rülüyor ki, yönetim beceri ve yeteneğinden yoksundur, öyle ise, Sarmısaklı Çiftliği gibi, orga
nizasyonunu ve teknolojik gelişimini tamamlamış, düzenli üretim sistemine girmiş, üretim mik
tarını her yıl artan bir tempo ile yükselten bir çiftliği, neden, ehliyetsiz bir şirkete devredi
yorsunuz? 

Kaldı ki, Sarmısaklı Çiftliği, protokolde öngörüldüğü gibi, 1 milyon baş hayvanın yetişti
rilmesine fizikî olarak da imkân vermemektedir. Şirket, en az 30 bin hektar arazi talep etmek
tedir; öyle ise, nedendi 700 hektarlık Sarmısaklı çiftliği seçilmiştir? 11 Mayıs 1983 tarihinde 
Ankara'da imzalanan Türkiye-Libya Karma Ekonomik Komisyonu 10 uncu Dönem Protoko
lünde, ortak tarım ve hayvancılık şirketinin amaçlarının gerçekleştirilmesi için özel sektörden 
arazi kiralama imkânlarının araştırılması hususu da karara bağlanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, anlaşılıyor ki, bu konuya gerekli önem ve ciddiyet gösterilememiş, 
bu konuda yeterince araştırma yapılamamıştır. Boş bir arazi alıp, buna kuruluş amacına uy
gun yatırımlar yaparak, Türkiye'ye mevcut çiftliklere ilave bir çiftlik daha kazandırmak yeri
ne, kolay yol tercih edilerek; kurulmuş, yatırımları tamamlanmış ve en iyi şekilde çalıştırılmakta 
olan Sarmısaklı çiftliğinin seçilmesi ve adı geçen şirkete kiralanmak istenmesini anlamak müm
kün değildir. 

Sayın milletvekilleri, bu ve bunlara benzer sorulara cevap bulmak gerektiği inancını taşı
maktayım. Sayın Bakan, "3,5 milyar dolarlık müteahhitlik hizmetlerinden gelir kaynağımız 
var. 1 milyon ton petrol ithalatımız var. Kıbrıs olayında Libya bize destek verdi" diye ifadede 
bulundular. Şimdi, 3,5 milyar dolarlık müteahhitlik hizmetlerinden gelir kaynağımız var. 1 milyon 
ton petrol bağlantımız var ve Kıbrıs konusunda bize destek verdi diye Libya'lılara bu Sarmı
saklı çiftliğini peşkeş çekmek mi gerekiyor? 

Bu bakımdan, araştırma önergesinin verilmesi yerinde olmuştur, önergenin kabulünde ve 
konunun araştırılmasında faydalar görüyoruz, önergeye olumlu oy vereceğimizi belirterek, Genel 
Kurula, şahsım ve Grubum adına saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şendağ. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Gürcan Ersin; buyurun efendim. (SHP 

sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Türkgeldi ve Sarmısaklı Devlet Üretme Çiftliklerinin Libyalılara devriyle ilgili vermiş ol
duğumuz araştırma önergesi üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun görüşlerini ifa
de etmek için söz almış bulunuyorum. Sözlerimin başında, Yüce Kurulu saygıyla selamlarım. 
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Sayın üyeler, biz bu önergeyi 1989 yılının 11 inci ayında verdik; yani, bundan on ay evvel 
Meclis gündemine getirdik. Bu devir işlemine daha o zaman yeni başlanılmıştı. Aradan geçen 
on ay içinde, maalesef, çiftliklerden biri devredilmiştir; şu anda, malları, batan geminin malla
rı gibi, ucuza kapışılmaktadır. O nedenle, bu verilen Meclis araştırması önergelerinin bir an 
evvel gündeme gelebilmesi için içtüzükte gerekli değişikliklerin yapılma zamanının geldiğine 
inanıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Sarımsaklı ve Türkgeldi çiftlikleri, Lüleburgaz hudutları içerisinde, 
cumhuriyetten bu tarafa tohum üreterek Türk çiftçisine hizmet veren kuruluşlar. Bu çiftlikle
rin esas amacı tohum üretmek, tkisi de 20'şer dönüm toprak üzerinde kurulmuş, faaliyetlerini 
devam ettiriyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu çiftliklerin birinci görevi, her türlü tohum üretmek. Başta buğ
day, arpa, mısır, ayçiçeği gibi yöre çiftçisinin ihtiyacı olan tohumları üretmek ve bunları çiftçi
ye dağıtmak. Bunun dışında, hayvancılıkla ilgili çalışmalar yapmak, üstün verim sağlayan hay
vanları yetiştirerek köylüye dağıtmak; ayrıca, yine görevleri arasında, Türk çiftçisini eğitmek, 
modern tarım yapabilme imkânını ona öğretmek ve sağlamak; bunun yanında, ithal tohumla
rın bölgeye adaptasyonunu sağlamaktır. Yani, dışarıdan ithal edilen tohumlar öncelikle bu çift
liklere gelir, bu çiftliklerde gerekli incelemeler ve çalışmalar yapılır; eğer o tohum o bölgede 
rahatlıkla yetişebilecekse, Türk çiftçisine bu tohumlar bu çiftlikler kanalıyla dağıtılır. 

tşte kısaca ifade etmeye çalıştığım gibi, hakikaten, bu iki çiftliğin bölge ve Türk ekonomi
sine son derece önemli katkıları vardır. Bugün, Trakya'da, tarım, hakikaten en modern bir şe
kilde yapılıyor ve bunun neticesinde de en üst seviyede verim sağlanıyor, öyle ki, Trakya'da 
hububat üretiminde varılan nokta, bugün artık, Avrupa seviyesindedir. Aynı şekilde, hayvan
cılıkta da bu böyledir, süt üretiminde, et üretiminde bir Avrupa ülkesi seviyesine erişilmiştir. 
Bunda da en büyük pay, bu çiftliklerin çalışmasınındır, Türk çiftçisine yaptığı katkınındır. 

Değerli arkadaşlarım, ayrıca, şeker sanayiinin ihtiyacı olan şeker pancarının yetişmesi için 
gereken tohum da buradan sağlanmaktadır. Yine, Sayın Bakan, Plan ve Bütçe Komisyonunda 
Tarım Bakanlığı bütçesi görüşülürken, "çiftçi eğitimi ve bilhassa biçerdöver operatörlerine ver
diğimiz eğitimle, buğdayda yüzde İS'e varan bir tasarruf sağlıyoruz" ifadesini kullanmışlardır 
ki, bu, hemen hemen 1 milyon tona varan bir tasarruftur; bu, hakikaten çok önemli bir rakamdır. 

Değerli arkadaşlarım, işte, Türkiye için yaşamsal bir önem arz eden bu iki çiftlik, başka 
bir iş yapılmak üzere, başka kişilere devredilmek isteniyor. Devlet Planlama Teşkilatı, bu devir 
işiyle ilgili olarak Sayın Bakanlıklardan görüş istediğinde, maalesef, Sayın Şükrü Yürür olum
lu rapor vermiştir, "Satılmasında -veya devredilmesinde- hiçbir mahzur yoktur" demiştir; Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanı Sayın Lutfullah Kayalar da olumsuz rapor vermiştir; "Bu, Tür
kiye için son derece önemli bir işlev görmektedir, tohum üretmektedir. Eğer biz bu çiftliği baş
ka bir amaçla başka kişilere verirsek, bu yörenin tohum ihtiyacı karşılanamaz demiştir ve bu 
satışın, bu devrin karşısında olmuştur. 

Değerli arkadaşlar işte bu noktadan sonra, Sarımsaklı Çiftliğinin Libyalılara devri için 
gerekli işlemlere başlanılmıştır. 

Biz, Sayın Bakanımız Şükrü Yürür'e sorduk; "Niye bu satışla ilgili böyle olumlu rapor 
verdiniz, devirle ilgili olumlu rapor verdiniz? Bu sizin bir kuruluşunuz..." dedik. Sayın Yürür, 

• "Burası, maalesef, hiç iyi çalıştırılmıyor; çok bakımsız, çok kötü işletiliyor. Onun için, bu şir
ket bizden daha iyi işletir diye düşündük ve bunlara bu yeri satıyoruz, devrediyoruz" dediler. 
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Değerli arkadaşlar, durum böyle midir? Şimdi, öncelikle buna bakmak istiyorum. Bu çiftlik, 
cumhuriyetten bu yana, köylümüzün ihtiyacı olan tohumu gayet başarılı bir şekilde üretmiştir 
ve hâlâ da üretmektedir. Şimdiye kadar, bu çiftliğin, bu kuruluşun çalışmasıyla ilgili vatandaş
tan en ufak bir şikâyet gelmemiştir. Bu kuruluşta çiftçilik de yapılmaktadır, ekim de yapılmak
tadır. Buğdayda alınan ortalama verim, geçen sene, S94 kilodur, bu sene ise 600 kilo civarında
dır; yani, Sayın Bakanın, "tyi çalışmıyor, iyi işletilmiyor" dediği bu çiftlikte, buğdaydan birim 
başına alınan verim, Türkiye'nin genelinden alınan verimin tam üç mislidir; çünkü, Türkiye 
genelinde birim başına ortalama 200 kilo civarında buğday verimi alınırken, burada 600 kilo 
civarında alınmaktadır; yani, Sayın Bakanın söylediği gibi değildir ve bu çiftlik gayet başarılı 
bir şekilde çalıştırılmaktadır. 

Ayçiçekte de durum böyledir ve burada birim başına ortalama ayçiçek verimi 300 kilo ci
varındadır; Türkiye ortalamasında ise, bu verim 80 ilâ 100 kilo arasındadır. 

Burada süt veriminde Avrupa seviyesinin üzerine çıkılmıştır ve birim başına alınan verim 
7 tondur; Avrupa'da ise bu verim 6 ton civarındadır; yani, buradan alınan verim Avrupa'da 
alınan verimin de üzerindedir. Avrupa'dan gelen uzmanlar burayı gezdiklerinde ve bu verimi 
gördüklerinde hakikaten inanamamışlardır ve bizzat uygulamasını yapmışlar ve aynı neticeyle 
karşılaşmışlardır. 

Işte.Sayın Bakan Şükrü Yürür, böyle güzel çalışan ve kendisine bağlı olan bir kuruluşu 
kötülüyerek, başka kişilere devretmek istiyor. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, işin esas önemli kısmına geçmek istiyorum. Burada bize gö
re esas olan mesele, tohumun üretilmesidir. Şimdi yapılan bir işlemle, tohum üretilme olayın
dan vazgeçilmektedir; yani, Trakya çifçisinin tohum ihtiyacı artık karşılanmayacaktır; çünkü, 
burayı alan şirketin içinde Libya şirketi ağırlıklıdır ve burada hayvancılık, besicilik yapacaktır. 
Demek ki, Trakya çiftçisi tohum ihtiyacını artık başka bir yerden temin etmeye çalışacaktır, 
onu da bulamazsa, eski tohumu ekecektir ki, bu da, yüzde 30, hatta yüzde 40'a varan üretim 
kaybı demektir, tşte, bizim için son derece önemli olan durum budur. 

Daha evvel Pınarhisar'da çimento fabrikasını sattınız, devrettiniz; ama, çimento fabrikası 
yine çimento üretmeye başladı ve yine oradaki insanlar çimentoyu gidip oradan alıyorlar. Şim
di burada ise olay tamamen değişiyor; yani, yörenin çok önemli bir ihtiyacının karşılanma im
kânı ortadan kalkıyor, o ihtiyacını karşılayacak üretim yapılmıyor. Bunun için, son derece ha
talı bir iş yapılmaktadır. 

Bunun yanında, damızlık hayvan ırkı kaybolacaktır. Burada elli seneden beri yapılan ça
lışmalar sonunda çok üstün bir hayvan ırkı ortaya çıkmıştır. Bu hayvan ırkı, Amerika'dan ge
tirilen o hayvan ırkımnda üzerindedir, verimi onların da üzerindedir; bunlar da kaybolacaktır. 
Bunun yanında, sunî tohumlama merkezi ortadan kalkacaktır. Buradan, Türkiye'nin her tara
fına bu sunî tohumlama gönderilmektedir. Bunun kalkması da tarıma son derece büyük zarar
ları beraberinde getirecektir. 

Değerli arkadaşlarım, neresinden bakılırsa bakılsın, çok yanlış bir iş yapılmaktadır ve ya
pılmak üzeredir; çünkü, bu toprakların bir meraya dönmesi, yıllar alacaktır. Burada hayvan 
besiciliği yapılacaktır. Bu toprakların, kültür arazisinin tarıma dönmesi en az dört beş seneyi 
alacaktır ve hiçbir şekilde buralardan istifade edilmeyecektir ve şimdiye kadar toprak ıslahı 
için yapılan bütün çalışmalar boşa gidecektir. Nereden bakarsak bakalım, Türkiye'nin hiçbir 
zaman menfaatinin olmadığı, olmayacağı bir devir işlemi gündemdedir. 
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Sayın milletvekilleri, 22.2.1978'de Libya ile yapılan bir anlaşmayla, ortak şirketler kurul
ması kararlaştırılıyor. Bu ortak şirketlerden birisi de Türk Libya Tarım ve Hayvancılık Şirketi. 
Bu şirket 1978 yılında kuruluyor; ama, 1983 yılına kadar hiçbir faaliyet göstermiyor bu şirket; 
yani, hemen hemen 6 sene hiçbir faaliyet göstermiyor. 8.6.1983 tarihinde 10 uncu Dönem Kar
ma Ekonomik Komisyon toplantısında bu şirketin faaliyet göstermesi isteniyor ve 30 bin hek
tar arazi temini için Şeker Şirketine yetki veriliyor ve altı sene Libyalıların ağırlıklı olduğu bu 
şirkete toprak verdirilemiyor. Ülkenin her tarafında (Batı Anadolu'da, Doğu Anadolu'da, Or
ta Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da) bu anlaşmanın istediği evsafta topraklar bulunuyor; 
ama, Libyalıları oraya göndermek mümkün olmuyor. Libyalılar anlaşmaların da aksine, İs
tanbul'un dibinde olan, Trakya'nın göbeğindeki, 4 bin hektarlık bu yeri almak istiyorlar ve 
bunu da Sayın Çelebi'ye iletiyorlar. 

Tabiî, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı bu devire karşı olduğu için, kendilerine sakın
ca olmadığını beyan eden Sayın Bakanın idaresindeki Şeker Şirketinin yönetimindeki Sarım
saklı Çiftliğine bunlar talip oluyorlar ve şu anda bu çiftlik satılıyor. 

Şimdi, sormak gerekir Sayın Çelebi'ye: Libyalılara toprak devri olayı en az on kere Sayın 
Bakanın önüne gelmiştir; niye bunlar bu kadar acele etmediler de siz bu kadar acele ettiniz? 
Bunu bir defa kendi kendinize sormalısınız. Niye?.. 

Ben Libyalı teknik elemanları da gördüm. Onlar da, "Biz burada hayvancılık yapamayaz" 
diyorlar. "Yalnız, yukarıdan gelen baskılarla biz de kabul etmek zorunda kalıyoruz..." Ne
dir?.. Bunu anlamak mümkün değil. 

Sayın Bakan, " Müteahhitlerimiz orada 3,5 milyar dolarlık iş aldılar, 250 milyon dolarlık 
da ihracat yapıyoruz, biz bu çiftliği vermezsek, bu iş, Libya ile aramızı bozar, bu adamlar biz
den mal almaz, müteahhitlerimiz iş alamaz ve biz de zarara uğrarız" diyor. 

Değerli arkadaşlarım, Libya'yı çok iyi tanımak lazım; Arapları çok iyi tanımak lazım ve 
hepinizin de çok iyi tanıdığını biliyorum. Bu satış meselesi olduktan ve protokol imzalandık
tan sonra, Libya ile aramızda en büyük kriz ortaya çıkmıştır; nedir bu kriz? Su krizidir. 

Irak, bizi tüm Araplara şikâyet ediyor; "Türkiye benim suyumu kesiyor" diyor ve Libya, 
kraldan çok kralcı davranıp, bu su meselesini bahane edip, ticaretimizi askıya alıyor, öyle de
ğil mi Sayın Bakanım?.. Evet, bunu basında izledik ve hep beraber, müteahhitlerden de dinle
dik; yani, satış olduktan sonra dahi, Libya'nın ne yapacağı belli değil; şimdiden sonra da, bu 
ülkenin ne yapacağını kestiremezsiniz; olan Türkiye'ye olur, olan Sarımsaklı Çiftliğine olur, 
olan Türk çiftçisine ya da Trakya çiftçisine olur. 

Libya bu olayı niye bu kadar önemsiyor, onu da anlamak mümkün değil. Bu bir ticarî 
olaydır... Anlaşamazsınız, toprak bulamazsınız, parada anlaşamazsınız... Niye bu kadar önem
seniyor? Bu çiftliklerin yanında, Türkiye için çok önemli sayılabilecek askerî tesisler vardır; 
"Acaba, Libyalılar o tesislerin yanına mı yaklaşmak istiyorlar, onun için mi buraya bukadar 
talipler, bukadar önemle buranın alınmasını istiyorlar?" gibi sorular, durup dururken insanın 
aklına geliyor. 

Değerli arkadaşlarım, biraz evvel dinledik; Sayın Bakan, "Biz burasını senelik 500 bin 
dolara Libyalılara Ter yıllığına kiraya verdik, kaç sene kullanacaklarını da bilmiyoruz" dediler. 

Değerli arkadaşlarım, uzman kuruluşların, buranın 1 yıllık kirası için yaptıkları tespit, 
781 bin dolardır. \âni, uzman kuruluşlar bu fiyatı bulmuşlardır; ama, Sayın Bakan araya girmiş, 
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çok hovardaca bir tavırla, 281 bin dolarını Libyalılara bağışlamıştır. Yani, işin ciddiyetsizliği 
şuradan ortaya çıkıyor : 500 bin dolar rakamını nasıl tespit ediyorsunuz? Yani, kira fiyatı ko
nusunda bir çalışma olduktan sonra, bu, 525 bin dolar olabilir, 505 bin dolar olabilir, 495 bin 
dolar olabilir... Olmuyor... Bu, seneliği 500 bin dolara, Libyalılara, maalesef, bağışlanıyor. 

Değerli arkadaşlarım, bugün, Trakya'ya bir dönüm toprağın yıllık icarı ortalama" 150 ilâ 
200 bin lira civarındadır. Hele hele bu çiftlikte öyle yerler vardır ki, civardaki Türk çiftçisine, 
Türk köylüsüne ben burayı icara veriyorum diyeceksiniz, ilan vereceksiniz, dönümü 300 bin 
liraya, hatta 400 bin liraya kadar para veren köylü ve çiftçi çıkar. Bakıyoruz ki, bu rakamla, 
Sayın Bakan, burayı dönümü 65-75 bin liradan icara veriyor. Bu rakam, son derece düşük ve 
aynı zamanda komiktir. Bizim tespitlerimize göre, buradan, 4 ilâ 4,5 milyar lira arasında icar 
sağlanması gerekirken, 1 milyar 340 bin liraya, burası, maalesef, Libyalılara -bir yerde- hediye 
edilmiştir. 

İkinci büyük zarara geçiyorum : Buradaki bütün ekipman satışa çıkmıştır. Şu anda, ekip
manların satışı için teklifler alınmaktadır. Sayın Bakan biraz evvel söylediler; bazı kişiler men
faat sağlayacak... Kimdir bu kişiler?.. Şu anda, satış için Sarımsaklı Çiftliğine gelen kişilerin, 
yani mallara talip olan kişilerin yüzde 90'ı Ankara'dan geliyor. Bugün, bölge halkı çoğunlukla 
oraya hiçbir şekilde talip değil; ama, bu malları almak için gelen kişi veya müteahhitlerin yüz
de 90'ı Ankaralıdır. Orada verilen, mektuba yazılan rakamları duyuyoruz; 400 milyon liralık 
bir biçerdövere verilen fiyat 35 milyon liradır, 50 milyon liralık traktöre verilen fiyat 15 milyon 
liradır; yani en az 4 ilâ 5 misli daha az bir fiyatla buradaki mallar, -eğer, Meclis bu olayın üze
rine gitmezse- maalesef, bazı kişilerin eline geçecektir. Sayın Bakan, önergemde ifade ettiğim 
olay, işte budur. 

Bunun yanında, doğacak olan zararın en büyüğü de, sunî tohumlama merkezinin ortadan 
kalkması olacaktır. Değerli arkadaşlarım, veterinerlerin yapmış olduğu hesaplamaya göre, bu 
işletmenin, bu tohumlama tesisinin buradan kalkmasıyla, Türkiye'nin, senelik 322 milyar lira, 
et ve süt üretiminden zararı olacaktır. Veterinerler bu kadar önemli bir rakamı vermektedirler. 
Yani, bu, alınan kiranın 150 mislidir. Bu rakam, sadece sunî tohumlama istasyonunun ortadan 
kalkmasıyla ortaya çıkacak olan zarardır. 

Sayın Bakan tahmin ediyorum bunların farkında değil, bunları bilmiyor. Eğer bu gerçek
leri bilmiş olsaydı, çok başarılı bir şekilde işletilen bir yeri bu kişilere herhalde devretmezdi; 
Türkiye'nin pek çok geniş arazisi var; bunlara oralardan yeni bir yer tedarik ederek, orasını 
verirdi. 

Değerli arkadaşlarım, göz göre göre, çok iyi çalışan ve ülkeye çok büyük katkılar yapan 
bir kuruş, maalesef, yok olmak üzeredir. Göreceksiniz, çok değil, bir sene sonra oraya gidece
ğiz ve o güzelim çiftliğin yerinde yeller estiğini hep birlikte göreceğiz; çünkü, Libyalılar da, 
"biz burayı yapamayız, biz burayı işletemeyiz; bizde bilgi yok, teknoloji yok" diye açıkça söy
lüyorlar. 

Erzincan'da devletin tüm imkânıyla, bunlara "Persan" isminde bir gıda şirketi kurulmuş; 
beş yıl çalıştırmışlar; korkunç zararlarla kapatmak zorunda kalmışlar, en sonunda, bu şirket, 
Et ve Balık Kurumunun sırtına yamanmış ve şu anda Libyalıların bu beceriksizliğini Et ve Ba
lık Kurumu; dolayısıyla, bizler çekiyoruz. 

— 107 — 



T.B.M.M. B : 6 12 . 9 . 1990 O : 1 

Burada, şimdi çok önemli bir konu daha var; o da, orada çalışan 400'e yakın insanın du
rumudur. Yapılan anlaşmaya göre, burada çalışan insanların hepsinin işine son veriliyor; 400 
insanımız kapı önüne bırakılıyor; Türkiye'de işsizliğin yüzde 20'lere vardığı bir ortamda, bir 
sürü işsiz insan daha işsizler ordusuna lüzumsuz yere katılmak isteniyor. Ayrıca, bunun yanın
da da, bu işçilerin kıdem tazminatı da Şeker Şirketine ötediliyor. Yani, bu kadar çelişkili, bu 
kadar tek taraflı bir anlaşma, bir satış, bir devir işlemi, herhalde, Türkiye'de şimdiye kadar 
yapılmamıştır. Sayın Bakan buna ne diyor, onu da bilemiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, tüm bu bilgiler ışığında şunu söyleyebilirim ki, yapılan bu satış işle
minin ülke menfaatıyla uzaktan yakından hiçbir alakası yoktur. Çünkü, bunlar hazır, işleyen 
kuruluşlardır; çok önemli bir iş yaparak, tohum üretmektedirler. Ayrıca, bizim insanlarımızın 
burada üretilen tohumlara son derece ihtiyacı vardır. Üretim şeklinin değişmesiyle, bütün ekip
manlar, uzun yıllar büyük uğraşlarla ortaya çıkmış bütün eserler ortadan kalkacaktır. Demin 
de ifade ettiğm gibi, bu çiftliğe verilen fiyat çok azdır. Bir sürü insan işsiz kalacaktır. Burası, 
âdeta bir millî park gibidir, herkesin gelip oturduğu, piknik yaptığı yerdir, çevre halkında bü
yük moral çöküntü meydana gelebilir. Çünkü, yarın, Libyalılar buralara hiç kimseyi sokmaya
caklardır; ayrıca, 15-20 köyün buradan geçen yolları vardır; tahmin ediyorum bu yollar da ka
patılacaktır. Köylümüzün merkeze ulaşması için yeni yollar açılması bakımından büyük yatı
rımlara girişilecektir. Nereden bakarsanız bakınız, Türkiye'nin menfaatına olmayan, yararına 
olmayan bir uygulamadır. Bu olayın Mecliste araştırılıp, gerçeklerin ortaya çıkarılması gerek
mektedir. Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu olarak, bunu Yüce Kuruldan istiyoruz. 

Bu duygularla sözlerime burada son verirken, hepinize saygılar sunuyorum. 
Teşekkür ederim efendim. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ersin. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Hikmet Biçentürk; buyurun. (ANAP sıralarından 

alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA HİKMET BİÇENTÜRK (İçel) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; Kırklareli Milletvekili Sayın Gürcan Ersin ve 29 arkadaşının Lüleburgaz'daki iki adet 
devlet üretme çiftliğinin Libyalılara satılacağı iddiasına ilişkin önergesine Anavatan Partisi Grubu 
adına cevap vermek üzere huzurunuzu işgal etmiş bulunmaktayım. Bu vesileyle, Grubum ve 
şahsım adına, Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, söz konusu önergedeki iddialara cevap vermeden önce, Yüce Heye
tinize bu konuda aydınlatıcı bazı bilgiler sunmakta yarar görmekteyim. Libya Arap Halk Sos
yalist Cemahiriyesi Hükümet Üyesi Abdüsselam Ahmet Callud'un 22-24 Şubat 1978 tarihleri 
arasında ülkemize yaptığı ziyaret sırasında, iki ülke arasında bir karma ekonomik komisyon 
kurulması kararlaştırılmıştır. Yine aynı tarihte, bu işbirliği çerçevesinde, ortak şirketler kurul
ması da öngörülmüştür. 

Bu cümleden olarak, ortak tarım ve hayvancılık anonim şirketinin kurulmasına ilişkin an
laşma, 30 Aralık 1978 tarihinde Ankara'da imzalanmıştır. Söz konusu anlaşmayı, Türkiye Cum
huriyeti adına, dönemin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Hikmet Çetin imzalamıştır. 
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10 milyon ABD Doları sermaye ile kurulan şirketin Türk tarafındaki ortağı, Türkiye Şe
ker Fabrikaları Anonim Şirketidir. 

Şirket, Türk Ticaret Kanununa göre ve Türkiye'de kurulmuştur. 
Her iki taraf, yüzde 50 hisseye sahiptir. 
Bu şirket, Türkiye'de tahıl ve hayvan yemi üretecek, Türkiye'de hayvan yetiştirecek, hay

van kesimi ve ihracatı yapacak, Libya'da kurulacak seralarda sebze yetiştirilmesi ve bu sebzele
rin iç ve dış pazarlarda pazarlanması faaliyetlerinde bulunacak faaliyeti için ihtiyaç duyduğu 
tarımsal makine ve donanımı sağlayacaktır. 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin anılan şirkete ortak olması, Bakanlar Kuru
lunun 20.4.1981 tarih ve 8/2752 sayılı kararıyla öngörülmüştür. Şirket, 9 Temmuz 1981'de ku
ruluşunu tamamlayarak faaliyete geçmiştir. Bilahara, 11 Mayıs 1983 tarihinde Ankara'da im
zalanan Türkiye-Libya Karma Ekonomi Komisyonu 10. Dönem Protokolünde şirketle ilgili olarak 
şu kararlar alınmıştır : 

1. Şirketin amaçlarını gerçekleştirmek için özel sektörden arazi kiralama imkânları araş
tırılacaktır. 

2. 30 bin hektardan az olmayacak bir kamu arazisi, şirketin Türk ortağı Türkiye Şeker 
Fabrikaları Anonim Şirketine satılacak ve bu arazi, şirketin amaçlarına ve yönetim kurulu ka
rarlarına uygun bir şekilde kullanılmak üzere, ortak şirkete kiralanacaktır. 

3. Şirket, ilk aşamada, 1 milyon baş hayvan yetiştirmek için gerekli düzenlemeleri yapa
caktır. 

30 Aralık 1978 tarihli anlaşma ve 11 Mayıs 1983 tarihli 10. Dönem Protokolüyle, bir taraf
tan, Libya'nın tarımsal kalkınma çabalarına katkıda bulunurken, diğer taraftan da, Libya'ya 
tarımsal ve hayvansal ürün ihracatını geliştirmeyi amaç edinmiştir. 

Sayın Milletvekilleri, şirkete, 30 bin hektardan az olmayacak bir arazinin tahsisi konusun
da, 27 Haziran - 2 Temmuz 1989 tarihleri arasında Ankara'da yapılan Karma Ekonomi Komis
yon 15. dönem toplantısına kadar somut hiçbir gelişme sağlanamamıştır. Bu durum, iki ülke 
arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunmak üzere, kurulmuş bulunan şirketin ça
lışmasını ve gelişmesini engellediği gibi, Libya ile olan ekonomik ve ticarî ilişkilerimizi de olumsuz 
yönde etkilemeye başlamıştır. Nitekim, Libya, 1987 yılında toplam canlı koyun ihracatımızda 
üçüncü sırada yer alırken, 1988 yılında toplam canlı koyun ihracatımızda altıncı sırada yer al
mış, 1989 ve 1990 yıllarında da bu ülkeye koyun ihraç edilememiştir. Bu nedenle, 15. Dönem 
Karma Ekonomi Komisyon toplantısında bu konu üzerinde önemle durulmuş ve Sarımsaklı 
Çiftliği ile Türkgeldi Çiftliğinin, ortak şirkete kiralanması kararlaştırılmıştır. 

Daha sonra, Türkgeldi Çiftliği gündemden çıkarılmış, son bir yıldan beri, müzakereler, 
sadece Sarımsaklı Çiftliği üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu yöndeki çalışmalar halen devam etmek
tedir. Bilindiği gibi, bu çiftlik, ortak şirketin Türk tarafı olan Şeker Şirketinin malıdır. 

Sayın milletvekilleri, yukarıdaki izahatımdan da anlaşılacağı üzere, Türk-Libya ortak şir
ketinin arazi kiralama konusu, yeni gündeme gelmiş bir konu değildir; bu konu, yaklaşık on 
yıldan beri Türkiye-Libya ilişkilerinin gündemindedir ve iktidar dönemimizden önce çıkarılan 
kanunlarda ve imzalanan protokollerde yer almıştır. 

Bu bakımdan, önerge sahibi değerli arkadaşlarımızın iddiaları on yılı aşkın bir süre için
deki tüm yetkilileri ve hükümetleri kapsamaktadır. 
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Ortak şirkete arazi tahsisi konusu, bir hata olarak nitelendirilip, bugünkü Hükümete mal 
edilemez. Bu konu, Hükümetimizin, geçmiş hükümetler döneminde imzalanan anlaşmalarda
ki taahhütleri ve verilen sözleri yerine getirme konusudur. Uluslararası anlaşmalara uymak, 
herhalde, tenkit edilecek değil, tasvip edilecek bir konudur. 

Değerli milletvekilleri, önergede, "Türk-Libya ortak tarım işletmesine arazi satışının ger
çekleşmesi için ülkemizde bazı kişilerin büyük uğraş verdiklerinin bilindiği ve bazı kişilerin bu 
satıştan büyük menfaatlar sağladığı" iddia edilmektedir. Konuşmamın başından beri izah et
tiğim gibi, ortak şirkete arazi satma kesinlikle söz konusu değildir. O halde, böyle bir satıştan 
büyük menfaatlar sağlanacağı iddiası da gerçek dışıdır. Burada, arazi kiralama söz konusu
dur; kiralanacak arazi, Sarımsaklı Çiftliğidir. Bu çiftlik, bilindiği gibi, Şeker Şirketinin malıdır 
ve şirket, kendi malını, yüzde 50 oranında ortak olduğu yine kendi yan kuruluşu olan bir şirke
te kiralayacaktır. Bu konuda görev alanlar, şüphesiz, görevlerini başarıyla yapmak için uğraş 
vereceklerdir, bundan dolayı da tebrik edilmeleri gerekir. 

Çiftliğin ortak şirkete kiralanmasının Türk çiftçisinin tohum ihtiyacının karşılanmasında 
sorun yaratıp yaratmayacağı teknik bir konudur ye tedbirleri, tabiatıyla, alınmıştır. 

Sayın milletvekilleri, önergede yer alan, "Libyalı uzmanların araziyi gezmeleri, bilgi al
maları, işçilerin kıdem tazminatını hesaplatmaları" iddialarına gelince : Libyalı uzmanların, 
Türk ortaklarıyla çiftliği görmek üzere gittikleri doğrudur. Çünkü, ortak şirketin Libya tarafı, 
kiralanacak çiftliğin verimliliğini, doğal olarak, görmek isteyecektir. 

Ancak, işçilerin kıdem tazminatlarının hesaplatılması ve işten çıkarılacakları konusu yan
lıştır. Çiftlikte halihazırda çalışmakta olan personelin her türlü hakları, kanunlarımızın temi
natı altındadır. Her işyerinde olduğu gibi, verimsiz çalışma halinde, işten çıkarma ve tazminat 
ödeme söz konusu olabilir. Tabiatıyla, bu durumda da, yine, ülkemiz kanunları geçerlidir. 

Şunu da hatırlatmak gerekir ki, şirketin Libya tarafı ortağı, halihazırda çalışan memur 
statüsündeki uzmanlann dahi işlerine devamını istemektedirler. 

Sayın milletvekilleri, Libya, ihracatımız açısından olduğu kadar, yurt dışı müteahhitlik 
hizmetleri açısından da, ülkemiz için önemli bir ülkedir. Yıllık ortalama 200-250 milyon dolar
lık ihracat yaptığımız bu ülkede, 60'ın üzerinde Türk şirketi rç yapmakta ve yaklaşık 25 bin 
Türk işçisi bu ülkede çalışmaktadır. Türk müteahhitlerin, halihazırda, bu ülkede 3-3,5 milyar 
dolar dolayında taahhütleri vardır. 

Ayrıca, Libya büyük ölçüde petrol alımında bulunduğumuz bir ülkedir. 
Libya, tüm Ortadoğu ve Akdeniz Bölgesinde, en çok canlı hayvan ithal eden ülkelerden 

biridir. Libya'nın yıllık canlı hayvan ithalatı tutarı 90-100 milyon dolara varmaktadır. Ortak 
şirkete arazi tahsisi konusunun çözümlenmemiş olması, bu ülkeye canlı hayvan ithalatımızı menfi 
yönde etkilemiştir. 

öte yandan, diğer gıda maddeleri açısından da ithalata bağımlı olan Libya, tarımsal ürünleri 
de başka pazarlardan temin etme eğilimindedir. Oysa, ortak şirkete arazi tahsisi konusu çö
zümlendiğinde, Türkiye Cumhuriyeti, geçmiş dönemlerde imzaladığı anlaşmalardaki taahhüt
lerini yerine getirmiş olacak ve Libya, canlı hayvan ve diğer tarım ürünleri ithalatını, büyük 
ölçüde, Türkiye'den yapmaya devam edecektir. 

Hükümetimizin, yılda ortalama 1 milyar dolarlık gıda maddesi ithal eden bir pazarda ül
kemizin payını azamî ölçüde artırma gayretleri takdirle karşılanmalıdır. Buradaki kamu yararı 
açıkça görülmektedir. 
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Bu çiftliklerin çok verimli olması ve çok büyük kazançlar temin etmesi için konuşmacı 
arkadaşlar tarafından verilen rakamlar, bir tarımcı olarak, bana çok yüksek geldi. Her şeyin 
en mükemmeli sanki Sarımsaklı Çiftliğinde yapılıyormuş gibi gösterilerek, rakamlar abartılmıştır. 

Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere, önerge sahibi arkadaşların endişelerine mahal 
yoktur; çiftlik, yerinde durmaktadır; muvakkat bir süre için kiralanacaktır; bu süre sonunda 
tecrübeler neyi gösterirse Hükümetimiz onu icra edecektir. 

Konu yeterince aydınlanmıştır; bu nedenle, bu konuda bir Meclis araştırması açılması ko
nusundaki önergeye olumsuz oy vereceğimizi arz eder, Yüce Heyetinize saygılar sunarım. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Biçentürk. 
GÜRCAN ERStN (Kırklareli) — önerge sahibi olarak söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
GÜRCAN ERStN (Kırklareli) — Hepinizi saygı ile selamlıyarak sözlerime devam ediyorum. 
Değerli arkadaşlar, biraz evvel, Sayın Maliye Bakanı "Dışarıdan üstün verimli çay fidesi 

getireceğiz, deneme ekimini yapacağız ve ondan sonra da Türkiye'de çay üretimi ve kalitesi 
daha da iyi olacak" dedi. 

tşte, bizim bu çiftliklerin devrine itirazımız buradan geliyor. Aynı olay Trakya yöresinde 
bu çiftliklerde yapılıyor. Yani, Avrupa'nın herhangi bir ülkesinden alınan tohumlar buraya ge
tiriliyor, o iklimde ekiliyor ve elde edilen tohumlar da o iklimi haiz bölgelere dağıtılıyor. Sayın 
Bakanın dediği gibi, elbette ki bir çay fidesini Trakya'da Üretemezsiniz; ama, bir buğdayı da 
Rize'de üretemezsiniz. Bu çiftliklerin veyahut da Sarımsaklı Çiftliğinin tohum üretme vasfı kay
bolduğu takdirde, köylümüz, tohumu başka yerlerden tedarik etmeye çalışacaktır; genellikle 
bu tohumları tedarik edemeyeceği için de eski tohumu ekmek zorunda kalacaktır ve büyük 
bir üretim kaybı açığa çıkacaktır. 

ANAP'lı sayın arkadaşım da ifade ettiler; yapılan anlaşmada, bu şirkete verilmesi gere
ken toprak miktarı 30 bin hektar, Sarımsaklı Çiftliği ise 1 700 hektardır; anlaşmaların dışında 
bir olay ortaya çıkmıştır. Biz, yeni bir çiftlik kurulmasına karşı değiliz. Türkiye'nin, pek çok 
yönünde boz hali var, oraya gidilsin... Parası da var; devlet teknik imkân da veriyor... Yeni 
bir çiftlik kurulsun, yeni bir kuruluş kurulsun; hazır işleyen kuruluş neden başka bir amaç 
için tamamen gözden çıkarılıyor? Biz buna karşıyız; yeni bir çiftlik kurulmasına karşı değiliz. 
Yapılan anlaşmalara aykırı olarak, bu İS. dönem toplantısı yapılmıştır ve orada alınan karar
lar daha evvel alınan kararların aksinedir; yapılan iş hatalıdır. 

SEYtT AHMET DALKIRAN (Yozgat) — Yabancı sermaye geliyor; daha iyi ya... 

GÜRCAN ERStN (Devamla) — thracat yaparak o yabancı sermayeyi getirsek daha iyi 
değil mi efendim? Mini, dışarı tohum satarak da o dövizi sağlayabiliriz. 

"Tohum meselesi sorun yaratmayacak" deniyor. Nasıl halledeceksiniz; bunu söylemedi-
niz. "Yani, orada, Trakyanın ihtiyacı olan tohumun hemen hemen, yüzde 50'si üretiliyor. Nere
den getireceksiniz, nasıl halledeceksiniz; bunu söylemediniz. Yapılacak iş, dışarıdan tohum ge
tirmek olacaktır; bu da, Türkiye'nin, Libya'dan aldığı dövizin kat kat üzerinde döviz vermesi
ne neden olacaktır. 
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Arkadaşım, "işçiler işten çıkarılmayacak" diyor. Yalnız, yapılan anlaşmayı okumamış; 
çalışan kişiler bir sene içinde buradan ayrılacaklardır; işçiler hemen ayrılacaktır, memurlar bir 
sene içinde ayrılacaktır. Yapılan sözleşme bunu içermektedir ve bu işçilerimize kıdem tazmi
natları da bizzat Şeker Şirketi tarafından ödenecektir. 

Sarımsaklı Çiftliğiyle ilgili olarak verdiğim rakamlar kesinlikle abartılmış değildir. Geçen 
sene buğdayda alınan verim 594 kilodur ve bu ortalama verimdir. Tahmin ediyorum ki, bura
lardan her sene en az bu seviyede ürün elde edilmektedir. 

Değerli arkadaşlar, biz, Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, bu çiftliklerin başka bir amaçla, 
başka kişilere devredilmesinde hiçbir menfaat olmadığına inanıyoruz; hele, ülkenin hiçbir şe
kilde âli menfaati olmadığına inanıyoruz; Meclisin bu işe el atmasını istiyoruz ve Meclisten, 
araştırma açılması yönünde destek istiyoruz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Meclis araştırması önergesi üzerindeki öngörüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi önergeyi oylarınıza sunacağım : Meclis araştırması açılmasını kabul edenler... Ka

bul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Alınan karar gereğince, gündemin, "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz. 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, birinci Ozal Hükümetinde görev alan eski bakanlara resmî 

taşıt tahsis edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/60) 

BAŞKAN — 1 inci sırada, Samsun Milletvekili Sayın Ali Eser'in, Birinci özal Hüküme
tinde görev alan eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu 
vardır. 

Soru sahibi Sayın Ali Eser görevli olduğu için, soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 2 nci sırada, Afyon Milletvekili Sayın Baki Durmaz'ın, devlet bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Durmaz?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, çarşamba günü, biliyorsunuz, yasaların 

görüşüldüğü gündür. Bugünkü değişiklik kararından arkadaşların haberi yok. Her ne kadar, 
içtüzüğümüz, ikinci defa bulunmamayı sorunun düşmesi sebebi kabul etmiş ise de, arkadaşın 
iki saat önce kabul edilen Danışma Kurulu kararından haberi yoktur. Bugün bu soruların düş
mesi milletvekilinin denetim hakkının ihlali anlamına gelebilir. 

Takdirinize sunuyorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Bayazıt, ben, bugün alınan karar gereğince hareket etmek mecburiye

tinde kalıyorum. Haklısınız, eğer, her üç grup ve Hükümet bu hususta bir anlaşmaya varır, 
bana bildirirlerse, ben bu hususta bir karar alabilirim. 
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Sayın Hasan Fehmi Güneş, Sayın Vefa Tanır ve Sayın Daldal katılmaktadırlar. 
Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI CEMÎL ÇİÇEK (Yozgat) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Başkanlıkça da uygun görüldüğünden, Meclis araştırması önergelerini ve sözlü soruları 

görüşmek için, 13 Eylül 1990 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma Saati : 17.30 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — TunceliMüUtveküi Kamer Genc'in, bazı kamu görevlilerinin milletvekillerine karsı olumsuz 

lavtr takındıkları iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun yazdı 
cevabı (7/1432) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kamer Genç 
Tunceli 

1. 22.6.1990 günü Tunceli Hozat ilçesini ziyaretim sırasında kimliği alınarak ilçe merke
zinde 3 günden beri bekletilen 15 yaşındaki bir gençle ilgili bilgi almak üzere Jandarma Ku
mandanı Binbaşı Salih Nayir'le görüşmek üzere Jandarma Kumandanlığı binasına gitmiş isem 
de Binbaşı emir eri kanalı ile benimle görüşmek istemediğini tarafıma bildirdi. 

2. Mardin Dargeçit ilçesinde geçenlerde meydana gelen olaylarla ilgili olarak bilgi almak 
için telefon ettiğim Mardin Valisi Bolat Bolatoğlu benim Mardin milletvekili olmadığımı, bu 
nedenle bilgi veremiyeceğimi belirterek telefonu yüzüme kapattı. 

3. Bölgede intikal eden olaylarla ilgili olarak zaman zaman Tunceli ve Elazığ Valileri ile 
Elazığ Emniyet Müdürüne ve Tunceli Köyhizmetleri müdürüne bir çok defalar telefon ettimse, 
bu kişiler telefonlara çıkmadıkları gibi, daha sonrada beni arama zahmetine de katlanmamak-
tadırlar. 

Bu duruma göre; 
a) Yukarıda belirttiğim davranış biçimleri milletvekili şahsında Türkiye Büyük Millet Mec

lisini tanımamak veya TBMM'ni küçültmek anlamına gelmez mi? 
b) Kamu hizmeti görevini yapan bu kişilerin TBMM'si üyelerine karşı takındıkları bu 

davranışları hakkında ne düşünüyorsunuz? Kendilerine herhangi bir ceza vermeyi düşünüyor-
musunuz? 

c) Kamu hizmeti görevlileri milletvekili olarak bize karşı olan bu davranışlarının deva
mını istiyor musunuz? İstemiyorsanız, nasıl bir çare.düşünüyorsunuz? 
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T.C. 
İçişleri Bakanlığı 10.9.1990 

Sayı : PGM. M. t. A. Atama 731/Ş-11428 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : 19.7.1990 tarih ve 7/1432-5340/23814 sayılı yazınız. 
Tunceli Milletvekili Kamer Genç tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih edilen ve Başba

kanlık Makamınca da tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen sorulara ait cevap
lar aşağıya çıkarılmıştır. 

Arz ederim. ' 
Abdülkadir Aksu 

içişleri Bakanı 
1. Soru önergesinde bahsi geçen Tunceli Hozat tlçesi Bilekli Köyünden 15 yaşındaki bir 

gencin 22.6.1990 tarihinde bilgisine başvurulmak üzere Jandarma Karakoluna davet edildiği 
ve işlerin yoğunluğu nedeni ile kimliği alınarak aynı gün öğleden sonra gelmesinin istendiği, 
öğleden sonra bilgisine başvurulup kimliğininde iade edilerek gönderildiği ve adı geçenin 3 gün 
bekletilmesinin söz konusu olmadığı anlaşılmıştır. Ayrıca Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genc'
in görüşme talebinin Jandarma Komutanı Binbaşı Salih Nayır'a intikal etmediği tesbit edilmiştir. 

2. Mardin İli Dargeçit ilçesinde 30 Mayıs 1990 tarihinde bir grubun Kaymakamlık Bina
sı önünde toplanarak oturma eylemi yapmak istemeleri ile ilgili olarak, Tunceli Milletvekili 
Sayın Kamer Genc'in Mardin Valisini telefonla arayarak bilgi istediği ancak konunun hassasi
yeti dikkate alınarak bu konuda bilgi vermenin Olağanüstü Hal Bölge Valisinin yetkisinde ol
ması nedeniyle kendilerine Valilikçe bilgi verilemeyeceğinin ifade edildiği anlaşılmıştır. 

3. Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genc'in bölgede intikal eden olaylarla ilgili olarak 
zaman zaman Tunceli ve Elazığ Valiliği ile Elazığ Emniyet Müdürünü ve Tunceli Köy Hizmet
leri ti Müdürünü aramasına rağmen kendileri ile görüşmediği iddia edilmekte ise de; 

Elazığ ve Tunceli tilerine muhtelif tarihlerde yaptığı ziyaretlerde bu tilerin Valileri ile gö
rüştüğü, 

Tunceli Valisi ile en son 5 Nisan 1990 tarihinde saat 23.00 sularında telefon görüşmesi yaptığı, 
Elazığ Valisinin köy denetlemelerinde olduğu bir sırada kendisi ile telefonla görüşmek is

tediği ancak, telsiz irtibatı kurulamadığından görüşmenin sağlanamadığı ve yeniden görüşme 
isteği ile ilgili bir notunun bulunmadığı, 

Elazığ Emniyet Müdürünü 22 Şubat 1990 tarihinde aradığı ve Emniyet Müdürü Valilik 
Makamında olduğundan Valilik özel Kalem Müdürlüğü telefonundan görüşmenin sağlandığı 
ve bunun dışında Sayın Milletvekili tarafından aranmadığı, 

Tunceli Köy Hizmetleri ti Müdürünün arazide veya şantiyelerdeki denetleme hizmetleri 
sırasında arandığı için o anda görüşme imkânı sağlanamadığı, 

anlaşılmıştır. 
Gerek Valilerimizin ve gerekse diğer Kamu Görevlilerinin Sayın MilletvekiIIerimizin tele

fonlarını cevapsız bırakmaları mevzubahis değildir. 
Böyle bir iddia Hükümetimizin çalışma prensipleri ile yönetim anlayışına uymadığı cihet

le kabul edilebilir nitelikte görülmemektedir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

6 NCT BİRLEŞİM 

12 . 9 . 1990 Çarşamba 

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. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin ve 29 arkadaşının, Kırklareli ili Lü
leburgaz ilçesindeki iki adet Devlet Üretme Çiftliğinin Libyalılara satılacağı iddialarını 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/78) 

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

3. — 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) 

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

5. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 15 arkadaşının, Sümerbank ve özel
leştirmeye tabi tutulacak diğer kamu iktisadî teşebbüsleri ile ilgili suiistimal iddiaları
nın gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/82) 
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6. — 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, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/83) 

7. — 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) 

8< — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 29 arkadaşının, Amasra ve Ye-
niçeltek'de meydana gelen kazaların gerçek nedenlerini ve madencilik sektöründeki ka
zalar il© meslek hastalıklarının önlenmesi için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/85) 

9. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve 16 arkadaşının, Yeniçeltek Kömür 
İşletmesindeki çalışma koşullarını, bu İşletmede meydana gelen iş kazasının sorumlu
larını ve konuyla ilgili olarak alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/86) 

10. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse ve 24 arkadaşının, ülkemizdeki 
maden ocaklarında meydana gelen iş kazalarının önlenmesi için alınacak tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88) 

11. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu ve 27 arkadaşının, tütün üreticilerinin 
sorunları ve 1989 ürünü tütün fiyatları konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 
ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/23) 

12. — 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 öner
gesi (10/89) 

13. — 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) 

14. — 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) 

15. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı ve 22 arkadaşının, ilaç ve ilaç sau
naya konusunda Anayasanın 98 inci, îçtüzıiğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/26) 



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

17. _ 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 araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/91) 

18. — Aydın Milletvekili HUmi Ziya Postacı ve 20 arkadaşının, ülkemizin sporla 
ilgili sorunlarını tespit etmek ve ulusal bir spor politikası oluşturmak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 

19. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 19 arkadaşının, hayvancılığımızın 
içinde bulunduğu sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

20. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler ve 16 arkadaşının, Trakya Yağlı 
Tohumlar Tarım Satış Kooperatifini, içinde bulunduğu sorunlardan kurtarmak ve ülke 
tarımına daha yararlı hale getirmek için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/95) 

21. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve 29 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu'da satılan fabrikaların satış işlemleriyle ilgili iddiaların gerçeklik derecesini 
ve bu fabrikaların yeniden hizmete açılabilmesi için alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

22. — îzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 23 arkadaşının, Arifiye - Sincan çift hatlı 
demiryolu inşaatından vazgeçilmesinin nedenlerini tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/97) 

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

24. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin ve 29 arkadaşının, 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) 



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

26. — tzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 13 arkadaşının, Sağlık Bakanlığında 
yapıldığı iddia olunan kadrolaşma hareketinin boyutlarını ve bu uygulamanın insan 
sağlığının korunması ve gelişimi üzerindeki etkilerini tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/100) 

27. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 14 arkadaşının, Kanun Hükmünde karar
namelerle ilgili olarak Hükümetçe yapılan uygulamalar konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/28) 

28. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül ve 19 arkadaşının, ülkemiz sporuyla 
ilgili sorumsuz davranışları tespit etmek ve bu tür davranışlara son vermek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) 

29. — Malatya Milletvekili Galip Demirel ve 65 arkadaşının, basın - yayın or
ganlarında yer alan, bazı milletvekillerinin yasama görevlerine ilişkin konularda görev 
ve yetkilerini meşru olmayan işlere alet ettiklerine dair iddiaların gerçeklik derecesini 
tespit etmek ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevî şahsiyetiyle ve milletvekille
riyle ilgili olarak kamuoyunda menfi imaj yaratılmasını önlemek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/102) 

30. — Kütahya Milletvekili Mustafa Uğur Ener ve 10 arkadaşının, Cumhurbaş
kanı Turgut özal ile A.B.D. Başkanı Bush'un görüşmelerine ait olup gizli kalması 
gereken tutanakların basında yer alması olayı ile ilgili iddiaların açıklığa kavuşturul
ması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğüm 102 >ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açıiknasına ilişıkin önergıesi (10/103) 

31. — Zonıguldalk Milletvekili Tevfilk Erfcüzün vıe 15 arkadaşının, Hükümetin fiyat 
artışları ve hayat pahalılığı konusundaki görüş ve taahhütlerinin hangi ölçüde ger
çekleştiğini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğüm 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkim önergesi (10/104) 

32. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Uncu ve 14 arkadaşının, yerel yöne
timlere tanınmış olan hak ve yetkiler kısılarak veya tamamen kaldırılarak belediyele
rin hizmet yapamaz hale getirildiği iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

33. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve 14 arkadaşımın, Mardin İli Midyat 
İlçesi Budaklı Köyünde 21.5.1990 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddiaları açık-
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lığa kavuşturmak ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
iklin önergesi (10/106) 

34. — İsparta Milletvekili Süleyman Demine! ve 10 arkadaşının, Hac sırasında 
meydana gelen ve yüzlerce vatandaşımızın ölümüne neden olan olayların nedenlerini 
ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/107) 

35. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül ve 9 arkadaşının, mevcut hayat pa
halılığı karşısında memurların içine düştüğü durumu tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca ıbir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/108) 

36. — Sosyaldemökrat Halkçı Parti Grubu adına Grup Başkam ve İzmir Millet
vekili Erdal İnönü ile Grup başkanvekilleri Kocaeli Milletvekili Onur Kumbaracıbaşı 
ve İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş'in, olağanüstü hal 'bölgesindeki olumsuz 
gelişmeler konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/31) 

SÖZLÜ SORULAR 

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

2. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, din görevlilerinin eğitim programla
rının geliştirilmesi ve ödeneklerinin artırılmasj 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) 

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

5. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, 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) 

6. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, Seul Olimpiyatlarına katılan yö
neticilerin görevlerine ve bunlar için Devletçe yapılan harcamaya ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/203) (1.) 

7. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası Yönetim 
Kurulu üyelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/205) (1) 
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8. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Horzum Şirketler Grubuna 
20.11.1985 tarihli protokolden önce ve sonra ne kadar vergi iadesi ve kaynak kullanı
mı destekleme primi ödendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/234) (1) 

9. — 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 îşletmesince karşılandığı id
diasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/126) 

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

11. — izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Yumurtalık, Tekirdağ ve Aliağa' 
da termik santrallar kurulacağı iddiasına ve Aliağa'daki sanayi tesislerinin yaptığı olum
suz etkilere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/128) 

12. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ülkemizdeki ortak savunma tesisle* 
rinde radyasyon sızıntısı bulunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/250) (1) 

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

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

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

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

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

18. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, ÇAY - KUR'un elinde bu
lunan radyasyonlu çaylara ilişkin Maliye ye Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/167) 

19. — 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) 

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

(7) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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21. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli İlinde yapımları devam 

eden Gölcük Devlet Hastanesine ve sağlık ocaklarına ait inşaatların ne zaman tamam
lanacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/174) 

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

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

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

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

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

27. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner^in, Karabük İlçesi Kapullu Köyün
de yaptırılacak afet evlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/186) 

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

29. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, zeytinyağı taban fiyatının ne zaman açık
lanacağına ve kestane ürününe taban fiyat verilmesi için çalışma yapılıp yapılmadığına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/190) 

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

31. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, yıllık enjektör tüketimine ve ka
çak olarak ülkemize sokulduğu iddia edilen enjektörlere ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi (6/196) 

32. — İçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, «Tarsus'un, şimdilik il yapılması
nın düşünülmediğine» dair 31.10.1988 tarihli beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/318) (1) 

33. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli İli Gebze, İlçesinin öğret
men ihtiyacına ilişkin 'Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/199) 

34. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze ilçesi adliye binasının ve bu 
ilçede ağır ceza mahkemesi {kurulmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/200) 



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

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

37. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, günlük bir gazetenin 3.11.1988 ta
rihli nüshasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına atfen verilen habere konu teş
kil eden olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/207) 

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

39. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, ülkemize sığınan peşmergelerden bir 
kısmının Gebze - Çayırova'daki Tarım Meslek Lisesinde istihdam edileceği iddiasına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) (1) 

40. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli Valilik Konağı için yapılan 
harcamaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/321) (1) 

41. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta ili Yalvaç İlçesine bağlı 
Yarıkkaya ve Kurusarı köylerinin içme suyu sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/209) 

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

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

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

45. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Eğirdir Gölünde üretilen kerevit 
balıklarında görülen hastalığın giderilmesi için ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/213) 

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

47. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 5.10.1988 tarihinde Mardin ve Di
yarbakır illerinde köy korucuları tarafından iki vatandaşın öldürüldüğü iddiasına iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/323) (1) 

48. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siverak ilçesi Konurtepe Köyün
den bir vatandaşın Kuşlukçayırı Köyü Bircemal Mezrası korucularından biri tarafın
dan öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/324) (1) 
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49. - Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Fo
nundan konut yapı kooperatiflerine 1988 yılında verilen krediye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/223) 

50. — 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) 

51. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 1988 yılında tedavi masraflarını öde
yemedikleri için hastanelerden kaçan veya borç senedi vererek taburcu olan vatandaş
ların borçlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/225) 

52. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, istanbul'da münteşir bir gazetenin 
12.11.1988 tarihli nüshasında yer alan silah ticareti ile ilgili habere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/227) 

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

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

55. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili Uludere ilçesi Kaya-
dibi Köyü Evi] Mezrasındaki bir vatandaşın evinin jandarma tarafından yıkıldığı ve 
Kayadibi Köyünde zorunlu ikâmete tabi tutulduğu iddiasına ilişkin içişleri Bakamndan 
sözlü soru önergesi (6/333) (1) 

56. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, 1986 ve 1987 yıllarında Hakkâri 
ili Yüksekova ilçesi Esendere Bucağından sınırı geçerken jandarma tarafından öldürü
len veya yaralı olarak ele geçirilen vatandaşlara ilişkin içişleri Bakamndan sözlü soru 
önergesi (6/334) (1) 

57. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Uludere ilçesi Şeno-
ba Köyü Tabur Komutanının bazı uygulamalarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/335) (1) 

58. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Yüksekova ilçesi Gü
venli Köyüne ait olan ve Dere Yaylasında otlatılmakta bulunan koyun sürüsüne Ay-
tepe Karakolu görevlilerince el konulduğu ve sürünün gümrüğe teslim edildiği iddia
sına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) (1) 

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

60. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli Hindeki belediyelere 1988 
yılında yapılan yardımlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/337) (1) 
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61. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Denizli İli Honaz İlçesine bağlı köyler
deki vatandaşların sınıflandırıldığı ve fişlendiği iddiasına ilişkin tçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/341) (1) 

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

63. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, bir dernek ve bir şir
ket tarafından İstanbul özel idare Müdürlüğüne otomobil hibe edildiği iddiasına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/255) 

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

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

66. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Anadolu Bakasınca 100 milyon liranın 
üzerinde kredi verilen kişi ve kuruluşlara ve bu kredilerin geri ödenip ödenmediğine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) (1) 

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

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

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

70. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş İlin
de Sosyal Sigortalar Hastanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/276) 

71. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
rabük Hastanesinde vefat eden emekli bir işçinin cesedinin fareler tarafından tahrip 
edildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/277) 

72. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Vakıflar Bankası Samanpazarı Şu
besince Öztur Anonim Şirketine verildiği iddia edilen krediye ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/343) (1) 

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

74. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, TEK Toroslar İşletmesinin Çukurova 
Elektrik A.Ş.'ne devredilmesinden doğacak bazı sorunlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) (1) 
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75. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, Marmara Denizinde 
trol ve algarina ile balık avcılığı yapıldığı iddiasına ilişkin tçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/280) 

76. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, gece bekçilerine de silah tazminatı veri
lip verilmeyeceğine ilişkin İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/281) 

77. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ödemiş ilçesinin ne zaman il yapılaca
ğına ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/282) 

78. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin 
kurulmasından sonra bölgede kaç kişinin korucu olarak görevlendirildiğine ve korucu
ların karıştıkları adlî olaylara ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/352) (1) 

79. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, AIDS'li hastaların sayısına ve bu 
konuda ne gibi tedbirler ahndığına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/284) 

80. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesine bağlı Gülköy 
ve Kavak köylerine sağlık evi yaptırılmasına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/285) 

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

82. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta ili Senirkent Devlet Has
tanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/288) 

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

84. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun ili Vezirköprü İlçesinde Devlet -
millet yardımlaşmasıyla inşa edilen ortaöğretim yatılı öğrenci yurdunun ne zaman açıla
cağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/293) 

85. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Havza - Vezirköprü yolunun yapımına ve 
E - 5 karayolu Hendek - Düzce güzergâhının onarmıına ilişkin Baymdırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/294) 

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

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

88. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, 1987 yılı vergi taksidini ge
ciktiren bir yükümlünün maruz kaldığı uygulamaya ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/295) 

89. — Bingöl Milletvekili Haydar Baylaz'ın, Sivas İli Gürün İlçesi Çayboyu Ma
hallesinde inşa ettirilen afet konutlarının hak sahiplerine verilip verilmediğine ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/298) 
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90. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta İli Sütçüler İlçesindeki 
Sağlık Merkezi ile Koruyucu Hekimlik Merkez Sağlık Ocağının doktor ve araç sorun
larına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/299) 

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

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

93. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Karadeniz Bakır İşletmeleri Samsun İza
be Tesislerindeki rehabilitasyon çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/310) 

94. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın 1985 - 1988 yıllarında Kaynak Kul
lanımını Destekleme Fonundan yararlanabilmek için yatırım amacıyla teşvik, belgesi 
alanlara ve adı geçen Fondan kimlere ne kadar ödeme yapıldığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/370) (1) 

95. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Mardin İli Midyat İlçesin
de görevli bir komiser yardımcısı .hakkındaki iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/371) (1) 

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

97. — Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'm, heyelan bölgesi ilan edilen Manisa 
İli Selendi ilçesi Rahmanlar Köyü Hacılar Mahallesindeki vatandaşların yeni yerleşim 
alanına nakledilmeleri için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/312) 

98. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Tunceli - Geyiksuyu Yatılı İlköğre
tim Bölge Okuluna ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/313) 

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

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

101. — Antalya Milletvekili Adil Aydm'ın, Devlet kuruluşlarında göreve alınma
ları bakımından Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi mezunları ile diğer fa
külte mezunları arasında ayrım yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/326) 

102. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir Büyükşehir Belediyesinin kurdu
ğu veya ortak olduğu şirketlere ve bu şirketlerin faaliyetlerine ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/373) (1) 
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103. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, doğalgaz santrallarına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/375) (1) 

104. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Kemerköy Termik Santralı baca 
gazı arıtma tesislerine ve Karlıova Termik Santralına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi (6/376) (1) 

105. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, bazı vatandaşlara ait telefonla
rın güvenlik güçlerince dinlendiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/377) (1) 

106. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Türkiye Emlak Bankasınca 1988 
yılında ikram faslından yapılan harcamaya ve «Hedef 1992» reklam kampanyasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/378) (1) 

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

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

109. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 25,12.1988 tarihinde basına dağı
tıldığı iddia edilen «Türkiye Emlak Bankası çalışanları» imzalı açıklamaya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/382) (1) 

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

111. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, 1988 yılında elektrik fiyatla
rına yapılan zamlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/384) (1) 

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

113. — îçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Millî Savunma Bakanı Ercan 
Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığı İdarî ve Malî tşler Daire Başkanı iken MİT Müste
şarlığına verdiği iddia edilen malzemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/386) (1) 

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

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

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

117. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, elektrik üretim ve satış fiyat
larına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/390) (1) 
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118. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, ülkemize sığınan Iraklılara yapılan 
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) (1) 

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

.120. — 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) 

121. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, organize sanayi bölgeleri kurmak 
amacıyla Samsun İline bağlı Asarağaç, Kutlukent ve Çırakman köylerinde 1985 - 1986 
yıllarında kamulaştırılan arazilerin bedellerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/404) (1) 

122. — İstanbul Milletvekili Hüsnü Okçuoğlu'nun, 1978 - 1988 yıllarında toplanan 
gelir vergilerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/395) (1) 

123. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, T. C. Ziraat Bankasınca tarım 
satış kooperatiflerine kullandırılan krediler için farklı faiz oranları uygulandığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/405) (1) 

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

125. — içel 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) 

126. — 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) 

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

128. — tstaribul 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) 

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

130. _ 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) 

131. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Emlak Bankasının amblemi ile ilgili 
çalışmalara ve bu nedenle yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/328) 

132. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde 
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/329) 
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133, — 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) 

134, _ Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Altunkaya Barajı sahasında kalan Vezir
köprü ilçesi Düzce Köyüne ait arazilerin kamulaştırma bedellerine ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/339) 

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

136, — izmir 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) 

137, — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Bezm-i Âlem Üniversitesinde 
sözleşmeli olarak çalışmak isteyen sağlık personeline imzalattırılan hizmet akdine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/408) (1) 

138, — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Emlak Bankası eski Genel Mü
dürünün Amerikaya gidiş nedenine ve hakkında soruşturma açılması için Cumhuriyet 
Savcılığınca istenilen iznin geciktirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/409) (1) 

139, — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'in, İstanbul Valiliğince bazı sanatçıların 
konserlerinin yasaklandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/410) (1) 

140̂  _ Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli ili Hozat ilçesi Em
niyet Amirliğinde görevli bir komiser ile bir polis memuru haklarındaki iddiaya ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/411) (1) 

141. _ 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) 

142. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Fiskobirlik 1988 yılında ger
çekleştirilen fındık alımlarına ve bu nedenle yapılan ödemelere ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/414) (1) 

143. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Ankara Bahçelievler sem
tinde 29.1.1989 günü meydana gelen olaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/415) (1) 

144. — Ankara Milletvekili Rıza Yımaz'm, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fa
kültesinde can güvenliği olmadığı gerekçesiyle Dekanlığa dilekçe veren öğrenciler hak
kında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/416) (1) 

145. — Adana Milletvekili M. Selahattin Kılıç'ın, 19.7.1988 tarihli ve 88/13161 
sayılı kararnameden istifade eden firmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/417) (1) 
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146. — Kars Milletvekili Mahmut Almak'ın, MİT ile ilgili bazı iddialara ilişkin 
tçişleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/418) (1) 

147* — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, yeraltı mafyası olarak nitelendirilen 
grupların son günlerde neden oldukları olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/420) (1) 

148. — 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) 

149. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, kamu bankalarının 1987 ve 1988 yıl
larındaki bazı harcamalarına ve Emlak Bankasına ait arazi ve binalardan bir kısmının 
satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) (1) 

150. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, hayalî olduğu kuşkusuyla Merkez 
Bankasınca incelenmekte olan ihracat dosyalarının 25.2.1987 tarihli kararname gereğin
ce Devlet Planlama Teşkilatına devredildiği ve incelemeler tamamlanmadan vergi iade
lerinin ödendiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/424) (1) 

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

152. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, tarım arazilerinin sulanmasında 
elektrikten yararlanılabilmesi için elektrik şebekelerinin tevsii hususunda çalışma yapı
lıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/427)(l) 

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

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

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

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

157. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Burdur 11 merkezindeki ilk ve orta 
dereceli okullarda görevli öğretmenlerin bir kısmının çeşitli köy ve kasaba okullarına 
nakledildikleri iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
Önergesi (6/353) 

158. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, 7.10.1988 tarihinde Tuzla 
mevkiinde gerçekleştirilen operasyonla ilgili olarak bir dergide yer alan iddialara iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/432) (1) 
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159. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Emlak Bankası eski Genel Müdü
rünün talimatlarıyla yapılan döviz değişim işlemlerine ve bu Bankaca Türk Kadını 
Gazetesine ödenen reklam ücretine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/433) (1) 

160. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Şemiler döneminde Emlak 
Bankasınca aylık bir gazeteye Ödenen reklam ücretine ve bir firmaya kullandırılan dö
viz kredisinin ödenmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/434) (1) 

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

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

163. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'm, Emlak Bankasınca bir firmaya temi
natsız kredi verildiği ve Memduh Paşa Yalısının fahiş fiyatla satın alındığı iddialarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/435) (1) 

164. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, lig maçlarını izleyecek öğrenci
ler için bilet fiyatlarında tenzilat yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) (1) 

165. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, bir öğretmenin, düşünce suçu nede
niyle görevinden alındığı ve genel idare hizmetleri sınıfına atandığı iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/442) (1) 

166. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Tunceli, Erzincan ve Malatya il
lerine bağlı bazı köylerde yeni yaptırılan camilere atanan imamlara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/451) '(1) 

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

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

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

170. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İh' Sütçüler İlçesi Kara-
diken Köyünün su sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/364) 

171. — 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) 

(6 ncı Birleşim) 
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172. — 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) 

173. — izmir 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) 

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

175. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, ülkemizin tanıtılması amacıyla 
1988 yılında Türkiye'ye hangi ülkelerden kaç kişi çağrıldığına ve bu amaçla ne kadar 
harcama yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/448) (1) 

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

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

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

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

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

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

182. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, ülkemizde mevcut Kur'an kurs
larına ve özel vakıflarca açılan ve yönetilen öğrenci yurtlarına, özel okullara ve der-
sanelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) (1) 

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

184. — 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) 

185. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Şarköy Belediye Başkanlığı se
çiminin iptali nedeniyle Valilikçe Belediye Başkanvekilliğine yapılan atamaya ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/461) (1) 
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186. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yusuf Bozkurt özal ile Aydın Cor
poration A.Ş. arasında ilişki bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/463) (1) 

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

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

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

190. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, vatandaşların AÎDS hastalığı 
hakkında aydınlatılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 

191. — 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) 

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

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

194. — 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) 

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

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

197. _ Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, 26A1989 - 2.5.1989 tarih
leri arasında gözaltına alınan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/473) (1) 

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

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

200. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, son beş yıl içinde ülkemizle 
ilgili olarak dış basında yer alan neşriyata ve bu nedenle yapılan ödemeye ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/481) (1) 
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201. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, î Mayıs gösterileri nedeniyle göz-
altına alınanların sayısına ve bu olaylarda suçlu görülen kamu görevlilerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi 1(6/482) (1) 

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

203. — Samsun Milletvekili îrfan Demiralp'in, ilköğretim müfettişlerine ve mü
fettişlik için atama emri bekleyen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/484) (1) 

204. — istanbul Milletvekili Aytekin Kotil'in, belediyelere bütçeden yapılacak 
yardımlar için ne gibi ilkeler belirlendiğine ve 1989 yılında hangi belediyelere ne mik
tar yardım yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/485) (1) 

205. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Güzel istanbul Hizmet Vakfına 
yapılan bağışlara ilişkin 'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/486) (1) 

206. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Çocuk ve Tabiat Vakfına yapılan 
bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) (1) 

207. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, istanbul Eğitim ve Kültür Vakfına 
yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü sora önergesi (6/488) (1) 

208. — Bursa Milletvekili Abdulkadir Cenkçiler'in, ikinci ligde grubunda şampi
yon olan Bursaspor Futbol Takımının birinci ligde oynayamayacağına dair Futbol 
Federasyonu kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/512) (1) 

209. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, TEK Genel Müdürü ile yardımcıla
rından Kurum iştiraklerinde görev alanlar bulunup bulunmadığına ve bu Kurum için 
satın alınan güç trafolarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/489) (1) 

210. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'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) 

211. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Çocuk ve Tabiat Vakfına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) (1) 

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

213. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Güzel istanbul Hizmet Vakfına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/493) (1) 

214.; — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğün
ce gözaltına alınan vatandaşlara işkence yapılmasını önlemek için ne gibi tedbirler, 
alınacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/494) (1) 

215. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Atatürk - Elbistan Ankara enerji 
nakil hattının yapımıyla ilgili olarak aktedilen sözleşmeye ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar 'Bakanından sözlü soru önergesi (6/495) (1) 
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216. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Asil Nadir Şirketler Grubunun 
gümrüksüz ithalat yaptığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/513) (1) 

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

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

219. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, M.T.A. Genel Müdürlüğüne ait maden 
sahalarından çıkardıkları ponza madenini naylon faturalarla sattıkları iddia edilen fir
malar hakkında ne gibi işlemler yapıldığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi (6/510) (1) 

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

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

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

223. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bazı kişi ve firmalar tarafından 
M.T.A.'ya ait Nevşehir'deki Ponza Taşı Madeninden kaçak olarak .üretim ve satış ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/517) (1) 

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

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

226. — izmir 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) 

227. — Niğde Milletvekili Mahmut öztürk'ün, Niğde Hindeki toprak sulama 
kooperatiflerinin borçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/520) (1) 

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

229. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, Habur Sınır Kapısının Irak bölü
münde oluştuğu iddia edilen araç kuyruğunun önlenmesi için ne gibi tedbirler alına
cağına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) (1) 
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230. — 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) 

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

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

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

234. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in," Karabük ve İskenderun Demir - Çelik 
işletmelerindeki greve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/539) (1) 

235. — Kars Milletvekili Mahmut Almak'ın, emekli, dul ve yetim aylıklarının ay
lık olarak ödenmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/540) (1) 

236. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt bölgesinde bir kısım güvenlik 
görevlilerinin bazı yurttaşlara zorunlu kuryelik yaptırdığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/541) (1) 

237. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Eruh İlçesi Fındık Bucağı 
Jandarma Tabur Komutanlığınca gözaltına alınan bir vatandaşa kuryelik yaptırıldığı 
ve bu vatandaşın 3.6.1989 tarihinde öldürüldüğü iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/542) (1) 

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

239. — İzmir Milletvekili K, Kemal Anadol'un, Karabük ve İskenderun Demir -
Çelik fabrikalarındaki greve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/544) (1) 

240. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Sakarya - Hendek İlçesi Es
ki Bıçkı Köyünden bir vatandaşın bayat kuduz aşısı nedeniyle öldüğü iddiasına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/477) 

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

242. — 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) 

243. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, İstanbul Atatürk Havalimanı Güm
rük Müdürlüğünde ortaya çıkarıldığı iddia edilen hayalî ihracat olayına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/547) (1) 

244. r - İçel Milletvekili Etem Cankurtaran'ın, Demir - Çelik işletmelerindeki gre
vin neden olduğu zarara ve grev süresince gerçekleştirilen demir - çelik ithalatına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/548) (1) 
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245. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Şırnak ilçesindeki bazı 
yayla ve meralarda atış eğitimi yapılacağına dair Kaymakamlık duyurusuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/549) (1) 

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

247. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt ili Şırnak İlçesine bağlı bazı 
köylerdeki ruhsatsız kömür ocaklarının güvenlik güçlerince dinamitlendiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/551) (1) 

248. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak ilçesi Kemerli Köyündeki 
bir çobanın bölgede görevli askerler tarafından öldürüldüğü iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/552) (1) 

249. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak ilçesi Balveren Köyü ile 
Silopi ilçesi Ballıkaya Köyündeki vatandaşların güvenlik güçlerince mağdur edildikleri 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/553) (1) 

250. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, Bulgaristan'dan getirilen bir 
soydaşımi2 hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/554) (1) 

251. — 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) 

252. — 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) 

253. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İlçe merkezinde bazı va
tandaşların köy korucusu sıfatıyla görevlendirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/558) 0 ) 

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

255. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, «Kazı Kazan» adlı şans oyunu
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/560) (1) 

256. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Millî Piyango idaresince gerçekleş
tirilen «Kazı Kazan» adlı şans oyununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/561) (1) 

257. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 11.8.1989 tarihinde Diyarbakır ili 
Aşağı Beyan Köyü yakınlarında meydana gelen olaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/562) (1) 

258. — Kars Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, Kars tünde jandarma tarafından 
gözaltına alınan bir vatandaşa işkence yapıldığı iddiasına ve olayın sorumlusu hakkın
da soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/575) (1) 
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259. — Kars Milletvekili Mahmut Almak'ın, Melyat Çay Fabrikasının depoların
da bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/563) (1) 

260. — içel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Eskişehir Cezaevindeki siyasî tutuklu 
ve hükümlülerin Aydın Cezaevine nakledilmesinin nedenine ve nakil esnasında gerekli 
tıbbî tedbirlerin alınmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/478) 

261. — 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) 

262. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt ili Eruh İlçesi Fındık Bucağı 
Jandarma Tabur Komutanlığınca gözaltına alındığı ve zorunlu kuryelik yaptırıldığı 
iddia edilen bir vatandaşın ölümüne neden olanlar hakkında ne gibi işlemler yapıldı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/565) (1) 

263. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, PETKÎM'in özelleştirilmesinin 
ne gibi sonuçlar doğuracağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi [6/566) (1) 

264. — Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar'ın, Demir - Çelik İşletmeleri ile Akdeniz 
Gübre Sanayiindeki grevlerin neden olduğu zarara ve Et ve Balık Kurumunda alınan 
grev kararının ertelenme nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/567) (1) 

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

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

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

268. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, Bulgaristan'dan ülkemize göç 
eden soydaşlarımızdan bir kısmının geri dönmesinin nedenine ve göç olayının maliye
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/572) (1) 

269. — 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) 

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

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

272. — 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) 
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273. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Koope
ratif ince gerçekleştirilen ayçiçeği alımlarına ve 1989 yılında ne kadar ham ayçiçeği 
yağı ithal edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/582) (1) 

274. — 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) 

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

276. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli İli Nazimiye İlçesi 
Bostanlı Köyü sakinlerine 11 Jandarma Alay Komutanı tarafından hakaret edildiği 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/586) (1) 

277. — İçel Milletvekili M .tstemihan Talay'ın, T.R.T. tarafından kurum dışın
daki firmalara yaptırılan programlar için yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/587) (1) 

278. — Ankara Milletvekili Eşref1 Erdem'in, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Müdürlüğünde yapılan bazı işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/588) (1) 

279. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, Bergama - Terzihaliler Kö
yündeki granit taşı sahasının özel bir kişi tarafından kapatıldığı iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/589) ı(l) 

280. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, İzmir İline bağlı ilçelerden 
hangisinde üreticilerin tarım kredi kooperatiflerine veya Ziraat Bankasına olan borç
larının ertelendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590) (1) 

281. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, Bulgaristan'dan gelen soy
daşlarımızın beraberlerinde getirdikleri otomobillere ticarî plaka verileceği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/591) (1) 

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

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

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

285. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, KIT ürünlerinin zam yapılma
dan piyasaya çıkarılmadığı ve çürümeye terkedildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/496) 

286. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, emeklilere yakacak kredisi veri
lip verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/497) 

287. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Rize bölgesindeki çay üre
ticilerine ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/498) 
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288. — 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) 

289* — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, akrabalarını ziyaret için 
Sarp Sınır Kapısından geçen vatandaşlardan toplu konut fonu alınmamasının düşünü
lüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/500) 

290. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Bayburt - Aşkale karayo
luna ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

291. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Sabuncular Çay Fabrika
sının bahçesindeki radyasyonlu çaylar için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/502) 

292. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Gümüşhane'de kurulan 
klinger öğütme tesisinin çimento fabrikasına dönüştürülmesinin düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/503) 

293. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Bayburt ilinde et kombi
nası açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/504) 

294. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, öğretmensizlik nedeniyle 
kapandığı iddia edilen Bayburt İli Maden Kasabası Ortaokulunun bu öğretim yılında 
öğretime açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/505) 

295. — 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) 

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

297. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Doğu Anadolu'da meyda-
, na geldiği iddia edilen şüpheli ölüm olaylarına ilişkin İçişleri Bakamndan sözlü soru 
önergesi (6/599) (1) 

298. — Balıkesir Milletvekili 1. önder Kırlı'nın, Millî Savunma eski Bakam Er
can Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığındaki görevleri sırasında yolsuzluk yaptığı iddia
sıyla hakkında Memurin Muhakematı Yasasına göre açılan soruşturmanın sonucuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/600) (1) 

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

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

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



— 27 — 

302. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Kırklareli - Lüleburgaz hudutları 
dahilindeki Sarımsaklı ve Türkgeldi çiftliklerinin bir Libya şirketine kiralanacağı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/613) (1) 

303. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 12.9.1980 - 30.9.1989 tarihleri 
arasında meydana gelen anarşi ve terör nitelikli olaylara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/614) (1) 

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

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

306. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, Ankara Özel Arı Lisesindeki bazı 
öğrenciler için iki resmî aracın servis yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/620) (1) 

307. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, Malatya Milletvekili Yusuf Bozkurt 
ÖzaPın, 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) 

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

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

310. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, İçel, Silifke, Erdemli köyleri içme su
yu (Aksıfat) projesinin 1989 yılı ödeneğine ve bu projenin temel atma töreni için ya
pılan harcamaya ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/622) (1) 

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

312. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ödemiş İlçesindeki lise ve ortaokul için 
yeni binalar yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/525) 

313. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Gölcük Gölünün ne zaman temizlenece
ğine ve ödemiş Efe toplu konut inşaatları için kredi verilmemesinin nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/526) 

314. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ödemiş İlçesi çevre yolunun ne zaman 
yapılacağına ve Beydağ - Nazilli karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/527) 

315. — 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) 
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316. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Van İli Gürpınar İlçesine yakın bir 
mezrada meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/625) (1) 

317. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Kırıkkale İli 1 inci Bölge Müdürlüğü 
Bahşili yol sıkıştırma ekibinden bir işçinin zehirlenmesi olayına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/626) (1) 

318. — Kırklareli Milletvekili irfan Gürpınar'ın, Kırklareli İli Lüleburgaz İlçesin
deki Türkgeldi ve Sarımsaklı çiftliklerinin Libya'lılara satılacağı veya kiralanacağı id
dialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/628) (1) 

319. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Van İli Gürpınar İlçesi Yukarı-
beşparmak Mezrasında 2.10.1989 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ve olay
la ilgili olarak yapılan açıklamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/629) (1) 

320. — 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) 

321. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, 3083 numaralı Kanun uyarınca eski 
sahiplerine. iade edilen ve topraksız veya az topraklı çiftçi ailelerine dağıtılması plan
lanan arazilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/630) (1) 

322. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, 16 ncı Avrupa Konseyi Eğitim Bakan
ları Konferansında KKTC'nin temsil edilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/529) 

323. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Başak Şirketler Grubunca hayalî 
ihracat yapıldığı iddiaları üzerine Gümrük Başmüfettişi tarafından toplanan belgelerle 
ilgili olarak ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/530) 

324. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, İzmir - Buca Cezaevine hüküm
lü ve tutuklularca telefon sokulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/531) 

325. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Buca Cezaevindeki bir hayalî ihracat 
sanığına ayrıcalık tanındığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/532) 

326. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı
nın yurt dışındaki şubelerine ve Vakfın teftişine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/632) (1) 

327. — Balıkesir Milletvekili İ. Önder Kırlı'nın, Ankara Milletvekili ve Millî Sa
vunma eski Bakanı Ercan Vuralhan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Soruş
turma Kurulu talebinin Türkiye Büyük Millet Meclisine sevkedilmediği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/635) (1) 

328. — Balıkesir Milletvekili I. önder Kırlı'nın, Bandırma Körfezinde faaliyet 
gösteren BAĞFAŞ işletmelerine ait fabrikaların bacalarından çıkan gazların çevre kir-



— 29 — 

lenmesine neden olduğu ve bu işletmelerin ruhsatsız çalıştırıldığı iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi <6/636) (1) 

329. — 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) 

330. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İline bağlı bazı köylerdeki 
vatandaşların toplu olarak göçe zorlandıkları iddiasına ve yerleşim bölgeleri sayısını 
azaltmak konusunda alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/638) (1) 

331. _ Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, Asım Ekren'in 1985 - 1989 yıl
larında aldığı kredilere ve ödediği vergilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/653) (1) 

332. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Gaziosmanpaşa - Sultançiftliği yo
lu üzerindeki Mescid-i Selam Vakfında Atatürk ve laiklik ilkelerine aykırı faaliyetler
de bulunulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/639) (1) 

333. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Güneydoğu Anadolu'da güvenliği 
sağlama yetkisiyle ilgili olarak yapılan açıklamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
Önergesi (6/654) (1) 

334. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Akdeniz Gübre Sanayii A.Ş.'deki greve 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/655) (1) 

335. — 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) 

336. _ Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, ülkemizin, Sovyet Sosyalist Cum
huriyetler Birliğinden almak zorunda olduğu doğal gazı kullanamamasından dolayı 
herhangi bir cezaî durumla karşılaşıp karşılaşılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/641) (1) 

337. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Türk Hükümetince Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetler Birliğine açüan krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/642) (1) 

338. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, elektrik ithali için Sovyetler Bir
liği ile anlaşma yapılmasının nedenine ve elektrik ithal edilmediği halde tahsis edilen 
kurulu güç karşılığında yapılan ödemelere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/643) (1) 

339. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, 1983 yılından bugüne kadar ör
tülü ödenekten yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/656) (1) 

340. — 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) 

341. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, izmir - Yenifoça Gençelli mevkiinde it
hal kömüre dayalı bir termik santral yaptırılacağı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/658) (1) 



— 30 — 

342. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumundaki tayinlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/659) (1) 

343. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, yap - işlet - devret modeliye ya
bancı sermayeye termik santral ihale edilmesinin ulusal çıkarlarımızla bağdaşmadığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/661) (1) 

344. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Horzum olayıyla ilgili iddialar 
hakkında bir araştırma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/668) (1) 

345. — 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) 

346. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in Marmara Denizinin kirlenmesini 
önlemek için ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/663) (1) 

347. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Türkiye Kömür işletmeleri Kuru
munun dış borçlarına ve Kurumca 1987 - 1989 yıllarında üretilen ve tüketime arz edi
len kömür miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/664) (1) 

348. — 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) 

349. — 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) 

350. — izmir Milletvekili Neccar Türkcan'm, BAĞ - KÜR emeklilerine verilen 
sosyal yardım parasına ve Kurumun mal varlığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) (1) 

351. _ içel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, BAĞ - KUR iştirakçilerinin 
emekli aylıklarına ve üniversite hastanelerinden yararlanamamalarmın nedenine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/669) (1) 

352. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Atatürk 'Barajı için Hilvan -
Güluşağı'nda gerçekleştirilen kamulaştırmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/603) 

353. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Giresun ili Harşit Vadisi yo
luna ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/604) 

354. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Erzurum ilindeki sağlık ocakların
da personel açığı bulunup bulunmadığına ve tspir - Çamlıkaya Sağlık Ocağı Tabibine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/605) 

355. — Erzurum Milletvekili ismail Röse'nin, kuraklık nedeniyle Erzurum tüne 
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) 
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356. — 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) 

357. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum ve Kars illerindeki bazı 
fabrika ve tesislerin kimlere, hangi şartlarla satıldığına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/676) (1) 

358. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumunda yapılan tayinlere ve bazı işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/670) (1) 

359. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Giresun - Tirebolu - Torul kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/608) 

360. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde İli Ulukışla ve Çamardı ilçele
rine bağh bazı köylerin içme ve sulama suyu ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/671) (1) 

361. — 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) 

362. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, 7.11.1989 tarihinde İstanbul'da 
öldürülen bir gazetecinin katilinin bugüne kadar yakalanamamasınm nedenine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 

363. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli İli Hozat İlçesinde görevli 
bir binbaşı hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/672) (1) 

364. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'm, kalkınmada öncelikli olan Doğu il
lerinde kömür fiyatlarında indirim yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/677) (1) 

365. — 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) 

366. — 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) 

367. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Erzurum İline bağlı Çat, Pasinler 
ve Şenkaya ilçelerindeki orta dereceli okulların öğretmen sorununa ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/633) 

368. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, Kars İli Çüdır İlçesinde 29.11.1939 ta
rihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/646) 

369. — 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) 
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370. — Ankara Milletvekili ibrahim Tez'in, Büyük Ankara Otelinde çalışan işçi
lerden emekliliklerine az kalanların işten çıkarıldıkları iddiasına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/648) 

371.; — içel Milletvekili M. îstemihan Talay'ın, ülkemizdeki hal mafyasına ve bu 
konuda yapılacak mücadeleye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) (1) 

372. — içel Milletvekili M. îstemihan Talay'ın, günlük bir gazetenin 8.12.1989 ta
rihli nüshasında yer alan «Millî Eğitim Kasası Mahkûma Emanet» başlıklı habere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/682) (1) 

373. — Erzurum Milletvekili ismail 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) 

374. — Erzurum Milletvekili ismail 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) 

375. _ içel Milletvekili Ekin Dikmen'in, TEK İçel Müdürlüğü ile ilgili iddialara 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/684) (1) 

376. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Uncu'nun, Sağlık Bakanlığına bağlı 
kurumların yardımcı töknik ve sağlık hizmetleri sınıfında görevli personelden ilkokul 
mezunu olanlara özel hizmet tazminatı verilmemesinin nedenine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/685) (1) 

377. — Diyarbakır Milletvekili Fuat A talay'ın, Elazığ Emniyet Müdürlüğünce 
gözaltına alınan kırka yakın vatandaşın yaklaşık bir aydır gözaltında bulundurulduğu 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/686) (1) 

378. — 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) 

379. _ Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Havsa İlçesi Müftüsü ile 
ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/688) (1) 

380. — 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) 

381.; — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya ili Alanya İlçesi Orman 
işletme Müdürlüğünce Keşefli Köyü Denizgüneyi mevkiindeki kumsalda üç adet bina 
yaptırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/674) 

382. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, T.R.T. mensupları misafirhanesinin 
yapımıyla ilgili ihaleye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/675) 

383. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli ilindeki bazı vatan
daşlara güvenlik kuvvetleri tarafından işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/690) (1) 

384. — 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) 
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385. — Diyarbakır- Milletvekili Fuat Atalay'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
nin elektrik enerjisi talebini karşılamak üzere yapılmasına karar verilen santrale ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) (1) 

386. — 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) 

387. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Afşin - Elbistan, Keban ve Kara-
kaya santrallerinin 1988 - 1989 yıllarındaki elektrik üretimlerine ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/694) (1) 

388. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Süleoğlu beldesi ile çevre 
köylerde mukim bazı vatandaşların II Jandarma Alay Komutanlığına ihzar edilerek 
kimlik ve ikametgâh kontroluna tabi tutuldukları iddiasına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/696) (1) 

389. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
prim alacaklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/697) (1) 

390. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt ili Eruh ilçesi Akmeşe Kö
yünde 1989 yılı Kasım ayında meydana gelen olay nedeniyle gözaltına alınan Köy 
Muhtarına işkence yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/698) (1) 

391. _ Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Hakkâri ili Uludere İlçesi Hilal 
Köyündeki vatandaşlara karakol komutanı tarafından baskı ve tehditle taş taşıttırıldı-
ğı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) (1) 

392. — Nevşehir Milletvekili Cemal Seymen'in, Çankaya Köşkünde yapılan tami
rat ve tadilatlara ve istanbul'da yapılacak yeni köşk inşaatına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/700) (1) 

393. — içel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Türkiye Elektrik Kurumunda çalışan 
sözleşmeli personelin mağdur edildiği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/701) (1) 

394. — 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) 

395. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İh" Enez ve ipsala ilçelerinde 
bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait arazilerin ipsala ve Küplü belediyelerine ki
ralandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/706) (1) 

396. — Çorum Milletvekili Rıza Hıman'm, son bir ayda gözaltına alınan ve tu
tuklanan vatandaşlara ve çalışmaları durdurulan derneklere ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/707) (1) 

397. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Konya ili Çumra ilçesi Türkmen 
Karahüyük Köyündeki bazı vatandaşlara Çumra Karakolunda işkence yapıldığı iddia
sına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/708) (1) 

(6 ncı Birleşim) 
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398. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Hakkâri ili Uludere İlçesi Taşdelen 
Köyü ve Kayadibi Mezrasmdaki vatandaşlardan bazılarının güvenlik güçlerinin baskısı 
nedeniyle Irak'a sığındıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/709) (1) 

399, — Bingöl Milletvekili Ilhami Binici'nin, bir yurttaşımızın mahkeme karşısı
na çıkarılmalksızın güvenlik kuvvetleri tarafından kurşurîa dizildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/710) (1) 

400., — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, İstanbul Ataköy'deki iki adet 
okul arsasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/712) (1) 

401. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 1984 - 1985 yıllarında ülkemiz 
üzerinden İran'a silah sevkedildiği ve demokrasi dışı güçlerin Devletin haber alma ör
gütleriyle işbirliği içinde bulundukları iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/719) (1) 

402. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, İstanbul Gaziosmanpaşa Mehmet
çik İlkokulu Müdür Yardımcısı hakkındaki iddiaya ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/713) (1) 

403. — 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) 

404. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Cumhurbaşkanının A.B.D. gezisine iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/714) (1) 

405. - - İçe] 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) 

406. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun, T. C. Ziraat Bankası Genel Müdü
rüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/715) (1) 

407. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun, Cumhurbaşkanının A.B.D. ge
zisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/716) (1) 

408. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Çankaya Köşkünde yaptırıldığı id
dia edilen restorasyonun ve ek inşaatın maliyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/717) (1) 

409. — İstanbul Milletvekili ismail Hakkı önal'ın, Ankara Sanat Tiyatrosunca 
sezon başından beri sergilenen oyuna televizyonda yer verilmemesinin nedenine ve 
bazı sanatçılar ile eserlerine yasak konulmak istendiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/722) (1) 

410. — 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) 

411. — Bingöl Milletvekili İlhami Binici'nin, Bingöl İli Karlıova İlçesi ile Muş 
İli Varto İlçesi arasındaki karayoluna ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/683) 
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412. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Kılıçkaya Barajında su tutulma
sından etkilenen köylülerin sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/724) (1) 

413. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Urfa Vali Yardımcısının Regaip 
Kandili dolayısıyla düzenelenen «Hz. Muhammed'i anma gecesi»nde yaptığı konuşma
ya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/725) (1) 

414. — Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, 1983 yılından bugüne kadar 
göreve atanan imam hatip lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/726) (1) 

415. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Yeniçeltek Linyit işletmesi 
Yönetim Kurulunda madencilikle ilgisi olmayan kişilerin de görev yaptığı iddiasına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/734) (1) 

416. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, 1983 ve 1990 yılları itibariyle 
İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan imam hatip lisesi ve ilahiyat fakültesi me
zunlarının sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/729) (1) 

417. — 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) 

418. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Taşdelen ve Kaya-
dibi köylerine mal ve eşya girişinin yasaklanmasının nedenine ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi {6/739) (1) 

419. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'm, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Mü
dürü hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/740) (1) 

420. — 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) 

421. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Uludere İlçesi Hilal Köyü Jan
darma »Karakol Komutanınca köylülere taş taşıttırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/742) (1) 

422. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Uludere İlçesi Kaya-
dibi Köyündeki vatandaşların Irak'a sığındıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/743) (1) 

423. — 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) 

424. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, «Bütçe Gelirleri Yıllığı», «Aylık 
Bütçe Bülteni» ve «Kamu Hesapları Bülteni» adlı yayınlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/745) (1) 

425. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'm, Siirt ili Eruh İlçesi Körüklükaya 
Köyünde bir vatandaşın ve Eruh Ayıntepedeki çatışmada bir erin öldürülmeleriyle il
gili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/746) (1) 
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426. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, kamu iktisadî teşebbüslerinin sayısına 
ve bunların yönetim kurulu üyelerinin uzmanlık alanlarına göre dağılımına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/749) (1) 

427. — 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) 

428. — Diyarbakır Milletvekili 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) 

429. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, NATO Alçak Uçuş ve Atış Eği
timi projesinin neden olacağı sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/755) (1) 

430. _ Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, T.R.T.'nin, Çankaya Atakule' 
deki «Dreamland» eğlence merkezinin açılışıyla ilgili yayınına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/756) (1) 

431. — îçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/794) (1) 

432. — 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) 

433. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, Noramin iş merkezinde borsa 
için yüksek fiyatla bina satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/758) (1) 

434. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Hakkâri îlı Çukurca ilçesine bağlı 
bazı köylerin tamamen boşaltıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/759) (1) 

435. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Sivas ili Yıldızeli ilçesi Da-
vutalan Köyü sulama projesine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/703) 

436. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Erzurum Asayiş Şube Müdürü hak
kındaki iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/760) (1) 

437. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, bazı kişi ve kuruluşların Federal 
Almanya'dan ülkemize televizyon yayını yapmak üzere uydu kanalı kiraladıkları id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/761) (1) 

438. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, istanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
koridorlarında bir grup öğrencinin toplu namaz kıldıkları iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru öüergesi (6/762) (1) 

439. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır tli Çermik ilçesi Yar
gıcının dövülmesi olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/763) (1) 
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440. — 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) 

441. — 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) 

442. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, üniversite öğrencileri arasında mey
dana gelen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/796) (1) 

443. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, özel bir şif ket tarafından Federal 
Almanya'dan ülkemize televizyon yayını yapılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/797) (1) 

444. — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün'ün, Gebze Topçu Alayında görevli bir teğ
menin Haydarpaşa Askerî Hastanesinde tedavi altına alınmasının nedenine ilişkin Millî 
Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/798) (1) 

445. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun, Dursunbey İlçesi Alaçam 
Orman tşletmesince açılan sınavla ilgili iddialara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/704) 

446. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun, Balıkesir İlinde 3 üncü 
noterliğin ne zaman kurulacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

447. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, İstanbul Üniversitesinde öğrenci
lere saldırdıkları iddia edilen sivil kişilere, ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/799) (1) 

448. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Gebze Topçu Alayında görevli bir 
teğmenin, kendisinin ve ailesinin onayı alınmadan, Haydarpaşa Askerî Hastanesi Psiki
yatri Kliniğine yatırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/800) (1) 

449. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu Çorum 
Hastanesi Başhekimi hakkındaki iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 

450. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakarın, Yem Sanayii Türk Anonim Şir
keti ile ilgili bazı iddialara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/802) (1) 

451. — 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) 

452. — 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) 

453. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, sınır ihlali suçundan dolayı Bis« 
mil Cezaevinde hükümlü bulunan bir Iraklıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/807) (1) 
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454. — 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) 

455. — 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) 

456. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı İdaresinin Menkul Kıymetler Borsasındaki faaliyetlerine ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/810) (1) 

457. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Yüksekova İlçesi 
Esendere Bucağında görevli bir üsteğmen hakkındaki iddiaya ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/811) (1) 

458. — 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) 

459. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Diyanet İşleri Başkanlığınca bastırıldığı 
ve bedava dağıtıldığı iddia edilen kitaplara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/813) (1) 

460. — Çorum Milletvekili» Rıza Ilıman'ın, Hasanoğlan öğretmen Lisesiyle ilgili 
bazı iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/730) 

461. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in, 20.3.1990 tarihinde Cizre'de mey
dana gelen olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/814) (1) 

462. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Kastamonu İli İlgaz İlçesi 
Saraycık ve Balcı köylerinde meydana gelen yangınlar nedeniyle yöredeki vatandaş
lara yardım yapılmadığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/731) 

463. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptanın, 2422 sayılı Kanunun yaşhlık 
aylığı bağlanmasına ilişkin hükümlerinin uygulamada eşitsizlik yarattığı iddiasına iliş
kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/732) 

464. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Amerika'dan ithal edilen pirinçle 
ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/815) (1) 

465. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, 1.1.1989 tarihinden bugüne kadar 
gerçekleştirilen pirinç ithalatına ve ithal pirinçlerle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/816) (1) 

466. — İzmir Miilletvekilıi Fuat Kılcı'nın, son üç yıl (içinde ülkemize/ iltica eden 
îrak'lılara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/827) (1) 

467. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, son üç yıl içinde Bulgaristan'dan ülke
mize gelen soydaşlarımıza ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/828) (1) 

468. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Vezirköprü orman köylerindeki köy koo
peratiflerine yaptırılan hizmetlerin karşılıklarmın geç ödendiği iddiasına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/733) 
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469. — Balıkesir Milletvekili 1. Önder Kırlı'nın, Elazığ'daki ferrokrom tesislerin
den krom çalındığı ve krom hırsızlığının önlenmesi için tesislere yöre dışından güven
lik görevlileri atandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/829) (1) 

470. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne tli Enez ilçesi Karpuzlu Be
lediyesi sınırları içinde bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait arazilerin kimlere ne 
kadar bedelle kiraya verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/831) (1) 

471. — içel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Alaplı Meslek Yüksek Okulu Müdiresi 
hakkındaki iddiaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/832) (1) 

472. — 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) 

473. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, şeriat düzeni getirmek isteyenlerce Deniz
li'de yapılan toplantıda, laiklik ilkesine karşı cihat çağrısında bulunulduğu iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/833) (1) 

474. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu 11 Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce çocuk yuvaları ile yetiştirme yurtları ve 
huzurevlerinde dinî sohbetler ve konferanslar düzenlendiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/834) (1) 

475. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, bir şirketin Almanya'dan Türki
ye'ye yönelik yayın yapmak amacıyla yayın kanalı kiralamasının Anayasaya ve ilgili 
mevzuata aykırı olduğu iddiasına ilişkin Bşbakandan sözlü soru önergesi (6/835) (1) 

476. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, küçük esnaf ve çiftçilerin on 
milyon liraya kadar olan vergi borçlarından doğan ceza ve zamlarm affedilmesi için 
çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/838) (1) 

477. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, istanbul, izmir ve iskenderun gibi li
manlarımızda kirlenmeyi önleyici bariyer ve kimyasal sistemler bulunup bulunmadığı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/840) (1) 

478. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, 1990 yılı enflasyon hedefine ve ilk üç 
aydaki fiyat artışlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/841) (1) 

479. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Pakistan asıllı ingiliz uyruklu mollaların 
Edirne'deki camilerde cihat çağrısı yaptıkları iddiasına ve Türkiye'ye geliş nedenlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/842) (1) 

480. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Hacettepe Merkez Öğrenci Yurdunda 
meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/844) (1) 

48İ< — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Karadeniz Bölgesindeki" bakır 
ve çinko madenlerinin değerlendirilmesiyle ilgili üretim projesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) (1) 
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482. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüFün, çimento işçilerine, istedikleri 
zammın verilmemesinin nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/846) (1) 

483. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, ÇÎMSE - iş Sendikasınca başla
tılan grevin ertelenme nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/847) (1) 

484. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan İli Beybağı ve istasyon 
Mabalileisinde kirada oturan ve 1978 yılındaki depremden sonra hak sahiplikleri kesin
leşen vatandaşlara tahsis edilen arsalara ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/867) (1) 

485. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, T, C. Ziraat Bankasından teşvik 
kredisi almış olan Tercan ilçesindeki kümes hayvanı üreticilerinin sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/848) (1) 

486. —Bursa Milletvekili Fehmi Işiklar'ın, Sosyalist Parti Van II örgütünün 
17.4.1990 tarihinde polisler tarafından basıldığı ve gözaltına alman yedi kişiye işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/754) 

487. — izmir Milletvekilli Akın Gönen'in, Niğde ili Bor îlçesıindleki 600 LV. Ana 
Depo Fabrikasının kaldırılacağı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/868) (1) 

488. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, öğretmenlere sendika kurma hakkı 
tanınıp tanınmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/871) (1) 

489. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İsparta - Karacaören, Tunceli - Mer
can ve Trakya barajları ile İğdır sulama suyu inşaatları nedeniyle usulsüz ödemeler 
yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/872) (1) 

490. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, pancar fiyatlarında yeni bir ayarlama 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/765) 

491. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun ili Vezirköprü ilçesinde Tekel 
tarafından sürdürülen yaprak tütün alımlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/766) 

492. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına 
bağlı üretme çiftlikleri ile hara ve benzeri işletmelerden satışa çıkarılanlar veya özel 
sektörle ortak işletilmesi düşünülenler bulunup bulunmadığına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/767) 

493. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Arif iye - Sincan demiryolu inşaatına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/768) 

494. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, 1980 yılından önce temeli atılan şeker 
fabrikalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/769) 

495. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Toplu Konut idaresince halka satılan 
Ankara - Eryaman'daki konutlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/770) 

496. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına 
bağlı üretme çiftlikleri ile araştırma kuruluşlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) 
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497. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Seydişehir Alüminyum Fabrikasında 
kaç işçi çalıştırıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/773) 

498. _ Mardin Milletvekili Süleyman Çelebinin, Güneydoğu Anadolu'daki iller
de 1989 - 1990 yılında öğretime açılamayan ilkokullara ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/774) 

499. _ Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, 1979 ve 1989 yıllarındaki büyük 
ve küçük baş hayvan sayısına ve Et - Balık Kurumunun kesim kapasitesine ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/775) 

500. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, il merkezlerindeki hastanelerin tıbbî 
cihaz ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/776) 

501. _ Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, ülkemizde davaların çok uzun 
süre devam etmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/777) 

502. — 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) 

503. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, yeterlik sınavından geçmiş öğ
retmen adaylarının tayinlerinin yapılmamasının nedenine ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/779) 

504. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, ülkemizde mevcut traktör 
fabrikalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/780) 

505. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Toplu Konut Kanununun 
yürürlüğe girmesinden sonra kurulan konut kooperatiflerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/782) 

506. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, bir paket uzun Maltepe si
garasının maliyetine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/783) 

507. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünce 
sulama ücretlerinin artırıldığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/784) 

50S. — 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) 

509. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, şeker fabrikası bulunan ilçelerden han
gilerinde Sosyal Sigortalar Kurumu hastanesi bulunmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/787) 

510. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Fonun
dan konut kooperatiflerine 1989 yılında verilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/788) 

511. — 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) 
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512. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, Sağlık Bakanlığınca 1989 - 1990 yılla
rında Devlet Planlama Teşkilatıyla irtibatlı olarak yabancı kuruluşlara araştırma yap
tırılıp yaptırılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 

513. — 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) 

514. — 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) 

515. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Cudi Dağı çevresinde kaç köy boşal
tıldığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/793) 

516. — Bursa 'Milletvekili İlhan Aşıkın'ın, 'Bursa Büyükşefair B©l|ediiy©siine ait Taş
ocağı ve Asfalt .Şantiyesinin nakli için alınan karara ve bu amaçla gerçekleştirilen ka
mulaştırmaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/873) (1) 

517. _ Tunceli 'Milletvekili Kamer Genc'in, T.R.T. Kurumunun 1988 yılında za
rar etmesinin nedenine ve sorumluları hakkında soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/874) (1) 

518. — Balıkesir Milletvekili I. Önder Kırlı'nın, huzurevleri ücretlerine yapılan 
zammın huzurevi sakinlerini mağdur ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/875) (1) 

519. — Hatay 'Milletvekili Ali Uyar'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü binasının mer
divenleri ile merdiven korkulukları için yapılan harcamaya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/876) (1) 

520. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Türkiye Diyanet Vakfının 1983 -
1985 yıllarına ait vergi borcuna ve bu Kurumca 1986 yılında vergi kaçakçılığı yapıl
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/877) (1) 

521. — Hatay 'Milletvekili Ali Uyar'ın, Horzum'un, bazı milletvekilleri tarafından 
korunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/878) (1) 

522. — İzmir Milletvekili Akın Gönen'in, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumuna bağlı huzurevlerinin ücretlerine yapıldığı iddia edilen zamma ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/879) (1) 

523. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ülkemize sığınan İran vatandaşları bu
lunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/880) (1) 

524. - - İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ülkemize sığınan Irak vatandaşları bu
lunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) (1) 

525. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, «Başkanlık» veya «Şube Müdürlü
ğü» görevi yapan lise mezunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/817) 

526. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, kamu iktisadî teşebbüslerinde yö
netim kurulu üyeliği veya danışmanlık görevi verilen eski milletvekillerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/818) 
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527. Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, eski belediye başkanlarından ve 
belediye başkanı adayı olup da seçilemeyenlerden kaç kişiye kamu iktisadî teşebbüs
lerinde veya diğer devlet kuruluşlannda görev verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/819) 

528. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Erzurum - ispir karayoluna ilişkin 
Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/820), 

529. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya İlinde ne zaman olimpik 
yüzme havuzu yaptırılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

530. —- İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, basında yer alan «bazı üst düzey 
bürokratlarının görevden alınması için kara listeye alındığına» dair haberlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/822) 

531. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, 1983 yılından bu yana Türk Si
lahlı Kuvvetleriyle ilişiği kesilen subay ve astsubayların yargılanıp yargılanmadıklarına 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/823) 

532. — Bingöl Milletvekili İlhami Binici'nin, Ankara Tıp Fakültesi 3 üncü sınıf 
öğrencilerinden birinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Siyasî Şubesince gözaltına alındığı 
iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) 

533. — Bingöl Milletvekili İlhami Binici'nin, 1974 yılında İzmir Havaalanında 
düşen Van Uçağının düşüş nedenine ve kazada ölen vatandaşların varislerine tazminat 
ödenip ödenmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/82S) 

534. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, «Eğitim - İş Kolu Kamu Gö
revlileri Sendikası» nın 'kuruluş başvurusuyla ilgili dilekçenin Ankara Valiliğince ka
bul edilmediği iddiasına ilişkin tçişljeri 'Bakanından sözlü soru önergesi (6/843) 

535. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ıın, konut edindirme fonu için toplanan 
paralara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/849) 

536. — İsparta Milletvekii İbrahim Gürdal'ın, Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edil
mesi ve Bu Tasarrufların Değerlendıirilmesine Dair Kanun uyarınca yapılan işlemlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/850) 

537. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, üniversitelerin içinde bulunduğu du
rumun düzeltilmesi için ne gibi çalışmalar planlandığına ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/851) 

538j — Ankara Milletvekili Erol Ağagil'in, karayoluyla hacca gitmeleri yasakla
nan vatandaşların mağdur edildiği iddiasına ve bunlardan alman paralara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/852) 

539. _ Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak İli Kurucaşile 
İlçesinde TV - 1 ve TV - 2 yayınlarının izlenemediği iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/854) 

540. _ Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak İli Kurucaşile 
İlçesi Tekkeönü Köyü Sağlık Ocağının araç ve tıbbî malzeme sorununa ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/855) 

541. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak İli Kurucaşile 
İlçesi Tekkeönü Köyü Sağlık Ocağının doktor sorununa ilişkin Sağlık Bakanından söz
lü suru önergesıi (6/856) 
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542. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Amasra İlçesi adlî teşkila
tının ne zaman kurulacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/857) 

543. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak İli Kurucaşile 
İlçesine bağlı olan ve orman içinde bulunan bazı köylerin «Orman dışı köy» olarak 
belirlendiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/858) 

544. — Ankara Milletvekili ibrahim Tez'in, Sağlık Bakanlığı ile Sosyal Sigortalar 
Kurumu dışındaki sağlık tesislerinde çalışan sağlık personelinin ek ödemeden yarar-
landırılmamasının nedenine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/859) 

545. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Başbakanın İskenderun ve Ikizce'ye 
yaptığı seçim gezisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/860) 

546. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, askerî helikopterlerin hangi hallerde 
kimin emri ile kullanıldığına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/861) 

547. — Konya M'illetveM'i Vefa Tanır'ın, Siillopii İlçesi Derebiaşı Köyünden zo
runlu olarak İlçeye göç ettiği iddia edilen vatandaşların sorunlarına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/862) 

548. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi 
Liderinin bölücülük yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/863) 

549. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 1990 yılı hac döneminde Suudi 
Arabistan'da meydana gelen olayda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızla ilgili ola
rak tazminat talebinde bulunulup bulunulmayacağına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/864) 

550. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, petrol ürünlerinin kullanımında tasarrufa 
gidilmesi için açıklama yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/865) 

551. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak ili Kurucaşile 
İlçesi Tekkeönü Köyü Balıkçı Barınağının ne zaman bitirileceğine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/866) 

552. — İzmir Milletvekili Dirgen Kdleş'in, Drşişllleri Balkanının iran'ı ziyaretiyle 
ilgili olarak TRT'de ve basında yer alan açıklamalara ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/869) 

553. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, il genel meclisi üyelerine silah ruhsatı 
verilmesinde farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/870) / 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 1580 Sayılı Belediye Kanunu ile 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin 
Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kalbulü Hakkın
da Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 335 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ve içişleri Komisyonunun Raporları ve Anayasa Komisyonunun Mütalaası (1/482) (S. 
Sayısı : 446) (Dağıtma tarihi : 5.9.1990) 
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X 2. — 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) 

3. — Ceza ve Tevkif evleri 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) 

4. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanu
nunun İl/k Maddesinin Kaldırılmasına İlişkin Yasa Teklifi ve İçişleri Komiyonu Ra
poru (2/205) (S. Sayısı : 395) (Dağıtma tarihi : 28.3.1990) 

5. — Nüfus Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri komisyonları raporları (1/642) (S. Sayısı : 396) 
(Dağıtma tarihi : 28.3.1990) 

X 6. — İzmir Milletvekili Ramiz Sevinç ve 5 Arkadaşının, 193 Sayılı Gelir Ver
gisi Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/308) (S. Sa
yısı : 400) (Dağıtma tarihi : 29.3.1990) 

7. — 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) (Dağıtma tarihi : 2.4.1990) 

8. — 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, 
Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine, 818 Sayılı Borçlar Kanununun 83 üncü Mad
desine Bir Fıkra Eklenmesine, 3095 Sayılı Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin 
Kanuna Bir Madde Eklenmesine, 2644 Sayılı Tapu Kanununun Bir Maddesinin Yü
rürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) 
S. Sayısı : 398) (Dağıtma tarihi : 2.4.1990) 

9. — 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ile tçel Milletvekili M. îstemihan 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) 

10. — 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 Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/203) (S. 
Sayısı : 401) (Dağıtma tarihi : 5.4.1990) 

11. — 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) 
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12. — 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) 

13. — Adlî Sicil Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/524) (S, Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi : 12.4.1990) 

14. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 Arkadaşının, Sigara Tütün ve 
Tütün Mamullerinin Zararlı Alışkanlıklardan Koruma Kanunu Teklifi, Adana Millet
vekili Cüneyt Canver'in, 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Teklifi ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Sigaranın Za
rarlarının Önlenmesi için 6 Mayıs 1930 Gün ve 1593 Sayılı Genel Sağlık Yasasına 
(Umumî Hıfzıssıhha Kanununa) Kimi Maddeler Eklenmesine İlişkin Yasa Önerisi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/189, 2/190, 2/193) (S. Sayısı : 286 ve 286'ya 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri : 28.11.1989; 18.4.1990) 

15. — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/676) (S. Sayısı : 408) (Dağıtma tarihi : 18.4.1990) 

16. — Konya Milletvekili Kadir Demir ve 9 Arkadaşının, 24.2.1983 Tarih ve 
2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 75 inci Maddesinin Birinci 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 17. — Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair 
Sözleşme ile Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasadı
şı Eylemlerin Önlenmesine Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/498) (S. Sayısı : 
410) (Dağıtma tarihi : 18.4.1990) 

18. — 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 60 inci Maddesinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna İki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 17.1.1990 Tarihli ve 3599 
Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Da
ha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu 
(1/672, 3/1114) (S. Sayısı : 411) (Dağıtma tarihi : 1.5.1990) 

19. _ 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) 

20. — 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'el inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 21.12.1988, 10.5.1990) 

21. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, 466 Sayılı Kanun Dışı Yakalanan veya 
Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komis
yonu Raporu (2/227) (S. Sayısı : 413) (Dağıtma tarihi : 10.5.1990) 
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22. — 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 23. — 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 24. — 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 25. —Türkiye Cumhuriyeti ve Avusturya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/517) (S. 
Sayısı : 417) (Dağıtma tarihi : 11.5.1990) 

26. — İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref 
Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve Ptan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/700) (S. Sayısı : 418) (Dağıtma tarihi : 
11.5.1990) 

27. — 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) 

28. — 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) 

29. — 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) 

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

31. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın ve 3 Arkadaşının, 3394 ve 3542 Sayılı 
Kanunlarla Değişik 3194 Sayılı İmar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bu Kanuna îki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/333) (S. Sayısı : 421) (Dağıtma tarihi : 
17.5.1990) 

32. — Samsun Milletvekili Kemal Akkaya'nın, 3346 Sayılı Kamu İktisadî Te
şebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlen
mesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna tki Ek Mad-
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de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/195) 
(S. Sayıları : 279 ve 279a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 2.11.1989, 21.5.1990) 

X 33. — Bilimsel Malzemenin Geçici İthaline Dair Gümrük Sözleşmesine Katılm
masının Uygun Bulunduğuna ve Bu Sözleşme Uyarınca Geçici Olarak İthal Edılece'k 
Eşyalar Hakkında A.T.A. Karnelerinin Kabul Edilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/659) (S. Sayısı : 426) (Dağıtma 
tarihi : 24.5.1990) 

X 34. — Deniz Adamları İçin Sosyal Yardım Malzemesine İlişkin Gümrük Sözleş
mesine Katılmmasının Uygun Bulunduğuna ve Bu Sözleşme Uyarınca Geçici Olarak 
İthal Edilecek Eşyalar Hakkında A.T.A. Karnelerinin Kabul Edilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/650) (S. Sayısı : 427) 
(Dağıtma tarihi : 24.5.1990) 

X 35. — Pedagoji Malzemesinin Geçici İthaline Dair Gümrük Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Bu Sözleşme Uyarınca Geçici Olarak İthal 
Edilecek Eşyalar Hakkında A.T.A. Karnelerinin Kabul Edilmesine İlişkin Kanun Ta
sarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/628) (S. Sayısı : 428) 
(Dağıtma tarihi : 24.5.1990) 

36. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/629) (S. Sayısı : 430) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

37. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/879) (S. Sayısı : 431) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

38. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/904) (S. Sayısı : 432) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

39. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/955) (S. Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

40. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1044) (S. Sayısı : 440) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

41. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye-

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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terinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/968) (S. Sayısı : 441) (Dağıtma tarihi : 
29,5.1990) 

42. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/736) (S. Sayısı : 436) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

43. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/901) (S, Sayısı : 437) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

44. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/902) (S. Sayısı : 438) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

45. — İçel Milletvekili Fikri Sağlar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Ku
rulu Karma Komisyon Raporu (3/941) (S. Sayısı : 435) (Dağıtma tarihi : 29.5.1990) 

46. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1002) (S. Sayısı : 439) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) ' 

47. — İzmir Milletvekili Işılay Saygm'ın, 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin 
Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkın
da Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (2/339) (S. Sayısı : 444) (Dağıtma tarihi : 5.9.1990) 

> » < « • • •<..• 

(6 ncı Birleşim) 




