
DÖNEM : 18 CİLT : 48 YASAMA YILI : 4 

T. B. M. M. 
TUTANAK DERGİSİ 

7 nci Birleşim 

13 . 9 . 1990 Perşembe 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. — YOKLAMA 
III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Sayfa 

117 
118 
118 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 118 

1. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tmren Aykut'un, Afyon Milletve
kili Baki Durmaz'ın, 12.9.1990 tarihli 6 ncı Birleşimde yaptığı, yurt dışında ça
lışan işçilerimizin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşmasına cevabı 118:120 

2. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin*in, tarım ürünleri taban fiyatları
nın yetersiz olduğuna ilişkin gündem dışı konuşması ve Sanayi ve Ticaret Baka
nı Şükrü Yürür'ün cevabı 120:125 

3. — Tokat Milletvekili Kenan Süzer'in, petrol.fiyatlarına yapılan zamlara 
ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler*in cevabı 125:130 



T.B.M.M. B : 7 13 . 9 . 1990 O : 1 

Sayfa 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 130 

1. — Kastamonu Milletvekili H. Sabri Keskin ve 3 arkadaşının, 13.10.1983 
Tarihli ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 42 nci Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin (2/141) (S. Sayısı : 422) incelenmek 
üzere komisyona geri gönderilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1353) 130 

IV. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI 130 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 130 

1. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 27 arkadaşının, çay ürünü ve üre
ticileriyle ilgili sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri (10/80) 130:149 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 150 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 150 

1. — Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı'nın, orman yangınlarında kulla
nılmak üzere alınan helikopterlerin Balıkesir tli Burhaniye ilçesinde meydana 
gelen orman yangınını söndürme çalışmalarında kullanılmadığı iddiasına iliş
kin sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Lutfullah Kayalar'ın yazılı ce
vabı (7/1473) 150:151 

2. — Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy'un, 1991 yılı hasat mevsiminde 
elde edilecek tarım ürünlerini teslim almak üzere Gümüşhacıköy İlçesinde Top
rak Mahsulleri Ofisi şubesi açılıp açılmayacağına ilişkin sorusu ve Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanı Lutfullah Kayalar'ın yazılı cevabı (7/1487) 151:152 

3. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, ayçiçeği ürünü için taban fi
yat tespit edilmemesinin nedenine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü 
Yürür'ün yazılı cevabı (7/1493) 152:154 

— 116 — 



T.B.M.M. B : 7 13 . 9 . 1990 O : 1 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci, Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun 

6 Eylül 1990 tarihli 4 üncü Birleşimde yaptığı, çay üreticilerinin sorunlarına ilişkin gündem 
dışı konuşmasına cevap verdi. 

Afyon Milletvekili Baki Durmaz, yurt dışında çalışan işçilerimizin ve işsiz Türk vatandaş
larının sorunlarına, 

tzmir Milletvekili K. Kemal Anadol, TRT yayınlarına; 
tlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Türkiye Taşkömürü Kurumu işyerlerinde 

çalışan maden işçilerinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşmasına da Devlet Bakanı Ce
mil Çiçek cevap verdi. 

Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantılarına parlamenter gözlemci statüsüyle katılacak 
parlamenterlere ilişkin Başkanlık tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 13 arkadaşının, uluslararası taşımacılığımızın içinde 
bulunduğu darboğazdan kurtarılması için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla 
(10/109) ve 

Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 19 arkadaşının, yetersiz ve dengesiz beslenmenin va
tandaşlarımız üzerindeki olumsuz etkileri ve bu konuda alınması gerekli önlemleri tespit et
mek amacıyla (10/110); 

Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önerge
lerin gündemde yerlerini alacakları ve öngörüşmelerinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

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
şülmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi. 

Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin ve 29 arkadaşının, Kırklareli Ilı Lüleburgaz İlçesinde
ki iki adet devlet üretme çiftliğinin Libyalılara satılacağı iddialarını tespit etmek amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesinin (10/78), yapılan öngörüşmeterden sonra, kabul edil
mediği açıklandı. 

(6/60) numaralı sözlü soru, soru sahibi görevli olduğundan; 
Ertelendi. 
Gündemdeki diğer soruların görüşülmelerinin ertelenmesi konusunda Hükümet ve grup

larca varılan mutabakat sonucundu; 
13 Eylül 1990 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 17.30'da son 

verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

E. Yıldırım Avcı 
Kâtip Üye 

Edirne 
ismail Üğdül 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili E. Yıl din m Ava 

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

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7 nci Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
Sayın milletvekillerinin salonda bulunduklarını yüksek sesle bildirmelerini rica ediyorum. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM nrşr KONUŞMALAR 
1. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı imren Aykut'un, Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 

12.9.1990 tarihli 6 ncı Birleşimde yaptığı, yurt dışında çalışan işçelirimizin sorunlarına ilişkin gündem 
dışı konuşmasına cevabı 

BAŞKAN — Afyon Milletvekili Sayın Baki Durmaz'ın, dünkü birleşimde gündem dışı 
yapmış olduğu, yurt dışındaki işçilerin sorunları hakkındaki konuşmaya, Hükümet adına ce
vap vermek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın İmren Aykut, buyurun efendim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (İstanbul) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; Yüce Meclisin dünkü birleşiminde gündem dışı konuşan Afyon Mil
letvekili Sayın Baki Durmaz'ın, yurt dışı işçi hizmetleriyle ilgili konuşması, bana, bu konuda 
Yüce Meclise bazı açıklamalar yapma fırsatı vermiştir. 

Bilindiği üzere, Avrupa'da İkinci Dünya Savaşından sonraki onarım yıllarında işgücü açı
ğı ortaya çıkmış ve Türkiye de, ilk kez 1961 yılında Federal Almanya'yla aktettiği işgücü sözleş
mesiyle, bu ülkeye işçi göndermeye başlamıştır. Halen 11 ülkeyle işgücü anlaşmamız vardır. 1973 
yılında başgösteren petrol krizini müteakip, petrol üreticisi Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkele
rinde de Türk işçisine talep doğmuş ve bu yıllardan itibaren söz konusu ülkelerde Türk işgücü
nün istihdamı başlamıştır. 

1980'li yılların başında Türkiye, yurt dışında geniş bir vatandaş kitlesine sahip bir ülke 
haline gelmiş ve bu husus 1982 Anayasasının 62 nci maddesinde de ifadesini bulmuştur. Ba
kanlığımızca -diğer ilgili bakanlık ve kuruluşlarla ahenkli bir koordinasyon içinde- vatandaş
larımızın bütün sorunlarının devamlı izlenmesi ve çözümü için, yurt içinde, Yurt Dışı tşçi Hiz
metleri Genel Müdürlüğü ve yurt dışında, 14 ülkede 14 müşavirlik, 25 ateşelik, ateşeliklere bağlı 
2 irtibat bürosu olmak üzere, 41 birim vasıtasıyla bu çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir. 
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Bunun yanı sıra, yurt dışındaki vatandaşlarımızın her sahadaki hak ve menfaatlarının ko
runması ve takibi maksadıyla, ilgili ülkelerle yakın ilişkiler kurulmuş, çok sayıda ikili ve ulus
lararası anlaşma ve sözleşmeye de taraf olunmuştur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yurt dışında halen, resmî kayıtlara göre, 2 milyon 
587 bin dolayında vatandaşımız bulunmaktadır; bunlardan 1 milyon 109 bini işçi statüsünde 
çalışmaktadır. 

Yurt dışındaki vatandaşlarımızın yaklaşık 2 milyon 357 bini Batı Avrupa ülkelerinde olup, 
bunlardan 1 milyon 613 bini Federal Almanya'da, 177 bini Hollanda'da, 204 bini Fransa'da 
ikamet etmektedir. Bunun dışında, 132 bin vatandaşımız, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerin
de bulunmaktadır. 

Sayın Durmaz'ın dile getirdiği konular, aslında çok önemli konulardır ve gerçekten haklı
dır. Vize gibi, aile parçalanması gibi, her şeyden önce insan haklarıyla ilgili bu sorunlar, ısrarla 
takip edilmesine rağmen, henüz çözüme kavuşamamıştır. Üstelik, bizce insan haklarına aykırı 
bu uygulamaları, insan haklarının bir numaralı savunucusu ülkeler yapmaktadır. 

Sayın Durmaz'ın da ifade ettiği gibi, bu konuda gayretimizi sürdürmekteyiz. Uluslararası 
karmaşık ilişkiler ve çok yönlü faktörler, bu gibi sorunların çözümünü de bir miktar geciktir
mektedir. 

Bakanlık olarak ana hedeflerimiz, yurt dışında bulunan tüm vatandaşlarımızın, bulun
dukları ülke vatandaşlarıyla aynı sosyal ve ekonomik şartlar altında çalışmalarını sağlamaktır. 

Diğer önemli bir husus da, sosyal güvenlik haklarıdır. Sosyal güvenlik kavramı içinde, ge
rek yurt dışında bulunan işçilerimiz ile, bunların aile fertlerinin sosyal güvenlik hakları, gerek
se Türkiye'de bulunan aile bireylerinin sosyal güvenlik hakları, 12 ülke ile yapılan sosyal gü
venlik sözleşmelerinde belirlenmiştir, özellikle, sosyal güvenlik sözleşmesi aktedilmeyen veya 
sosyal güvenlik uygulaması bulunmayan ülkelerde çalışan vatandaşlarımızın sosyal güvenlik 
haklarının da korunması için, 1985 yılında 3201 sayılı Kanun yürürlüğe konularak yurt dışın
da geçen hizmet sürelerinin değerlendirilmesi imkânı getirilmiştir. 

Bakanlık olarak, halen, Danimarka, İngiltere, Hollanda sosyal güvenlik sözleşmelerinin 
yeniden düzenlenmesi konusunda çalışmalarımız sürdürülmektedir. 

En son, 21-26 ağustos tarihleri arasında Avustralya'ya yaptığım resmî ziyarette, Avustral
ya Sosyal Güvenlik Bakanı ve diğer yetkililerle bazı önemli görüşmeler yapılmış ve vatandaşla
rımızla sürekli temaslar sonunda, Avustralya ile Türkiye arasında bir sosyal güvenlik sözleş
mesinin aktedilme zemini hazırlanmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Batı Avrupa Ülkelerinde, son yıllarda görülen tekno
lojik gelişmeler ve hizmet sektörünün giderek yaygınlaştırılması sonucunda, vasıfsız işgücü yö
nünden bir işsizlik sorunu gündeme gelmiştir. Vasıfsız işgücüne olan ihtiyacın giderek azalma
sına karşılık, nitelikli işgücüne olan talep, yurt dışında bulunun vatandaşlarımızın istihdamına 
yeni bir boyut getirmiş; aynı zamanda da birtakım yeni güçlükler getirmiştir. Bu noktadan ha
reketle, başta Federal Almanya olmak üzere, Batı Avrupa ülkelerinde 1987 yılı Mayıs ayında 
başlattığımız Gençlerimizin Meslekî Eğitime Yönlendirilmesi Projesi çerçevesinde, yükseköğ
renim yapmayan bütün gençlerimizin meslekî eğitime yönlendirilmesine çalışılmaktadır. 

Ayrıca, Avrupa'da, işçilik dönemini geçip, müteşebbüs olmuş olan 30 bin civarında va
tandaşımıza yönelik de birtakım politakalar geliştirmekteyiz; bu gibi, müteşebbis olmuş va
tandaşlarımızın daha büyük bir ekonomik güç oluşturmalarına da destek olmaktayız. 
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Yüce Meclise arz etmek istediğim bir diğer konu da, iki Almanya'nın birleşmesinden do
ğan yeni durum çerçevesinde almakta olduğumuz tedbirlerdir. Konu, Hükümetimizce çok ya
kından izlenmekte olup, vatandaşlarımızın, söz konusu gelişmeden mağdur olmalarının ön
lenmesi amacıyla yaptığımız en üst seviyedeki temaslarda, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 
görüşleri, Federal Almanya yetkililerine iletilmiş olup, temaslar devam etmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın sosyal ihti
yaçlarının çok yönlü olduğu şüphesizdir. Millî kültürümüzün korunması, Türklük benliğinin 
devamı ve dinî hizmetlerin götürülmesi için Hükümet olarak etkin bir çalışma içinde bulundu
ğumuzu da özellikle vurgulamakta fayda görüyorum. 

Yurt dışında bulunan çocuklarımızın Türk Dili ve Kültürünü öğrenmesi, Anavatana bağ
lılıklarının temini için yapılan ikili kültür anlaşmaları çerçevesinde, bu ülkelerde, Türkçe ve 
Türk kültür derslerine ağırlıklı şekilde devam edilmektedir. Ayrıca, vatandaşlarımızın dinî in-
tiyaçları için yurt dışında 600'den fazla din görevlisi de, ücretleri devletimizce karşılanmak su
retiyle, görevlendirilmiştir. 

Diğer tüm sahalarda da yurt dışındaki vatandaşlarımıza etkin hizmet götürülmesi için, 
Hükümetimizce gerekli tedbirler alınmaktadır. Aslında, yurt dışındaki kadrolarımız, Sayın Dur
maz'in da söylediği gibi, yeterli değildir. Sebebi : Hem o ülkenin dilini hem de o ülkenin iş 
hukuku ve sosyal güvenlik sistemini iyi derecede bilen eleman bulmanın güçlüğünü de takdir 
etmenizi istiyorum. Ancak, sık sık sınavlar açarak bu açığı kapatmaya gayret etmekteyiz. 

Yurt dışındaki vatandaşlarımız her konuda, Bakanlğımızın yurt dışı teşkilatı tarafından 
çeşitli yayınlarla ve sürekli toplantılarla aydınlatılmakta ve her türlü sorunlarıyla çok yalan
dan ilgilenilmektedir. 

Bu bilgileri sayın milletvekilinin konuşması nedeniyle arz etmek fırsatı bulduğum için mem
nuniyetimi ifade ediyor, hepinizi tekrar selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
2. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, tarım ürünleri taban fiyatlarının yetersiz olduğuna 

ilişkin gündem dışı konuşması ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür'ün cevabı 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, gündem dışı söz talepleri vardır, onları yerine geti
receğim. 

Manisa Milletvekili Sayın Hasan Zengin, tarım ürünlerine verilen taban fiyatlarının yeter
siz oluşu nedeniyle konuşacaklardır; 

Buyurun Sayın Zengin. (SHP sıralarından alkışlar) 
HASAN ZENGİN (Manisa) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime başlarken 

hepinizi saygı ile selamlarım. 
Meclisin tatil döneminde gezdiğim bazı illerde, belde ve yerleşim yerlerinde ve Manisa'nın 

ilçe ve köylerinde çeşitli kesimden insanlarla sohbet etme imkânı buldum. Memurlar, emekli, 
dul ve yetimler, süper emekliler, işçiler, esnaf ve sanatkârlar, şoförler, çiftçiler, köylüler ve iş
sizlik ordusu oluşturan insanlar, işçiler, lise ve üniversiteyi bitirip iş bulamayanlar; velhasıl ya
şayan herkes, geçim sıkıntısından, hayat pahalılığından, yüksek enflasyondan şikâyetçidirler. 
Bu nedenledir ki, yaşamı cehenneme çeviren bu gidişe, partizanlığa, köşe dönmeciliğe, adam 
kayırmacılığa, vurguna ve talana, "dur" denmesi gereklidir. 
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Sayın milletvekilleri, her gün sabah kalktığımızda, çarşı, pazara indiğimizde, herhangi bir 
şeye zam yapılmasa sanki ayıp olur!.. Zamlar insanları çıldırtmaktadır. Etkinliğini kaybetmiş 
Anavatan Hükümetiyle, ülke, sahipsiz bir görünüm içinde bulunmaktadır. Tatbik edilen eko
nomik politika ve yapılan zamlarla, halk soydurulmaktadır. Bu gidişe son vermek için ve ülke
nin, Çankaya'dan değil, Meclisten idaresini sağlamak için, Meclisin gerekeni yapmasını emek
çi Türk halkı beklemektedir. 

Sayın milletvekilleri, Hükümetin tarım ürünlerinin çoğundan devlet desteğini ve peşin öde
meyi kaldırmasıyla, çekirdeksiz kuru üzüm, pamuk, hububat, tütün, zeytin, incir, çay, ayçiçe
ği, fındık, fıstık, pancar, çeltik, haşhaş vesaire üreten çiftçi, kendi kaderine terk edilmiştir. Çiftçiyi 
öksüz, çaresiz bırakan Anavatan Partisi İktidarını uyarıyor ve protesto ediyorum. 

Dünyada tarım ürünleri yönünden kendisine yetecek sayılı ülkelerden biri olmakla övü
nürken, bugün tarım ürünü ithalatına hız veren ve artıran ülke durumuna gelinmiş olması esef 
vericidir. Afet veya fevkalade durumlar dışında, Türk çiftçisini düşünen, tarım ürünü ithal etmez. 

Sayın milletvekilleri, 1990 yılında, bir önceki yıla göre tanmda maliyetleri artıran moto
rin, ziraî ilaçlar, işçilik, sulama Fiyatları yüzde 100'ün üstünde; gübre, tohumluk ve traktör Fi
yattan yüzde 70'in üzerinde zam görmüştür. Bir önceki yıla göre, tarım ürünlerine verilen Fi
yatlar da, yapılan zamlarla, tavan olarak düşük tutulmuş; tarım girdileri zamları delmiş geç
miştir. örnek vermek gerekirse, çekirdeksiz kuru üzümde, pamukta, incirde, ayçiçeğinde, so
yada, fındıkta vesairede fiyatlara yapılan zamlar, yüzde 40'ın altında kalmıştır. Manisa'da ge
zerken durumu daha da bariz olarak gördüm. Buğday üreticisi, buğdayını 1989 yılında, ölçeği
ni -takriben 32 kilo- 12-15 bin liraya satmıştır. 1990 yılında da aynı Fiyata satmaktadır. 

1989 yılı tütününün parasını 1990 yılının Temmuz ayına varan uzatma ile alabilen tütün 
üreticisi, bir önceki yıla göre mağdur edilmiştir. Şu anda tütününün kırım işi bitmek üzere, 
balyalamaya geçen yerler vardır. Tarım ürünlerine gerekli desteğin yapılmadığını görerek, borç 
içinde kıvranarak perişan bir vaziyetle "Benim halim ne olacak?" diye kara kara düşünmektedir. 

Gazetelerde, "Yunanistan'dan S bin tonun üzerinde zeytin ithal edildi; arkası devam 
edecektir" yazısını okuyan zeytin üreticisi, yine bu yıl "satılacağız" diye düşünmektedir. 

Çekirdeksiz kuru üzüm ve pamuk üreticisi, mahsulünü, 1989 yılı fiyatlarının ve maliyetin 
altında satmaktadır. Yüksek faizli ziraî ve ticarî kredilerinin borçlarını ödemeye çalışmakta
dırlar. örnek vermek gerekirse; Ege pamuğuna 1989 yılında 1 560 Tl.., 1990 yılında ise bir 
önceki yıla göre yüzde 37 zamlı olarak 2 İSO TL. Fiyat verildi. Çekirdeksiz kuru üzüme 1989 
yılında 1 700 TL. 1990 yılında da bir önceki yıla göre yüzde 32 zamlı olarak, 2 200 TL. Fiyat 
verildi. 

Sayın milletvekilleri, tarım ürünlerine yapılan zamlar, bütçede Hükümetin kabul etliği yüzde 
54 enflasyon tahminlerinin altında -yüzde 70'i geçen mevcut enflasyonun çok alımda- kaldığı
nı düşündüğümüzde, bu durumun ülkeyi yönetenler için utanç verici olduğu bir gerçektir. 

Sayın milletvekilleri, bir hususu dikkat ve bilgilerinize sunmak istiyorum. Tekel, 1989 yı
lında ikinci kalite kuru üzümü, içki ve şarap yapmak için, 1 700 TL.'ye almıştır; 1990 yılında 
da, haklı olarak, aynı kalite üzümü 2 500 TL.'ye almaktadır. Türkiye'nin önemli ihraç ürünü 
olan çekirdeksiz birinci kalite kuru üzüme 1989 yılında 1 700 TL. fiyat verilmişken, 1990 yılın
da Tekelin vermiş olduğu fiyatın da altında, 2 250 Türk Lirası Fiyat verilmesi insafla bağdaşır mı? 
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Üzüm üreticisi çiftçiler soruyor : "Şaraplık üzüm kadar, ihraç edilen üzümün değeri yok 
mudur?" 

Böyle davranmakla, Hükümet, çiftçilerin emeklerinin karşılığını vermediği gibi, ürünleri
ni maliyetin altında satmak mecburiyetinde bırakarak, emekçileri açlığa mahkûm etmektedir. 

Çekirdeksiz kuru üzüm ve pamuk fiyatlarının açıklanmasını TRT'den duymaya alışık olan 
ve bekleyen Ege'li çiftçilere, 1990 yılında, fiyatları, ne Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı, ne de 
TARİŞ yöneticileri açıklayamamışlardır. Bu durum bile, çiftçinin satıldığını göstermektedir. 

Netice olarak : Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı fırtınasına tutturduğu Hükümet ge
misini terk eden kaptan-Hükümet, çiftçileri ve emekçileri düşünmediğini göstermektedir. 

2 Ağustos 1990 tarihinde -Irak'ın Kuveyt'i işgal tarihinde- motorin fiyatları 1 190 TL. 
7.8.1990 tarihinde 1 325 TL. 30.8.1990 tarihinde 1470TL. 10.9.1990 tarihinde 1 650 TL. oldu. 
Ne zaman ne kadar zamlı petrol alındı da, hemen bu fiyatlar yükseltildi?! 

Geçmiş dönemlerde, ham petrolün varili 23 dolardan 9 dolara düştüğünde, akaryakıt fi
yatları niçin düşürülmedi? Bu kriz karşısında Avrupa'da, Almanya'da akaryakıta ve benzine 
yüzde 14 zam yapılırken bizde niçin yüzde 64 zam yapılmıştır? Bu durumları Hükümetin ra
kamlarla tarih sırasına göre Türk halkına açıklaması gerekir. 

Bu soygun değil de nedir? 
Körfez olayı başlamadan, 1990 yılı başında emisyondaki banknot miktarı 8,3 trilyon iken, 

bu 14,5 trilyona çıkarıldı. Karşılıksız para basarak bu ülke yönetilir mi, enflasyon ve pahalılı
ğa, "dur" denebilir mi? 

Hükümetin, serbest piyasa ekonomi politikasının altında, aslında politikasızlık olan tutu
mu ile, her şeyin fiyatı hızla yükseltilirken, sahipsiz bir görünüm içerisinde, işçilerin, memur
ların maaşlarına yetersiz zamla, çiftçilerin ürününe gülünç denecek zamla, emekçilerin yüzü
nün gülmesi mümkün mü? 

Hükümet, gelir ve giderini hesaplayamıyor; açık bütçesini, karşılıksız para basarak ka
patmaya çalışmakla, hiçbir şeyi halledemez. Hükümet değil, maaşallah para makinesi!.. 

Hükümet, sakın ola ki, ülkeyi yönetemediğini, taban fiyatların düşük tutulmasını ve ha
yat pahalılığını, körfez bunalımına bağlamasın. ANAP iktidarları göreve başladığından beri, 
her geçen gün, gelir dağılımındaki bozukluk ortadireği ortadan kaldırdı, emekçileri daha da 
fakirleştirdi; köşe dönmecilik politikasıyla, haksız kazanç sevdalısı sermaye sahiplerini ve hol
dingleri daha zengin yaptı. Bütün bu olumsuzlukların yanlış politikalardan kaynaklandığını 
hatırlatmak isterim. 

Sayın milletvekilleri, netice olarak : 
1. Tarım ülkesiyiz. Dışarıdan tarım ürünü ithal etmeden yaşamanın yollarını bulmalıyız 

ve çiftçimizi düşünmeliyiz. Türk çiftçisini düşünen, tarım ürünü ithal etmez. 
2. Türkiye'de tarım üretim planlaması mutlaka yapılmalıdır. 
3. Tarım ürününde devlet desteği kesinlikle sağlanmalıdır. 
4. Tarımda yüzde 4 stopaj vergisi kaldırılmalı, vergi kazanandan alınmalıdır. 
5. Ziraî krediler yeterli olmalı ve faizler düşürülmelidir. 
6. Çiftçinin almış olduğu kredi borçlarının Ödeme günü, mahsulünü rahat satıp ödeye

ceği /amana göre ayarlanmalı ve cezaî faizli ödeme durumuna düşürülmemelidir. 
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7. Tarım satış kooperatifleri birlikleri desteklenmeli; düşük faizli reeskont kredisi, tarım 
kredi kooperatiflerine verildiği gibi, bu kesim de bu durumdan faydalandırılmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 55 milyon nüfuslu Türkiye'de tahminime göre 10 mil
yon insan rahat yaşıyorsa, 45 milyon insan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon altında ezil
mektedir. Ülkeyi iyi yönetmekle görevli olan Hükümet, başarısızlığını, muhalefet partilerinin 
kazandığı belediye başkanlarına yüklemeye çalışmakla gafletini; tarım ürünleri fiyatlanna bir 
önceki yıla göre yapılan zamlardaki yetersizliği genel müdür ve tarım satış kooperatifleri bir
liklerine yüklemeye çalışmakla, aczini göstermiş olmuyor mu? 

Sayın milletvekilleri, sizlere soruyorum : "Okullar, talebeler olmasa, Maarif Vekâleti ga
yet kolay idare edilirdi" diyen paşa sadrazamlardan, bu Hükümetin ve sayın bakanların ne 
farkı varidır? 

Türkiye'de çok az insan keyiften güneşte yanar, denizde yüzer, zevkine bakar, işçisi, me
muru maaşla geçinemez; borçla boğulur. Çiftçisi, ürettiğini değer fiyatına satamaz; esnafı, enf
lasyon karşısında boşalan raflarını dolduramaz, borç altında ezilir, toprakla boğuşur, kara ka
ra düşünür; neticede kıyamet kopar, seçim günü geldiğinde bu, ANAP İktidarının başında ka
bak gibi patlar. Korkunun ecele faydası yoktur. Emekçilerden yana tavır koymadığı için,- bu 
iktidar, çok fena gider ve gidecektir. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Sayın milletvekilleri, bu gidişe Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, milletvekilleri ola
rak, her şeyden önce aklı selim ve vicdan sahibi insanlar olarak, "dur" dememiz gerekmez 
mi? Ezilen Türk halkının, hak etmediği bu durumdan kurtarılması gerektiğini bilgilerinize sun
muş bulunmaktayım. 

Yüce Meclisin sayın üyelerine saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Hükümet adına cevap vermek üzere Sayın Yürür, buyurun efendim. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

SANAYİ VE TtCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Sayın Başkan, saygıdeğer 
milletvekilleri; her yıl tekrarlanan bir konuşmanın ancak Tarım Satış Kooperatiflerinin muba
yaa ettiği ürünler kısmına cevap vermek üzere huzurunuzdayım. Bu sözümü itham olarak ka
bul etmeyiniz. Bu, içinde bulunduğumuz üçüncü yılımız, üç yıldır sayın üye aynı konuşmaları 
yapıyor ve aynı sözleri söylüyor; arzu ederseniz arşivden getirtiriz. (SHP sıralarından "Para 
gönderin para" sesleri, gürültüler) 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Çiftçilerin sorunu bitmedi ki!.. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Bu sözleri söyledikten 

sonra, Tarım Satış Kooperatifleriyle ilgili kısmı ifade etmek istiyorum. 

Bildiğiniz gibi, Tarım Satış Kooperatifleri, tiftik hariç olmak üzere -tiftik devlet adına mu
bayaa edilmekte, kâr ve zararı devlete ait olmaktadır- diğer tarım ürünlerini, artık kendi nam 
ve hesaplarına mubayaa etmektedirler. Çiftçinin malı, sayın üyenin belirttiği gibi haraç mezat 
satılmamaktadır. Çiftçinin malı, malum ekonomik değerler içerisinde değerlendirilmekte ve 
çiftçiye belli günlerde bedeli ödenmekte; ayrıca, geç ödeme yapılması halinde de, her gecikme 
için, bir gecikme zammı verilmektedir. 

Bu genel açıklamayı, bu çerçeveyi ortaya koyduktan sonra, müsaade ederseniz, adına TA-
RlŞ denilen, Ege bölgesinde faaliyet gösteren incir, üzüm, pamuk, zeytin ve zeytinyağı muba
yaa eden birliğimizin bu sene belirlemiş olduğu, kendi nam ve hesabına mubayaa edeceği 
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ürün olan pamuktan söze başlamak istiyorum. Bu sene kütlü pamuk, çekirdeksiz kuru üzüm, 
kuru incir alım fiyatları -evet- TARİŞ tarafından açıklanmıştır. Sayın üye diyor ki "Biz bunları 
televizyondan duymaya alışmıştık." Kimin ağzından? Devlet başkanlarının, başbakanların ve
yahut bakanların ağzından. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Sayın Bakan, genel müdür, üzüm ve pamuğu açıklamadı. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Hayır... Artık, bizim 

zamanımızda, fiyatlar, jgenel müdürlere, çiftçi temsilcileri tarafından teşekkül ettirilmiş olan, 
yani, geçmişte devlet memurları tarafından meydana getirilen ve ideolojik faaliyet gösteren birlik 
yöneticileri yerine, dönemimizde, cumhuriyet tarihinde ilk defa, birlik yöneticileri demokratik 
usullerle çiftçiler tarafından seçilen yönetim kurulları tarafından tespit edilerek verilmektedir. 

Böylece, fiyatların tespitinde iç ve dış piyasa fiyatları dikkate alınarak... 
GÜRCAN ERStN (Kırklareli) — Müdürü kim tayin ediyor? 
SANAYt VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) —... buna göre ürün ba

zında fiyatlar değerlendirilerek, birlikler zarara uğratılmadan, bir yıllık baz alım fiyatı tespit 
olunmaktadır. 

1990 yılı Ege tipi kütlü pamuk alım fiyatı, 2 150 Türk Lirası olarak hesaplanmıştır. Çu
kurova pamuğu 2 050 liradır. Bu mubayaada yapılan bir diğer değerlendirmeyle, lif uzunluğu, 
beyazlığı ve kalınlığı gibi faktörler de ayrıca değerlendirilerek, ürünün, baş alım fiyatına ilave 
olunmaktadır. Bu yıl pamuktaki artış, baz fiyat nazarı itibara alınmak suretiyle, randıman fark
ları dahil edilmeden, yüzde 38'dir. Esasen, tespit edilmiş olan bu fiyata biraz evvel zikrettiğim 
gibi randıman fiyatları dahil edildiğinde, 2 450 liralık bir baş fiyat verilmektedir; bu da, pa
mukta esas ve cari olan Liverpool borsasına göre, bugünün dünya piyasasına uygun bir fiyattır 
ve üç yıldır bu fiyattan hareket eden TARİŞ, çiftçisine daima kâr dağıtan birlik haline gelmiş
tir. "Kâr dağıtan birlik" dediğimiz zaman, biz, tarım satış kooperatiflerini, birliklerini, politi
kacıların politika yaptığı, mahallî politikada baz olarak kullandığı kuruluşlar olarak biliriz; 
hatta sizler çok iyi bilirsiniz, 1980 başında TARİŞ'e devletin kolluk kuvvetleri, polisi ve jan
darması savcı nezaretinde girerek, ameliyathaneler bulmuştu. Militanların yuvası olmuştu; çünkü, 
bazı politikacılar bu tip tarım satış kooperatiflerini, birliklerini bir anarşi yuvası, bir politika 
malzemesi olarak kullanmaktadırlar. 

Sayın milletvekilinin bir de teşekkür etmesini beklerdim. Duymadığı, görmediği bir işi yap
tık; TARİŞ'te her yıl kâr dağıttırıyoruz. Buna karşı çıkması gereken bir teşkilatın, bizim parti 
teşkilatımız olması gerekir. "Geçmişte mensubu olmakla iftihar ettiklerini söyledikleri parti
lerde olduğu gibi, mahallî teşkilatlar, birliklere sayısız insanlar yerleştirerek, mahallî politika 
yapıyorlardı. Siz Anavatan Partisi olarak mahallî politikayı bize yaptırmıyorsunuz. Dolayısıy
la biz mahallî politikayı buralar vasıtasıyla yapamıyoruz, bizim politikacılığımız zor oldu" de
meleri lazımdı. Ancak, bizim taban teşkilatımız da partimizin ana umdelerine son derece say
gılı ve bağlı olduğu için, bu sözü hiçbir zaman duymadık ve huzurunuzda mahallî teşkilatları
mıza teşekkür ediyorum. 

Çekirdeksiz kuru üzüm fiyatına gelince : 9 numara kuru üzüm için 2 250 lira fiyat tespit 
edilmiştir ve geçen sene yapılan mubayaasının hiç borcu yoktur; parası, belirli aralıklarla, gü
nünde ödenmiştir. 

Trakya Birlik tarafından mubayaa edilen ve açıldığından bugüne kadar da 200 bin ton 
civarında ayçiçek alınan Trakya Yağlı Tohumlar Birliğine geldiğimizde şunu görmekteyiz ki, 
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bizim vermiş olduğumuz fiyat, Hollanda'da teşekkül eden Lahey borsasına göre yüksek bir 
fiyattır. Türkiye borsalarında 728 lira civarında bir fiyat teşekkül ederken, biz 850 liradan al
maktayız ve çiftçimizin parasını da muntazaman göndermekteyiz. 

GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — Ödeme yapmıyorsunuz, para hiç yok. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Fındığa gelelim. Fın

dığı geçen hafta da izah etmiştim. Fındıkta baş fiyat, baz fiyat konusuna gelince : Fındığın, 
ekim ve dikim sahalan, 1983'te çıkarılmış bir kanuna göre tespit edilmiş ve bu kanuna ait yö
netmelikler de çıkarılarak, taban arazide olan fındık 3 200 liradan alınırken, yamaçlarda ve 
engebeli arazilerde olan fındık için 300 lira prim verilmektedir. Bu da, elimizdeki imkânlar da
hilinde muntazam olarak ödenmekte ve gecikme olması halinde gecikme zammı da verilmektedir. 

Kuru incire geliyorum; kuru incir baz alım fiyatı 1950 lira olarak belirlenmiştir. Bir randı
man esasına göre alınmaktadır ve üreticiye erken teslim primi olarak da 600 lira ödenmektedir. 
2 550 lira civarında bir fiyat teşekkül etmiş bulunmaktadır. 

Biz şeker pancarına geçen sene 77 lira vermiştik, bu sene 125 lira verdik, 125 liradan pan
carı almaya başladık. Nasip olursa, önümüzdeki haftadan itibaren de pancar avanslarını öde
meye başlıyoruz. Tabiî, bu pancar avanslarını ödemeye başlıyoruz derken, "Pancar avansları 
nerede?" diyen sayın üyelerin bazılarının saygıdeğer liderleri geçen sene bağırıyorlardt: "Pan
cara zam yaparken az oldu." Peki, pancardan üretilen şekere zam yapınca, "şeker acıdı" di
yorlardı! Acaba iktidara gelemedikleri için dillerinin tadı mı kaçtı?! 

Saygıdeğer üyeler, her yıl tekrarlanan bir konuşmaya cevap verme lüzumunu hissetmiştim 
ve bu bilgiler elimizde idi. Benim bakanlığımı ilgilendiren tarım satış kooperatifleriyle ilgili 
bilgileri dinlemek lütfunda bulunduğunuz için hepinize saygılar sunuyorum, iyi günler diliyo
rum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

3. — Tdkat Milletvekili Kenan Süzer'in, petrol fiyatlarına yapılan zamlara ilişkin gündem dışı 
konuşması ve Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler'in cevabı 

BAŞKAN — Tokat milletvekili Sayın Kenan Süzer'in, petrol zammıyla ilgili olarak gün
dem dışı konuşma talebi vardır. 

Buyurun Sayın Süzer. (SHP sıralarından alkışlar) 
KENAN SÜZER (Tokat) — Sayın Bşakan, sayın arkadaşlarım; bilindiği gibi, akaryakıta, 

11 Eylülde yüzde 5 ve yüzde 15'lik yıldırım bir zam geldi; böylece, 7 Ağustostan bu yana üçün
cü kez, akaryakıta zam yapılmış oldu. Körfez krizi bahane edilerek birbiri ardına gelen bu anor
mal zamlarla, bir ayda akaryakıt fiyatlarında kaydedilen artış yüzde 64'ü buldu. Körfez krizi 
bahanesiyle diyorum; çünkü, zamları çok haklı kılabilecek gerekçeleri göremedik, böyle bir 
açıklama duyamadık. Konuşmamda, önce, Hükümet tarafından ileri sürülen gerekçelerin an
lamlı ve inandırıcı olmadığını açıklamak istiyorum. 

Petrolden sorumlu Devlet Bakanı Sayın Keçeciler, basına yaptığı açıklamalarda, yapılan 
zamların dış piyasalardaki petrol fiyatlarının artmasından kaynaklandığını Heri sürerek, "Tür
kiye'yi dışandan tecrit etmemiz mümkün değildir; dış piyasaya uyuyoruz; bu bakımdan bizde 
de zam yapılıyor" demektedir; muhtemelen şimdi de böyle bir cevapla karşılaşacağız. 

Doğrudur; elbette, Türkiye'yi, dışarıdan tecrit etmek mümkün değildir, petrol bakımın
dan dışa bağımlıdır; ancak, Körfez krizi nedeniyle dış piyasalarda ham petrol fiyatlarının 
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yükseldiği doğrudur; fakat cevaplanması gereken soru şudur: Aynı bölgeden petrolü alan Batı 
ülkelerinde akaryakıta yapılan zamlar daha küçük oranlarda kalırken, ülkemizde bu zamlar 
niye bu kadar yüksek olmaktadır? Bu tespiti doğrulayan birtakım istatistik! veriler var : Ame-

ı rika Birleşik Devletlerinde dolar üzerinden normal benzinde fiyat artışı, kriz öncesine göre yüzde 
36,4; Türk Lirası üzerinden bu artış yüzde 38,5; Batı Almanya'da bu artış mark üzerinden yüzde 
14,9; Türk Lirası üzerinden yüzde 17,5 olmuştur. Türkiye'de ise bu oran yüzde 64 olarak ger
çekleşmiştir. Dolayısıyla, dünyada benzine ve diğer petrol ürünlerine zam yapma rekorunu da 
ülke olarak elimize geçirmiş bulunmaktayız. Bunda mutlaka akaryakıt üzerindeki fonların, ver
gilerin büyük payı vardır; bu fahiş fiyat artışının birtakım açıklamaları olabilir; ancak, Sayın 
Keçeciler kriz öncesinde basına yaptığı açıklamada, Türkiye'da petrol stokunun yeteri kadar 
bulunduğunu söylemişti. Yani, devletin elinde, düşük fiyattan alınmış petrolün bulunduğu Sa
yın Bakan tarafından açıklanmıştı ve şimdi de, Suudi Arabistan'dan, Irak'tan aldığımız fiyata 
petrol aldığımız bellidir; bu da yetkililerle açıklanmaktadır. 

Ancak, nedense, Hükümet, aç gözlü bir tüccar gibi davranmış, dışarıdaki spot piyasada 
kaydedilen fiyat artışlarını bahane ederek, elindeki stokları da, yeni ilan ettiği fiyatlardan de
ğerlendirmiştir. Üstelik, bu değerlendirmeyi, fahiş fiyat artışları gerçekleştirerek yapmıştır. Şa
yet Türkiye'nin elinde stok mevcut olmasaydı, bunu bir derece anlamak mümkündü; ancak, 
"Eldeki stokların, spot fiyatlarına çıkarmak suretiyle ve böyle değerlendirilerek halka yansıtıl
ması yanlıştır, doğru bir tercih değildir" diye parti olarak iddia ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, aklımıza şu soru da geliyor : Bu zamlar niçin yapılıyor; niçin bu ka
dar yüksek tutuluyor? Bu soruya yanıt verebilmek için, bütçe açıklarının da gelişmesine bak
mak kâfi geliyor ve gerekiyor da. Maliye ve Gümrük Bakanlığının verilerine göre, 1989 yılı 
Ağustos ayında 2 trilyon 511 milyar lira olan sekiz aylık bütçe açığı, bu yılın ağustos ayının 
sonunda yüzde 153 oranında artarak, 6 trilyon 361 milyar lira düzeyine yükselmiştir. Bu bir 
rekordur. Bu açığı kapatabilmek için, ekonominin başka bölümlerinde, başka makro sistemle
rinde yeni rekorlar da kırmak gerekiyordu. Nitekim, bir aylık sürede akaryakıta rekor düzey
deki zamların buna yönelik olduğunu bulmak için kâhin olmaya da gerek yok. Bu açığı kapat
mak için, akaryakıt fıatları ve Körfez krizi, maalesef Hükümetimiz tarafından da bahane edil
miştir; bu açığın faturası halkımıza çıkarılmıştır. 

Petrole zam, diğer ürünlere zamla kiyaslanamaz. Petrole zam, ekonominin bütün sektör
lerine sirayet eder, zincirleme olarak, soframızdaki ekmeğe, soframızdaki peynire, çorbaya; tar
ladaki traktörümüze, bindiğimiz dolmuş fiyatlarına kadar, günlük yaşamın her anında bu pet
rol zammını herkes hisseder. Onun için, petrol zammını yapmak, hükümetlere biraz zor gel
meli; petrol zammını yaparken bir hükümet üyesi çok iyi düşünmeli, bu paranın halktan çıktı
ğını çok iyi kavramalı; sadece "Efendim, dışarıda pahahlandı, biz de pahalılandırdık, orada 
pahahlandı, burada pahalılandırdık" gibi bir yarış, halkı patlama noktasına kadar getirebilir. 

Değerli arkadaşlarım, insaf ölçülerini zorlayan zamlar toplumda, her zaman, birtakım tepki 
birikimlerine yol açar. Onun için petrol zammını açıklarken, bile, bu kadar basit açıklanma-
malı, gerekçeleri güzel anlatılmalı. Herhalde sunulacak gerekçeleri de olmalı, dolaylı ve dolay
sız günlük yaşamımıza akseden bu zammı yapmak, biraz insaf ölçüleri içerisinde kalmalıdır. 
Nitekim, bunun tesirleri görüldü; tekel zammı, una zam, kâğıda zam, şekere zam... Zincirle
me bir biçimde ve giderek büyüyecek bir biçimde bu zamların geleceği görüldü zamlar uç ver
di. Bu petrol zammı ayrıca büyük vurgunlara da yol açacak bir kapının aralanması demektir 
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ve sanayiyi çökertir, tarımı durdurur. Bu bakımdan, Hükümeti, burada bir parti sorumluluğu 
ve milletvekili sorumluluğu içerisinde uyarıyorum; petrol zammını yaparken, bu paranın hal
kımızdan çıktığı ve artık halkımızın canından başka çıkacak bir şeyi kalmadığını bilmelerini 
istiyorum; tek canı kaldı, bir de onu çıkarırsanız, ülkemizi güllük gülistanlık yaptık diye övü
nebilirsiniz! 

Değerli milletvekilleri, son olarak şunu söylemek istiyorum ve bu kürsüden buna cevap 
bekliyorum : Şimdi, Batı ülkeleri, Amerika, hatta Japonya, "Körfez Krizi sebebiyle ülkemizin 
uğradığı zararı karşılayacaklarını" söylüyorlar. Bu bir oyalama mıdır, gerçekleşecek midir bi
lemeyiz; ama gerçekleşeceğini farz ediyoruz gerçekleşti; ülkemize "Petrolden dolayı yüklenen 
yükü karşılıyoruz" dediler... Bu para zaten halktan çıktı, Hazineye geldi; peki, o parayı nasıl 
halka intikal ettireceksiniz? Dağ başındaki köylüye, Japonya'nın verdiği para nasıl intikal ede
cek?.. O sizde kalacak. Dolayısıyla, bu bahane altında, görülmemiş zam furyasıyla, halk, yeni 
bir soygunla karşı karşıyadır. Hükümeti tekrar tekrar, bu konuda çok titiz kararlar vermesi 
için, bir vatandaş olarak, bir milletvekili olarak uyarıyorum. 

Hepinize, beni dinlediğiniz için saygılar sunuyorum; Sayın Başkanıma da hoşgörüsünden 
dolayı teşekkür ediyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Süzer. 
Hükümet adına cevap vermek üzere Devlet Bakanı Sayın Keçeciler, buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; Tokat Milletvekilimiz Sayın Kenan Süzer'in, petrol fiyatlarındaki son düzenlemelerle 
ilgili olarak gündem dışı yaptığı konuşmaya Hükümetimizin cevabını arz etmek üzere huzurla
rınızı işgal etmiş bulunuyorum; bu vesileyle Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Düzenleme mi, zam mı? Onda anlaşalım önce. 
DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Biz bunlara "düzenleme"di-

yoruz efendim. 
Değerli milletvekilleri, her şeyden evvel, Türkiye'nin petrol yapısı hakkında Yüce Heyeti

nize şu bilgileri sunmak isterim: 1990 yılı programımıza göre bu yıl Türkiyemizde 21,5 milyon 
ton petrol tüketeceğiz. Bunun 3,5 milyon tonunu yerli üretimimizle sağlayacağız ki, bu oran 
daha önceki yıl olan 1989 yılında 2,3 milyon tondu. Bu yıl yapılan yeni araştırmalarla yerli 
üretimimiz artmıştır; sevindirici bir olaydır. Ancak, bütün bu çaba ve gayretlere rağmen, halen 
18 milyon ton petrolü her yıl dışarıdan getirmek mecburiyetinde olan ve petrolde dışa bağımlı 
olan bir ülke durumundayız. Bu gerçeği hepimizin bütün çıplaklığıyla yakinen bilmesi icap 
eder. Dolayısıyla, Türkiye'yi dışarıdaki petrol piyasasından ve meydana gelen değişikliklerden 
soyutlamak, bu işin dışında tutmak fiilen mümkün değildir. 

Bakınız, bazı rakamlar arz edeyim : Bizim kullandığımız ve müşir olarak aldığımız Brent 
petrolün 1989 yılında ortalama varil fiyatı 18 dolar 24 sent olmuştur. Bu rakam 1990 yılının 
Ocak ayında 21 dolar, Şubat ayında 19 dolar, mart ayında 18 dolar, nisan ayında 16 dolar, 
mayıs ayında hakeza 16 dolar, haziran, ayında 14 dolar, temmuz ayında 16 dolar ortalama fi
yat seviyesinde seyretmiştir; ancak, komşumuz Irak'ın, komşusu Kuveyt'i 2 Ağustos tarihinde 
işgal etmesiyle birlikte, petrol piyasasında çok büyük değişiklikler, zıplamalar olmuştur. 

15 temmuzda varilini 15,5 dolardan satın aldığımız Brent petrol, ağustos ayından itibaren 
çok süratli bir şekilde yükselmiş ve ağustos ayı ortalamaları 27 dolara çıkmıştır. Eylül ayında 
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ise bu rakam 32,5 dolara kadar çıkmış ve halen gelişen siyasî olaylara göre, 30 ile 32.5 dolar 
arasında şekillenmektedir. Eylül ayı içerisinde -ki bugün 13 üncü günüdür- mesela dünkü 12 
eylül gününün fiyatı 31,49 dolardır. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — 78'in fiyatına yeni ulaştı. 

DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECtLER (Devamla) — Efendim, bu fiyatlar temmuz 
ayı fiyatlarına göre yüzde 100 artmış fiyatlar mesabesindedir. Takdir edersiniz ki, petrol ihtiya
cının 6/7'sini dışarıdan karşılamak mecburiyetinde olan bir ülke, elbette ki, dış piyasalarda 
meydana gelen değişikliklere kendi bünyesini adapte etmek, kendisini ona uydurmak mecburi
yetindedir. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Kesilen fonlarla karşılayın. 

DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECtLER (Devamla) — Aslında, sizlere şu hususu özel
likle, ifade etmek istiyorum: 1990 yılı içerisinde Hükümetimiz, 2 Aralık 1989 tarihinden 7 Ağus
tos 1990 tarihine kadar, aşağı yukarı 8 ay boyunca, motorin ve fuel-oilde herhangi bir fiyat 
artışı yapmamıştı, geçen bu 8 aylık dönemde ihtiyaç duymamıştır. Biraz evvel söylediğimiz dış 
piyasadaki gelişmeler çerçevesinde, demek ki, Hükümetimiz, herhangi bir şekilde fiyatlarda 
değişiklik yapmak zarureti olmaz ise, petrole zam yapmaktan hoşlanan bir Hükümet değildir. 
Bunu isteyen ve arzulayan, seçimle gelmiş bir idare düşünülemez. Hiçbir hükümet, zammı is
teyerek, arzu ederek, gülerek, oynayarak yapmaz. Aman ha, yanlış telkinlerde bulunmayınız. 
Değerli arkadaşımız, bu zamların bu gibi bir espri içerisinde yapıldığını, Hükümetin petrol 
fiyatlarını ayarlarken, çok dikkatli davranması gerektiğini ifade etti de, onun için söylüyorum. 

Demek ki, zam zarureti olmazsa, biz bunu yapmayacağımızı icraatımızla göstermişiz, tev
sik etmişiz, ispat etmişiz; sekiz ay müddetle, petrolün ana girdilerini fiyatını değiştirmemişiz. 

Ancak, burada bir noktayı vuzuha kavuşturmak lazım. Gerek basınımız, gerekse biraz 
evvel konuşan değerli arkadaşımız Sayın Süzer, zam oranının yüzde 64 olduğunu ifade buyur
dular. Bu, bir kere, şu açıdan yanlıştır : Şayet, benzini ele alırsak, benzine yapılan zam oranı 
yüzde 54 civarındadır; ama benzini ele alamazsınız... Niçin?.. 21,5 milyon tonluk petrol tüketi
mimizin içerisinde süper benzin 1 milyon ton, normal benzin -yaklaşık söylüyorum; küsuratla
rı ifade etmiyorum- 2 milyon ton civarındadır; yani 3 milyon tonu petrol tüketimimizin benzi
nidir; ama buna mukabil, motorinin tüketimi 8 milyon tondur, fuel-oilin tüketimi 6 milyon 
tondur. Yapmış olduğumuz fiyat düzenlemelerinde, motorinin fiyatında meydana gelen artış 
yüzde 34'tür; fuel-oilin fiyatında meydana gelen artış oranı ise, yüzde 31'dir. Dolayısıyla, ana 
belirleyici kısımda yapılan zam oranı yüzde 30'lar, 35'ler mertebesindedir. 

Değerli arkadaşlarım, saygıdeğer milletvekilleri, şu hususu huzurlarınızda, özellikle za
bıtlara geçsin diye ifade ediyorum : Son yapılan düzenlemelere rağmen, Avrupa Topluluğu ül
keleri içerisinde -ki bizi oralarla mukayese etmek lazım. Yoksa İran'la, Sovyetler Birliği'yle, 
Amerika gibi petrolü olan ülkelerle değil. Biz, petrol bakımından Avrupa ülkelerine benzeriz 
ve kendimizi oralarla kıyaslamamız lazım- bugün, Türkiye, petrolü en ucuza satan ülkedir;-son 
yapılan zamlara rağmen, Avrupa Topluluğu ülkeleri içerisinde en ucuza petrol satan ülke Tür
kiye'dir. Gerçi petrolün üzerinden vergi alınmaktadır, doğrudur, hatta bilmeyen arkadaşları
mız için, ben, alınan vergilerin isimlerini ve miktarlarını burada ifade edeyim, Yüce Meclisimi
ze bu konuda malumat arz edeyim. 
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Bundan önce, petrolden akaryakıt daha rafineride iken yüzde 10 damga resmi alınırdı. 
O, Anayasa Mahkemesince iptal edilince DEFtF alınıyor. Petrol daha rafinerilerimize geldiği 
andan itibaren, geliş fiyatı üzerinden yüzde 20 Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonuna kesinti ya
pılır; ayrıca, yine bu gden petrolün üzerinden ton başına 15 ilâ 30 dolar arasında Tbplu Konut 
Fonu kesinti yapılır aynca yüzde 4,5 civarında Ulaştırma altyapı resmi alınır; bu, eski rıhtım 
resminin yeni adıdır. 

Bütün bunlarla beraber, rafineri gümrüksüz satış fiyatı teşekkül eder. Teşekkül eden bu 
fiyatın üzerinden, süper benzinde yüzde 85; motorinde yüzde 70; fuel-oilde yüzde 40 civarında 
Akaryakıt Tüketim Vergisi alınır. Ayrıca, bu teşekkül eden fiyatlar toplanır, bunların üzerin
den de yüzde 8 ilâ 10 oranında KDV alınır, Katma Değer Vergisi alınır. 

Görüldüğü gibi, ilk planda bu sektörün dünyadaki durumunu bilmeyen kimseler de, va
tandaşlarımız da, "petrol üzerinden çok fazla vergi ve fon alınmaktadır" gibi bir intiba olabi
lir. Ancak, biz, Avrupa Topluluğu ülkeleriyle mukayese ettiğimiz zaman, petrol üzerinden ver
gi ve fon alan ülkeler arasında orta sıralarda yer almaktayız. Bizden çok daha fazla vergi ve 
fon alan ülkeler vardır Danimarka, İtalya, Belçika bunlar arasında bulunmaktadır; bizden da
ha az alanlar da vardır; biz, orta sıralardayız. 

Dünyada bütün ülkelerde petrol üzerinden vergi ve fon alınmaktadır ve bunu uygulayan 
ülkeler de petrol tüketen ülkelerdir. Bu tür vergi ve fonlar, petrol üreten ülekelerde alınmaz Su
udi Arabistan'da ve İran'da olduğu gibi. Oralarda alınırsa da çok cüzî meblağlarda alınmaktadır. 

Biz, bu tür vergileri almak suretiyle ve petrolü belli bir fiyatın üstünde satmak suretiyle, 
petrol tüketimini kısıtlamak, petrolde tasarrufu sağlamak mecburiyetindeyiz. Bunları döviz kar
şılığı alıyoruz. 

Ümit ediyoruz ki, bu buhran bir an evvel sona erer ve petrol fiyatları dış piyasalarda aşa
ğıya iner. Biz de bu fiyatlarla satmaktan memnun değiliz. "Elbette ki, sıkıntı doğmaktadır. 

Sorulardan birisi de, "Acaba stoklarınızı, niye, ucuz, eski fiyatlarla satmaya devam etme
diniz?" şeklinde; böyle bir görüş var. 

Onu özellikle ifade edeyim : Zaten stok kapasitemiz, ülke ihtiyacının belirli bir dönemini 
karşılamak içindir. Eğer stoklarımızı eski fiyattan satarsak, bu kadar büyük değişiklik karşı
sında, yani yüzde 100'e varan değişiklik karşısında eski fiyattan satarsak, yerine o stokun yarı
sın koymak durumunda kalırız, ki işte o zaman asıl büyük fdaket olur, asıl büyük sıkıntı olur. 
Hükümetimizin aldığı tedbir, zamanında alınmış tedbirdir. Biz, her şeyden evvel, dışarıda mey
dana gelebilecek bu tür değişikliklere bünyemizi uydurmak zorundayız. Zamanında tedbir al
mazsanız, eğer tedbirinizi zamanında koymazsanız, sonunda büyük bir sıkıntıyla, akaryakıt 
yokluğu ile karşılaşırsınız, ki bu memleket vaktiyle bu sıkıntıları çekti, bu ıstırapları yaşadı, 
akaryakıt kuyruklarını gördü. Onun sebebi, tedbirlerin zamanında alınmamasıdır. 

Bir, siyasî, ekonomik anlayış vardı; "Beş beyaza zam yapılmaz; akaryakıta hiç zam yapıl
maz. Yaptığınız takdirde hükümette kalamazsınız, iktidardan gidersiniz, düşersiniz" anlayışı 
vardı. Bu anlayış Türkiye'de değişti iktidarımız sayesinde değiştirildi. Bizim ekonomik görü
şümüz farklıdır. Bizim ekonomik görüşümüz, herhangi bir malı, gerçek değeriyle satmaktır. 
Ahmet efendi 8 silindirli arabaya binecek, onun benzin parasını ben Hazineden sübvansiyonla 
karşılayacağım!.. Bunun ekonomik mantığı yoktur, anlayışı yoktur. 
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Hükümetimiz tarafından akaryakıt ürünlerine sübvansiyon yapılması, LPG hariç (tüpgaz 
hariç) düşünülmemektedir. 

Bana bu açıklama fırsatını verdiği için Sayın Süzer'e teşekkür ediyor, hepinize saygılar 
sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Kastamonu MüUtveküi H. Sabri Keskin ve 3 arkadaştnm, 13.10.1983 Tarihli ve 2918 

Sayüt Karayolları Trafik Kanununun 42 nci Maddesinde Değişiklik Yapümasma Dair Kanun Teklifinin 
(2/141) (S. Sayısı': 422) incelenmek üzere komisyona geri gönderümesine ilişkin Başbakanlık tezketesi 
(3/1353) 

BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" kısmında, Başbakanlığın, içtüzüğün 89 uncu mad
desine göre verilmiş bir tezkeresi vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kastamonu Milletvekili H. Sabri Keskin ve 3 arkadaşının, "13.10.1983 Tarihli ve 2918 Sa

yılı Karayolları Trafik Kanununun 42 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tek
lifinin incelenmek üzere, İçtüzüğün 89 uncu maddesi uyarınca komisyona geri gönderilmesi
ni arz ederim. 

Yıldırım Akbulut 
Başbakan 

BAŞKAN — Söz konusu teklif İçtüzüğün 89 uncu maddesine göre, bir defaya mahsus 
olmak üzere İçişleri Komisyonuna geri verilmiştir. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Kocaeli Mületveküi Alaettin Kurt ve 27 arkadastmn, çay ürünü ve üreticileriyle ügüi sorun

ları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açümasına üişkin önergeleri 
(10/80) 

BAŞKAN — Gündemin "Genel görüşme ve Meclis araştırması yapılmasına dair 
öngörüşmeler" kısmına geçiyoruz. 

Birinci sıradaki Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 27 arkadaşının çay ürünü ve üretici
leriyle ilgili sorunları ve konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gelerinin öngörüşmelerine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bilindiği gibi, bir bölgemizin tek başına bütün yükünü taşımakta olan çay, güncelliğini 

korumaya devam etmektedir. 
Çayın personel istihdamına, şehirleşmeye, dengeli gelir dağılımına, bölgesel göçün azal

masına, diğer karadeniz topraklarının rantabl kullanılmasına ve millî ekonomiye katkıda 
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bulunduğu da bir gerçektir. Çay bir yandan üreticinin işgücünü değerlendirirken, diğer yan
dan işleme sanayiinde çoğunlukla mevsimlik olmak üzere istihdama katkıda bulunmakta, ay
rıca sanayi sektörü ile bağımsız olarak çeşitli entegre kolları oluşturmaktadır. 

Ülkemiz, dünya çay üretimi sıralamasında beşinci sırada gelmekte ve dünya çay üretimi
nin 0,06'sını gerçekleştirmektedir. Kuru çay üretimi bir KtT olan Çay-Kur ile özel sektör tara
fından gerçekleştirilmektedir. Ancak, Çay-Kur yeşil çay yaprağı alımından, pazarlamasına ve 
üreticinin çay parasını ödemeye kadar birçok menfi uygulama içerisindedir. 

örneğin, 1988 yılında 800 bin ton yeşil çay üretim kapasitesi olmasına rağmen, Çay-Kur 
ancak S20 bin ton yeşil çay almıştır. 1982 yılında 186 gün olan kampanya süresini 1988 de 158 
güne düşürmek, dekar başına 10 kg. kontenjan uygulamak ve satın aldığı çayın alım evlerinde
ki serme, tekrar vasıtalara yükleme ve bastırma işlerini bila-bedel üreticiye yaptırmak suretiyle 
üreticiye büyük zorluklar çıkarmakta ve yaş çayın 1/4'ünü tarlada bırakmayı temin etmekte
dir. Üretici bir miktar (1989'da 150 bin ton) yaş çayı da bir yıllık, iki yıllık senetlerle özel sektö
re satmaktadır. 

Çay-Kur, Beşinci Beş Yıllık Planda yeni yatırım yapmayarak, artan yaş çay üretimini gide
rek özel sektöre devretmek durumundadır. Aslında rekabet ortamı yaratmak için teşvik ettik
leri özel sektör bu amacı asla temin etmemiştir. Rekabet ortamı doğmamıştır. Üretici, kim olursa 
olsun, hangi şartla olursa olsun Çay-Kur'un almadığı çayını tamamen zayi etmemek için belki 
bir gün bir yaran olur düşüncesi ile özel sektöre vermektedir. 1990 yılında da Çay-Kur 520 
bin ton, özel sektör 150 bin ton civarında yaş çay mubayaa planlamıştır. 843 bin ton olarak 
düşünülen üretimden arda kalan tahmini 173 bin ton yaş çay tarlada kalacak, değerlendirilme
miş olacaktır. 

Bir başka konu yaş çay taban fiyatları son 7 yılda ortalama yüzde 39.4 artmış, bu ise diğer 
fiyat artışları yanında çok az olmuştur. Çay-Kur'un yaş çay üreticisine olan borcunun çoğu 
halen ödenmemiştir. Üreticiye ödenecek olan 295 milyar 959 milyon lira paranın henüz 162 
milyar 747 milyonu, yani yüzde 55'i ödenmemiştir. 

1989'un aynı ayında kalan borç yüzde 45 civarında idi. Görüldüğü gibi, ödemeler giderek 
kötüleşmektedir. 

Dış ticaret dengesine olumlu etkisi olması gereken bu mahsul yeterince değerlendirileme
miş, ihraç imkânları bulunamamış veya araştırılamamış, 1989'da 28 bin ton civarında bir ihraç 
yapılabilmiştir. 1990 yılı kuru çay kapasitemiz 175 bin ton civarındadır. Bundan 120 bin ton 
olan iç tüketim çıkarılır ise, asgarî 55 bin ton kuru çay imal ve ihraç etme şansımız mevcuttur. 
Bu imkân maalesef kullanılamayacaktır. Bu darboğazı aşacak tedbirler alınmalıdır. 

Bir başka konu, 1986 ürünü halen bir kısmı imha edilememiş, henüz depolarda olan rad
yasyonlu çay meselesindeki sorumsuz olayların devam etmekte olması olayıdır. Bu olay dünkü 
gazetelerde yine yerini almıştı. Bu radyasyonlu çaylar nerede, hangi şartlarda imha edildi veya 
ediliyor, daha ne kadar imha edilmemiş radyasyonlu çay vardır? "Bir kısmının çay fabrikası 
sahalarına iptidaî şekilde dozerle kazılıp gömüldüğü" söylentilerinin aslı nedir? 

Çayla ilgili bütün bu hususları araştırmak, gerekli tedbirleri almak üzere Anayasanın 98 
ve Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Alaettin Kurt 
(Kocaeli) 

ve arkadaşları 
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BAŞKAN — İçtüzüğümüze göre, sırasıyla, Hükümete, siyasî parti gruplarına ve önerge 
sahiplerine söz verilecektir. 

tik söz, Hükümet adına Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Adnan Kahveci*nin. 
Buyurun Sayın Kahveci. (ANAP sıralarından alkışlar) 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; Kocaeli Milletvekili Sayın Alâettin Kurt ve arkadaşlarının, çayla ilgili önergelerine 
cevap vermek için huzurlarınızdayım. 

Sayın Kurt, bu vesile ile bize, konuyu çok detaylı olarak açıklamak ve bunu zabıtlara ge
çirmek fırsatını vermiştir. Bu vesile ile Türkiye'deki çay konusunu geçmişlerden alıp, bugüne 
kadar getirmek arzusundayım. 

Çay, bir zamanların çok fakir bölgesi olan Karadeniz'i önemli ölçüde gelir kaynağına ka
vuşturmuştur. Çay tarımı, Artvin'den Fatsa'ya kadar uzanan kıyı şeridi üzerinde, bazen de kı
yıdan 28 kilometre kadar içeriye uzanan bir alan içerisinde yapılabilmektedir. Doğuda Artvin, 
batıda Araklı İlçesine kadar olan kesim, birinci derecede verimli çay ekim alanlarını, Araklı 
ile Ordu-Fatsa arasında kalan kısım ise, ikinci derecede verimli olan ekim alanlarını teşkil et
mektedir. 

Halihazırda 202 bin üretici ailesi çaydan tamamen veya kısmen geçimini elde etmektedir. 
Bunların ekim yaptığı alan 895 bin dekardır. Bu 895 bin dekarın yüzde 62 si, yani 551 bin de
karı Rize'de; 215 bin dekarı, yani yüzde 24'ü Trabzon'da; 97 bin dekarı, yani yüzde H'i Art
vin'de; 30 bin dekarı, yani yüzde 3'ü Giresun'da; 632 dekarı da, yani onbinde 7 nispeti de Or
du'dadır; hemen hemen Ordu'da yok gibidir. 

Üretici ailelerden 124 491'i, yüzde 62 si Rize'de; 47 942 si, yüzde 24 ü yine Trabzon'da; 
18 491 aile, yüzde 9'u Artvin'de; 10 776 üretici aile, yüzde 5'i Giresun'da ve sadece 382 aile 
de Ordu'da çay ekimi yapmaktadır. 

Burada önemli bir konu da, dekar büyüklüklerine göre, çay ekim alanlarının ve üreticile
rin dağılımıdır. Bu çok önemli bir konudur. Çünkü, ekim alanlarının çok dar olduğu Karade
niz Bölgesinde, üreticinin ve sektörün sorunlarının önemli bir kısmını da bu teşkil etmektedir. 

Üreticilerimizin yüzde 84 ünün elindeki alan, 1 - 5 dekar arasındadır; yani 169 bin üretici, 
yüzde 84 nispetindeki üreticinin ekim alanı 1 - 5 dekar arasındadır. 6 - İd dekar arasında alanı 
olan, sadece 28 bin üretici vardır. 11 - 15 dekar arasında sadece 3 bin üretici, 16 - 20 dekar 
arasında sadece bin üretici, 21 dekardan da fazla sahası olan insan da 58 kişidir, yani, hemen 
hemen yoktur. 

Toplam 863 köy ve 177 mahalle olmak üzere, yerleşim planında 1 040 yerleşim alanında 
çay üretimi yapılmaktadır. Görüldüğü gibi, çay tarımı, aile ziraati şeklinde ve daha ziyade kü
çük aileler eliyle yaygın bir yerleşim alanı içinde sürdürülmektedir. Bu nedenledir ki, çay ve 
çay üreticisinin, memleketimiz ekonomik ve sosyal yapısında önemi büyüktür. Bu sebeple, mem
leketimiz çaycılığı ve çay üreticileri ile ilgili kararlar alınırken, üreticinin hak ve menfaatleri 
daima ön planda tutulmak ve uygulamalar ona göre yapılmak mecburiyetindedir. 

Yaş çay yaprağı fiyatları tespit olunurken, o yıla ilişkin üretim maliyetleri, dünya borsala
rındaki çay fiyatları, mevcut stoklar, alternatif tarım ürünlerinin fiyatları, uygulanmakta olan 
ekonomik istikrar tedbirleri ve enflasyon dikkate alınmaktadır. Bütün bu değerlendirmeler ya
nında, az önce de belirttiğim gibi, yine de üreticinin emeğinin daima ön planda tutularak, hak 
ve menfaatlerinin korunmasına ve emeğinin en iyi şekilde değerlendirilmesine bilhassa özen 
gösterilmektedir. 
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Takdir edilmelidir ki, bütün bu mülahazalar bir kenara bırakılarak, salt yüksek fiyat ver
mek için fiyat verilmesi, belki, kısa vadede üretici nezdinde memnunluk yaratabilir; ama uzun 
vadede memleketimiz çaycılığına ve de üreticiye zarar verebilir. 1989 yılına kadar bütün kam
panya döneminde çaya tek fiyat uygulanırken, 1989 yılında ilk defa her sürgün dönemi için 
kademeli fiyat uygulaması yapılmıştır; aynı uygulamaya 1990 yılında da devam edilmiştir. 

Ayrıca, bu yıl yeni bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerin başında, yükleme pa
rası verilmesi ve yol parasını dahil etmek gelmektedir. Bunu müsaadenizle biraz detaylandır-
mak istiyorum : Alım evlerinde çayı kendisi yüklediği takdirde, üreticiye, kilo başına 10 lira 
yükleme parası verilmiştir. Veyahut da bunu başkasına yükletirse bu para ona ödenmektedir. 
Dolayısıyla, üretici, bu konuda emeğinin karşılığını almaya başlamıştır. 

Başlattığımız ikinci önemli bir uygulama da, yollardır. Türkiye genelinde, Doğu Karade
niz dışında, il yüzölçümüne oranlandığı zaman, yolların uzunluğunun çok kısa olduğu görü
lür; fakat Doğu Karadenizde, özellikle Rize ve Trabzon'da, köy yollarının, özellikle çay yolları
nın toplam uzunluğunun, Konya gibi bir vilayetimize göre bile, iki üç misli daha fazla olduğu 
müşahede edilmektedir. Dolayısıyla, kamu kaynakları dengeli dağıtıldığı zaman, oranın yolla
rına yetecek kadar kaynak tahsisi büyük ölçüde mümkün olmamıştır, olamamıştır. Bunu den
gelemek için aynen Ankara'da kömüre yaptığımız sübvansiyon gibi, çaya da kiloda 40 lira süb
vansiyon yaparak, bununla, yolları daha hızlı yapmayı, sonuçlandırmayı hedef almış bulunu
yoruz. Bunun için de, Yüksek Planlama Kurulu kararı istihsali için puanda gelişmeler devam 
etmektedir. Bu konuda uygulama sonuçlarını aldıkça, size açıklayacağız. 

Değerli arkadaşlar, burada çay ile ilgili perspektifimizi biraz daha genişletmek istiyorum. 
Çay, sadece Karadeniz Bölgesinin geçiminde önemli rolü olan bir ürün değildir; çayın, bunun 
ötesinde daha önemli fonksiyonları da vardır. Tarım alanı açısından en büyük kıtlık içinde olan 
Doğu Karadeniz Bölgesinde çay, birim alan başına çok yüksek verim sağlayarak, çok yüksek 
gelir sağlayarak, başka nadir ürünlerin sağlayabildiği geliri sağlamıştır ve bölgenin de iklimine 
en uygun ürünlerinden biridir; fakat demin de izah ettiğim gibi, biz, çayı çok özel bir şekilde, 
çay üreticisini çok özel bir şekilde korumak mecburiyetindeyiz. Alanlar küçük olduğu için, 
1 ilâ 5 dönüm arasındaki üretici sayısı, gördüğünüz gibi yüzde 84'tür. Çay üreticisinin yüzde 
84'ünün elindeki alan, sadece 1 ilâ 5 dönüm arasında ise, çaya ne fiyat verirseniz verin, bu 
adamın yüksek gelir sağlaması biraz zordur. Dolayısıyla, onun verimini veyahut da gelirini ar
tırmanın daha kalıcı yollarını bulmamız gerekmektedir. Bu mesele, sadece İktidar, muhalefet 
meselesi değil, Türkiye'nin meselesidir. Bugün Karadeniz Bölgesinde gelir artışını sağladığımız 
takdirde, bundan sadece iktidar partisi olarak biz avantaj sağlamayacağız, bütün Türkiye bu
nun faydasını görecektir. Bu nedenle çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bu konuya dün de Sayın Ça-
kıroğlu'nun gündem dışı konuşmasına cevap verirken değindim; "Çok küçük ekim alanı olan
lar için ne yapabiliriz?" dedik; önergede de bahsedildi. 

Bunun için düşündüğümüz iki çözüm var : Bir tanesi, birim çay bahçesinin verimini artır
mak. Bunun için, iklimi bizimkine en çok benzer olan Gürcistan'dan verimi çok yüksek çay 
fideleri getirttik ve bunları araştırma istasyonlarında denemeye aldık. "Bu fidelerin dağıtımı 
ne zaman başlayacak?" diye soracak olursanız, zannederim en erken iki, üç sene içinde başla
yabilir. Bunun, dönüm (dekar) başına verimi, Türk çayına göre yüzde 50 ile 70 daha fazladır. 
Dolayısıyla, aynı kalitede, kaliteyi düşürmeden daha fazla çay elde etme imkânlarını araştırı
yoruz. Çok küçük çay bahçesi olan üreticiye, bu fidelerin dağıtımında öncelik vererek, üretim 
artışını sağlamak için çalışmalar devam ediyor. Birinci olarak, yaptığımız iş budur. 
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İkinci önemli konu da, alternatif üründür. Biliyorsunuz, çay, geçmişte narenciyeyi replase 
etti. Malumunuz, eskiden Karadeniz Bölgesi bu kadar kalabalık değildi, nüfus yoğunluğu yoktu, 
eskiden narenciye bahçesi olan yerler, zamanla, insanları geçindirememeye başladı ve çay gel
di, narenciye bahçeleri söküldü, yerine çay dikimi yapıldı. 

Şimdi, onun alternatifi olarak, bazı suptropikal meyvelerin, bu bölgede çayı ikame edebi
leceği üzerinde ümitler var. Bunlardan bir tanesi, sizin de bildiğiniz gibi, kividir. Kivi, iç piya
sası ve özellikle dış piyasası çok potansiyel vaat bir meyve; ihracat imkânları çok iyi ve Karade-
nizde bunun ekim denemeleri devam etti. Bu bir asma türü ve bakımı çaydan daha kolay oldu
ğu kadar, dönüm başına geliri de, çaya göre, bugünkü iç fiyatlarla karşılaştırıldığında 10-15 
misli daha fazla. Bunu dış fiyatlarla karşılaştırdığımız takdirde ise, çayın dönüm başına getir
diği gelirden asgarî 5 misli daha fazla. Kivi üretimi arttığı takdirde ileride iç fiyatlar düşecek 
diye bir endişe de var tabiî; kivi üretimi arttığı zaman iç fiyatlar düşecektir; ama dış fiyatlara 
baktığınız zaman, gene, çaya göre geliri, asgarî 5 misli daha fazla olacaktır. 

tfade etmek istediğim şey şu : Çay Meclis zabıtlarını açın bakın her yıl gündeme getiril
miş. "Yok işte muhalefet çay üreticisinin dostu, iktidar çay üreticisinin düşmanı" şeklinde hep 
böyle bir üslupla gündeme getirilmiş; fakat önemli olan, kalıcı ne yapılmış, kalıcı ne yapmışız 
konusu oluyor. Üretimi artırmak için, çay üreticisine uzun vadede sahip çıkmak için ne yapmı
şız, bunlara bakmak lazım. 

Şimdi, çay üreticisinin gelirini artırmanın bir üretim tarafı vardır, bir de tüketim tarafı 
vardır. Tüketim tarafında da, tüketimi artırmak için, yolları geliştirmek zorundasınız. Geliştir
menin en önemli yolu da pazardır. Türk pazarı, hemen hemen satüre olmuştur, doymuştur. 
Bugün Türk vatandaşı için, çay, fakir içeceği olmuştur. Eskiden çay, köylerde içilmezdi, zengi
nin işi idi; ama bugün fakirin içeceği olmuştur ve Türk insanının en çok içtiği mahsul haline 
gelmiştir. Bu yoğun tüketime rağmen -ki, asgarî ücrete de vurduğumuz zaman, asgarî ücretli, 
bugün, ücretliyle çok daha fazla çay alabiliyor yani, asgarî ücretlinin de alım gücünü yükselt
tik; iki misli, üç misli yükselttik, geçmiş yıllara göre- çay tüketimi Türkiye'de doydu. Ne yapa
caksınız? Dışarıda pazar arayacaksınız. Dışarıda pazar aramak, lafla olmaz; kaliteli ürün üret
meniz lazım; kaliteli ürünü üretmek de yetmez, pazarlamak gerekiyor. Biz tabiî bu konuda çok 
geç kaldık, Türkiye olarak. İktidar olarak demiyorum, Türkiye olarak çok geç kaldık ve en 
ciddî denemeler, maalesef, son iki üç yılda olmaya başladı. Sovyet pazarında büyük bir potan
siyel keşfettik. Bu piyasaya girmek için çok yoğun gayret gösteriyoruz; fakat sadece sizin yo
ğun gayret göstermeniz yetmiyor; rakipleriniz de sizi bu pazardan tekrar dışarı atmak için uğ
raşıyorlar. 

Burada da, daha önce açıklamadığım bir iki çalışmamızdan da, müsaadenizle bahsede
yim. Dün Grup Başkanvekillerine 2'şer paket gönderdim, bilmiyorum Gürcistan çayının tadı
na bakabildiler mi? Sovyet damağının alışık olduğu tat o ve ondan sonra da alışık olduğu tat, 
Hindistan çayı. Biz, bu harmanlara göre harmanlar tasarlamak mecburiyetindeyiz; bu konuda 
çalışmalar yapılıyor. Birincisi o; yani uzun vadeli, mademki bizde tüketemediğimiz 70 bin ton, 
80 bin ton, 100 bin ton kuru kapasite oluşuyor; onu, sattığımız ülkenin insanlarının damak 
tadına uygun hale dönüştürelim. 

Daha yeni denemelerimiz de var. Bir tanesi, dışarıdan çay getirip, Türk çayıyla harmanla
yıp, Sovyet pazarına vermek. Mademki o tada alışmışlar, birdenbire damak tadını zorla değiş
tirmek mümkün değil; biraz alıştıra alıştıra bu piyasayı geliştirelim mümkün değil; biraz alıştı
ra alıştıra bu piyasayı geliştirelim diyoruz. Yani, Hindistan'dan getirelim kaliteli çayı, yüzde 
5, yüzde 3, yüzde 8; artık o damak tadına yaklaşana kadar bir karışım yapalım. 
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İçeride tüketimi artırmak için üçüncü bir çalışma var; bu da, dışarıdaki çay firmalarıyla 
beraber çalışarak, daha iyi harmanlar geliştirmek. Biliyorsunuz, bunun tek bir denemesi oldu 
Türkiye'de, "Tomurcuk Çayı"; fakat Tomurcuk'tan çok daha değişik türler var, dünya piyasa
larında. Bunların da harmanlanın içeride yapmak İçin bir çalışma başlattık. 

Bütün bunlar niye? Muhalefet bize, "sen çaycıyı sevmiyorsun" demesin diye. 

Şimdi, bütün olay, çay üreticisini uzun vadede sağlam gelire, sağlam pazara kavuşturmak
tır; çünkü, içeride sadece Türk pazarı ile kifayet ederseniz, içeride de tüketiciye empoze edebi
leceğiniz bir fiyat var, yani çay üreticisine çok fazla fiyat veremezsiniz, verdiğiniz anda da tüke
tici bağırır. Onun için, meseleye, köklü, kalıcı çözümler bulmak mecburiyeti vardır. Kalıcı çö
zümleri geliştiremediğiniz sürece de çay konusu Mecliste devamlı konuşulan bir konu olur. in
şallah önümüzdeki yıllarda da bu konu Meclis gündeminden kalkıp gidecektir, kalıcı bir çözü
me kavuşacaktır. 

Yaptığımız bu çalışmaları izah ederken, tabiî, arkadaşlarımız devamlı olarak, "ödemeler
de gecikme var" demektedirler; yılların tartışması budur, ödemelerdeki gecikmelerin olma
ması için, yine de ifade ettiğim gibi, ödemelerde bir sıkıntı olmaması için -1980 öncesinde de 
çok geç aylara sarkmıştır, neredeyse bir sonraki yılın döneminin açılmasına kadar sarkmıştır-
dediğim gibi, Çay-Kur'un iç ve dış piyasalarda çok iyi pazarlara kavuşması lazım. Yoksa, siz 
de iktidarda olsanız, aynı şeyi yapıyorsunuz, biz de olsak aynı şeyi yapıyoruz. Yalnız size bir 
vaadim var: Sizden daha kısa sürede ödeyeceğiz bunları. Geçmişte de bunu yaptık; yani mayı
sa kadar, hazirana kadar uzatmayacağız. 

En son bir konu daha vardır, müsaadenizle onu izah edeyim : önergede çay ihracatının 
fazla olmadığından bahsedilmektedir. 1983'lü yıllara kadar ayda sadece 700 - 800 ton çay ihraç 
edilirken, 1989 yılında yalnız Sovyetler Birliğine 25 bin ton çay ihraç ettik, karşılığında da 33 
milyon dolar döviz elde ettik. 1990 yılında da 30 bin ton çay bağlantısı yaptık ve 30 Ağustos 
1990 tarihi itibariyle, diğer ülkeler de dahil olmak üzere, yaptığımız toplam ihracat 16 267 ton
dur. Yani, şu ana kadar kasamıza giren nakit döviz 18,6 milyon dolardır. Yıl sonuna kadar da 
toplam ihracatı 4 0 - 4 5 bin tona çıkarmayı ümit ediyoruz ve bunun karşılığında da 50 ilâ 55 
milyon dolar civarında bir döviz geliri elde edeceğimizi tahmin ediyoruz. Bu her halde küçüm
senecek bir miktar değildir; çünkü 40-45 bin ton çay Türkiye tüketiminin üçte biridir. Demin 
de ifade ettiğim gibi, bu miktarı ileriki yıllarda daha da artırma gayretimiz vardır. 

Netice olarak, çay tarımının geliştirilmesi, çayda kalitenin iyileştirilmesi ve üreticinin alın 
terinin en iyi şekilde değerlendirilmesi için, sadece kısa vadede değil, orta ve uzun vadede her 
türlü tedbirin alınmakta ve yakından izlenmekte olduğu görülmektedir. Bu nedenle, söz konu
su hususta Meclis araştırması açılmasına gerek görmediğimizi bildirir, Yüce Meclise saygıları
mı arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Alaettin Kurt; buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA ALAETTİN KURT (Kocaeli) — Sayın Başkan, muhterem millet
vekilleri, bir bölgemizin geçim kaynağı olan çay sorunlarının araştırılması konusunda vermiş 
olduğumuz Meclis araştırması önergesi üzerinde grubumuzun görüşlerini arz edeceğim. Bu mü
nasebetle, Yüce Heyetinize şahsım ve grubum adına saygılar sunuyorum. 
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Muhterem milletvekilleri, biraz önce Maliye ve Gümrük Bakanımız, bu konuda, burada, 
Hükümetin görüşlerini ifade ettiler ve verdiğimiz önerge münasebetiyle çayın sorunlarını anla
tacaklarını söylediler; fakat her nedense, teşekkür etmeyi akıllarına getirmediler; ama yine de, 
öyle de olsa, verdikleri bilgilerden dolayı, ben kendilerine teşekkür ediyorum. 

Muhterem milletvekilleri, Sayın Bakanımız, biraz önce burada çay konusunda bilgiler ver
diler. Ben, oturduğum yerden, "önemli uygulamalar" diyerek ifade ettiği noktaları not ettim. 
önemli uygulamalar, önemli noktalar nelermiş, bir defa daha tekrarlamak istiyorum : 

Kademeli fiyat uygulaması getirilmiş; yükleme parası, yeni bir uygulama olarak yürürlü
ğe konmuş; yol parası ihdas edilmiş. Tabiî bu henüz netice vermiş değil, ifadelerinde de yer 
alıyor; uygulama sonuçları alındıkça bize açıklanacak. Bir başka önemli gördükleri konu, bi
rim çay bahçelerinin verimini artırmak istikametinde imiş. Sonra, alternatif ürün -çay bölgesi
ne, Karadeniz'e- düşünüyorlar. İhracat içinde, kaliteli ürün üretmek lazım geldiğini ifade bu
yurdular. Ayrıca, dış pazar konusunda geç kaldığımızı, bu işe başlayalı iki üç yıl olduğunu söy
lediler ve "Bütün bu konuları, bunları daha güzel yapabilmek için gayret ediyoruz, bunları 
yapmazsak muhalefet bize siz çay üreticisini sevmiyorsunuz diyebilir demesin diye bunları 
yapacağız" dediler. 

Muhterem milletvekilleri, konuşmama başlamadan önce, bu konuşma, hatta birçok Ba
kanımızın bu şekildeki konuşmaları, bana Nasrettin Hocayı hatırlattı. Hoca, bir gün gölün 
kenarında kuru ekmeğini suya batırıp yer iken, komşusu sormuş, "Hoca ne yapıyorsun?" de
miş. Hoca, gölde uzakta yüzen ördekleri göstermiş, "ördek çorbası içiyorum" demiş. 

Muhterem milletvekilleri, ben size çayla ilgili Türkiye'nin gerçeklerini bir defa daha arz 
etmek istiyorum, önergemizin başlığını aynen takdim ediyorum; çünkü konu, önergemizin ve
rildiği tarihteki kadar güncelliğini devam ettirmektedir, önergemizde, çayın personel istihda
mına, şehirleşmeye, dengeli gelir dağılımına, bölgesel göçün azalmasına, Karadeniz toprakla
rının rantabl kullanılmasına ve millî ekonomiye katkısı olduğu ifade edilmiştir. Türkiye, dünya 
çay üretiminin yüzde 6'sını gerçekleştirmektedir. Aslında, bu rakam, büyük bir rakam değil
dir. Kuru çay üretimi ülkemizde son yıllara kadar bir KÎT olan Çay-Kur tarafından yapılmak
taydı; ancak, son birkaç yıldır bu sahaya özel sektör de sokulmuştur. Sayın Bakan bundan hiç 
bahsetmedi; esasen ilk bakışta üreticinin lehine bir hareket ortamı, bir rekabet ortamı oluştu
racağı zannedilirken veya ülkeyi idare edenler tarafından söylenirken, konunun özelliği itiba
riyle böyle bir ortam doğmamış, hatta üretici çok daha kötü bir ortama itilmiştir. 

Çay-Kur'un mevcut 45 fabrikası vardır ve bunlara 1980'den sonra ilave yapılmamıştır. Gün
lük yaş çay işleme kapasitesi 6 070 ton/gündür. 1980'den sonra özel sektörce yapılan 65 fabri
kanın kapasitesi ise, 3 276 ton/gündür. Gerek Çay-Kur ve gerekse özel sektör fabrikalarının 
çalışma kapasiteleri oldukça düşüktür, örneğin, 1989 yılında Çay-Kur yüzde 54, özel sektör 
ise yüzde 29 kapasiteyle çalışmıştır. 

Sayın milletvekilleri, üreticiyi yakından ilgilendiren bir başka önemli konu ise, yaş çay alım 
süresinin 1983 yılından itibaren, tedricen yüzde 14 azaltılmış olması, yani kampanya süresinin 
183 günden 158 güne düşürülmesidir. Bu, Bakanın hiç değinmediği, çay üreticisinin çok önem
li sorunlarından biridir. Ayrıca, dekar başına günlük 10 kilogram kontenjan yaş çay alınması 
şartıyla da, üreticinin yaş çayının dörtte biri tarlada bırakılmaktadır. Ondan sonra dönüp, bu
rada, Rusya'dan birim alanda daha fazla yaş çay verecek olan türlerin getirilmesi ve onların 
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geliştirilmesi düşüncesi ifade ediliyor. Sorun o değil ki... Sorun, üretilen çayın alınıp işlenile-
bilmesi sorunudur. Mevcut tarladaki çayı alıp işlemiyoruz ki. Mevcut yaş çay kapasitemizi de-
ğerlendirebilmiş değiliz ki... Birim alandaki çay üretimimizi artırma tedbirlerini düşünüyoruz. 

Değerli milletvekilleri, buradaki gerçek şudur, Sayın Bakan da ifade ettiler : 1990 yılında, 
yine Çay-Kur'un verilerine göre, ülkemizde, 1990 yılında 202 bin üretici, 895 bin dekar alanda, 
843 900 ton yaş çay üretmektedir. Bu yaş çayın 1989 ve 1990 yıllarında, beher yıl S20 bin tonu 
Çay-Kur tarafından, İSO bin tonu özel sektör tarafından alınmış olup, geriye kalan 174 bin 
ton yaş çay, üreticinin tarlasında kalmıştır; bunun aksini iddia edebilmek mümkün müdür? 
tşte, sorum bu. 

ödemeler, taban fiyat ve kuru çayın pazarlanmasındaki sıkıntılar ve 1986 yılı ürünü rad
yasyonlu çay konularına geçmeden önce, yaş çayın teslimi sırasındaki bazı sıkıntıları da ifade 
etmem gerekiyor : 

Bir kere, çay alım yerlerinin ulaşım imkânları alabildiğine zordur. Sayın Bakan, 40 lira 
yol parası kesmek suretiyle bu yolları güzelleştirecek; ama o güzelleştirmeler olduğu zaman 
da, bize dönüp, "Bunlar yapıldı" diyecek; o zaman sade su yerine, ördek çorbasını içmiş olacağız. 

Eskiden, alım memurlarına çayını teslim edip, karnesini alan vatandaşın, sattığı çayla il
gisi kalmazdı. 1989 yılında, çayın satın alındığı çay alım evindeki bakımı ve araçlara yüklenip 
bastırılması, bilâ bedel, üreticiye yaptırılmıştır ve eğer bu hizmeti yapmazsa, ertesi gün çayının 
alınmayacağı da üreticiye söylenmiştir, üretici böylece tehdit edilmiştir. 

Şimdi buradan ilgili Bakana soruyorum : Başka hangi üründe böyle bir uygulama olmuş
tur? Olmamıştır ki, 1990 yılında bu aksaklığın bir nebze olsun giderilmesi yoluna tevessül edil
miştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bir başka husus, alım evlerinin, mecburî ihtiyaçların 
karşılanması yönünden, çoğu yerde tuvaletinin dahi olmamasıdır. Sırtında çay sepeti ile alım 
yerine çay getiren ve çoğu zaman çayını teslim edebilmek için orada saatlerce bekleyen kadın
lar, bizim analarımız, bizim bacılarımızdır; orada çektikleri sıkıntının tarifi cidden zordur. Çayını 
satacak olan insanlar "Çay mı yetiştirirsiniz; öyleyse ne haliniz varsa görün bakalım" dercesi-
ne bir muameleye, bir sıkıntıya maruzdurlar. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; çayda en önemli husus-diğer bazı ürünlerde olduğu 
gibi- şüphesiz ki, ürün bedellerinin ödenmemesi hususudur. Büyük oranda çayda Çay-Kur'un 
ödeyeceği 295 milyar 959 milyon lira paranın, 18 Aralık 1989 tarihinde 164 milyar 242 milyon 
lirasının, ödenmemiş olduğu, elimde mevcut olan resmî belgede görülmektedir; Yüce Meclise 
bu belgeyi de arz ediyorum. 1990 yılında da durum aynıdır. Yine, üreticinin birikmiş olan 320 
milyar alacağının, tahminî 235 milyarlık bölümü, aylardır ödenmemiştir. 

özel sektörün 1989 ve 1990 yılında aldığı yaş çaya verdiği ücretlere gelince, bu, daha acıklı 
bir durum arz ediyor. Umarım, bu konu, araştırma komisyonu kurulunca vuzuha kavuşturul
muş olur. Ancak, bildiğimiz bir gerçek var; o da, bir yıllık, iki yıllık senetlerle, özel sektörün 
çay mubayaa etmesidir. Bu konudaki gerçek, söylediğim gibi, araştırıldıktan sonra tam anla
mıyla ortaya çıkmış olacaktır. 

Yaş çay taban fiyatı hususuna gelince: Yaş çay taban fiyatı artışı 1983-1989 arasında orta
lama yüzde 9,4 olmuştur; bu ise, enflasyonun altında kalmış bir rakamdır. Dolayısıyla, çay 
üreticisinin alım gücü, 1983'ten 1990'a doğru, giderek azalmıştır. 
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10 Türk Lirası yükleme ücreti ile 40 Türk Lirası yol parasını 1990 fiyatından çıkarırsanız, 
1990'da yaş çayın fiyatı 850 TL./kilogramdır. 1989 fiyatı ise 550 TL/kilogramdır; artış yüzde 
55'tir. Enflasyon geçen yıl yüzde 69,3 olmuş. Bu yıl da yine, verilen bu zammın üzerinde ola
caktır. Kaldı ki, ürünün bedeli çok geciktiği için, verilen bu artış, ayrıca manasını yitirmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi de size kuru çayın problemlerinden kısaca bah
setmek istiyorum : Harmanlama ve paketleme tesisleri, yıllık kuru çay üretimini işleyecek ka
pasitede değildir. Bir kısım özel firmalar, basit yöntemlerle, elle harmanlayıp, paketlemek su
retiyle iç piyasaya vermekte ve dolayısıyla çayın kalitesi düşmektedir. 

Çay-Kur'un paketleme kapasitesi 375 ton/gün, Akfa'nın paketleme kapasitesi 60 ton/gün
dür. Paketlemeye, ayrıca Kar-Çay da yeni bir kapasite ile katılmıştır. 

Kuru çay üretimi, 1983'te yüzde 48; 1988'de iseyüzde 19 artmıştır. Çayda en önemli prob
lem, ihraç edilecek pazar bulunamamış olmasıdır. 

Sayın Bakan buradan dönüp, geçmişe uzanıyor, orayı tenkit etmeye çalışıyor ve "O za
manki üretim, ancak iç piyasayı karşılayabilecek durumda idi ve pazarlamada sorun yoktu. 
Konu bugün mesele haline gelmiştir. Ancak, bu meseleye iki üç yıldır eğilmiş bulunuyoruz." 
diyor. 

Peki, 1983 yılından, 1990 yılına kadarki yedi yılın, iki üç yıldan arta kalan dört yılını ne 
yaptınız, o dört yılda neredeydiniz? 

Kuru çayın da, yaş çayın da, hatta üreticinin sorunlarının da temelinde, ihracatın yapıla
maması yatmaktadır, tşte, Hükümetin halledemediği şey budur. Fındıkta da gerçek sorun bu
dur. 1985 yılında 806 ton, 1986 yılında ancak 546 ton, çay ihraç edilmiştir. 1987 yılında, 1986 
yılı çayı radyasyonlu olduğu için, hiç ihracat yoktur. 1990 yılında, 1989 ürününden Rusya'ya 
sattığımız bir miktar çayın da henüz parasının bir kısmı alınamamıştır. 

Değerli milletvekilleri, Hükümetin tutumu cidden çok tuhaftır. Hiç böyle şey olur mu? 
Neredeyse, fındığın, çayın yetiştiği, Allah'ın lütfü verimli topraklarımıza ve oralarda üretim 
yapan üreticilerimize, Hükümetimiz, "Ne vardı sanki bu kadar çay ve fındık üretmekte!" di
yecek haldedir. O veya bu şekilde ihraç imkânlarını araştıracağına, onca zahmetle yetiştirilmiş 
çaylıkların bozulmasını bekler haldedir! Bazılarının yok, bizim var; fakat değerlendirebilecek 
idarecilerimiz yok. Neticede ikisi de aynı yere geliyor : Ha üretimin yok; ha üretimin var, on
dan istifade etmesini bilen Hükümetin yok, ne fark ediyor ki! Ha Mehmet Ali, ha Ali Mehmet!.. 

1986 yılı ürünü radyasyonlu çay meselesine gelince. Biliyorsunuz, bir ara Türkiye'de ko
nuşulan en önemli konuydu. Bu konu, öylece kapandı gitti; Körfez meselesi ona da örttü her 
şey gibi. Sahi, ne oldu bu radyasyonlu çaylar? Sattık mı, yaktık mı, gömdük mü, içtik mi? 
tmhanın nasıl yapılması gerektiği konusunda bayağı ciddî toplantılar yapılmıştır; profesörle
rin biri öyle, biri böyle demişti; hepsine külahı ters mi giydirdiniz? Ne yaptınız, nasıl yaptınız? 
Şunu bir anlatın Allah aşkına... Çayları belki toprakla örttünüz de, bu işi nasıl örttünüz!.. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sonuç olarak, geliniz, her yıl 70 bin ton kuru çayımızı 
nasıl ihraç edebileceğimizi, 844 bin ton yaş çayımızın tamamını nasıl işleyebileceğimizi, ürete
cinin parasını nasıl zamanında verebileceğimizi, yaş çay alımında, üreticinin sorunlarını nasıl 
çözeceğimizi taban fiyattaki mağduriyeti nasıl kaldırabileceğimizi, çayın kalitesini nasıl artıra
bileceğimizi, 1986 ürünü 142 744 ton kuru radyasyonlu çayı ne yaptığımızı ve çayda akla gele
bilecek sorunları araştırmak üzere Meclis araştırması, komisyonu kuralım, istikrar içinde 
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kalkınmaya hizmet edelim. Yoksa, çayını, fındığını, tütününü, pamuğunu, tüketim fazlası neyi 
varsa onu satamamış bir ülke, onları satmadan istikrar içinde kalkınabilir mi? Yani,'bu iş, Baş
bakanın bir kâğıda yazıp, altını imzalayıp Bayrampaşa'da dağıtmasıyla olur mu? Bu sorulara 
cevap bulmadan, çay üreten müstahsil, çayı işleyen sanayici, çayı tüketen halk şikâyetçi iken, 
Başbakanın da bahsettiği çilekeş insanımızın meseleleri nasıl çözülecek acaba, söyler misiniz? 
Ne kendinizi, ne de başkalarını kandırmayınız... 

Beni sabırla dinlediğiniz için Yüce Meclise en derin saygılarımı sunuyorum. (DYP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurt. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Ayhan Arifağaoğlu, buyurun. (SHP sı

ralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA AYHAN ARÎFAĞAOĞLU (Artvin) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; çay ürünü ve üreticisinin sorunlarını incelemek, araştırmak için Doğru Yol Partisi 
Kocaeli MiUetvekili Sayın Alaettin Kurt ve arkadaşlarının verdiği araştırma önergesi hakkında 
SHP Grubunun görüşlerini sunmak için huzurlarınızdayım. Hepinizi saygıyla selamlarım. 

Doğu Karadeniz yöresinde yetiştirilen çay ürününün ve çaycıların sorunları, Sayın Baka
nın biraz önce dediği gibi, yıllardan beri süregelmektedir; fakat, kalıcı çözüm yolları getirilme
miştir. Sayın Bakan, biraz, önce burada, "895 bin dekar arazide cay yetiştirilmektedir" dedi; 
ama, bu rakam ne kadar gerçektir, ne kadar gerçek değildir?.. Bana sorarsanız 89S bin değil, 
belki 950 bin dekar, 1 milyon dekardır. Bu dekar nasıl hesap ediliyor?.. Daha önce, çay ekimi
nin başladığı yıllarda, 1942'lerde 1944'lerde; 1950, 1960'larda vatandaşların beyanlarına göre 
kendilerine cüzdanlar verilmiştir. Şimdi, vatandaşın elindeki cüzdanda mesela "10 dekar çayı 
var" diye yazılı ise, hesap ona göre yapılıyor; ama, fiiliyatta 20 dekardır belki de. öbür tarafta 
da, vatandaşın elindeki cüzdanda 20 dekar yazar; ama, ektiği çay 2 dekardır... 

Asıl sorun, Türkiye'de -yani, Artvin'den Ordu'ya kadar uzanan bu şeritte- bugün ne ka
dar çay ekili arazimiz vardır, arazide ölçerek bunun gerçek tespitini yaptırmak lazımdır. Türki
ye'de -yani, Artvin'den Ordu'ya kadar olan şeritte- 800 bin tona yakın yaş çay yaprağı üretil
mektedir. Bu yaş çay yaprağından 170-180 bin ton kuru çay elde ediliyor. Bunun 120 bin tonu 
içte tüketilmektedir. Bugünkü asıl sorun, 50 ile 60 bin ton arasındaki kuru çayı nasıl ihraç ede
ceğiz, bu kuru çayı dünya piyasasındaki çayın kalitesine ne şekilde getireceğiz ve dünya piyasa
sında, çaydaki ucuzluğu nasıl sağlayacağız? Araştırılması gereken asıl konular bunlardır. 

Biliyorsunuz, Artvin'den Ordu'ya kadar doğanın yapısı hırçın; eğimli arazide çay üretimi 
sürmektedir. Vatandaş, çay bahçesini genişletmektedir. Ne oluyor; bilhassa Artvin'de, çay bah
çelerinin üstü ormanlıktı, ağaçlıktı, hatta atalarımızın koruluk diye kesmediği yerler, orman
lar kesilerek, çay bahçesine dönüştürülüyor; bu şekilde, çay bahçeleri genişletiliyor. Onun için, 
Çay-Kur'un, Maliye Bakanlığının kesin olarak "Çay arazimiz şu kadar dekardır" demesine 
imkân yok. Çünkü ölçtürmemiştir. Bundan benim büyük endişem şudur : Karadeniz'de bü
yük heyelanlar olmaya başladı, Erozyon aldı gidiyor. Yağışlı bölgede orman ağaçlarının topra
ğı tutması başkadır; çay ve fındığın kökleri çok olmadığı için, bakıyorsunuz olduğu gibi bir 
dağ kayıyor. Çünkü koruluk kalmamıştır. Çay alanları tepelere kadar ulaştı. Buna "dur" de
mek gerekir. Karadeniz'i bu heyelanlardan kurtarmanın zamanı geldi, geçiyor. Olayın gerçek 
yüzü budur ve çay ekim alanları durdurulmalıdır. 
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Demin, Sayın Bakan "verimli çay" dedi; dediği gibi, çok verimli olursa, o zaman çayı 
denize mi dökeceğiz? Çay üretimi Türkiye'de zaten fazla, fabrikalar işleyemiyor. O sahalara 
daha verimli çay ekersek, o zaman, bugün 40-50 bin tonunu ihraç edemediğimiz çayın, 100 
bin, 150 bin tonunu nasıl ihraç edeceğiz? Gerçek bu. 

1979 yılından bugüne kadar -11, 12 yıldır- çay fabrikaları için hiçbir yatırım yapılmamış
tır. En son yapılan Borçka, Pazar ve Rize'nin bir nahiyesindeki çay fabrikalarından başka hiç
bir yatırıma gidilmemiştir; ama, çay ekim sahaları her gün genişletilmektedir. Aslında çay eki
mi Rize'de başladı, Artvin'in bir kısmında, Trabzon, Giresun ve Ordu'ya geldi, yavaş yavaş 
Samsun'a geliyor. Buna "dur" demek lazım... Yasayla demek lazımsa, yasayla durdurmak la
zım. Çünkü, ihtiyacı karşılayacak çay var, hatta ondan fazlası da... Bence, çay ve çay üreticisi
nin gerçek sorunu budur. 

Şimdi, denir ki, "çay ekimi durdurulsa..." 
Çay ekimi sürdükçe, çay ürününden istifade eden üreticiler zarar ediyor^çünkü fabrikalar 

daha fazla sıkışıyor, çayı işleyemiyor, dönüm başına 20 kilo alacağına 10 kiloya düşürüyor, da
ha fazlalaşınca 10 kiloyu 5'e düşürecek ve gerçek üreticiyle bugünkü üreticiler daha mağdur 
duruma düşecek. Onun için çay ekim alanlarının durdurulmasının Hükümetçe araştırılması 
lazım. 

Sayın Bakan değinmedi, özel sektör iyi niyetle alınmış olabilir, rekabet edecekti falan... 
Şimdi, Doğu Karadeniz'de çaya yatırım yapan özel sektörün durumu da iyi değil, onların du- -
rumu da kötü. Bazıları teşvik aldı... Teşvik alanları bunun dışında tutarsak, gerçekten, alın 
teriyle kazandığı parayı çaya yatıranlar pişman, çünkü hesapsız iş yaptılar. Her gün, Hüküme
ti, "Kuru çaya zam yap, biz batıyoruz, kuru çaya zam yap, biz batıyoruz" diye zorluyorlar. 
Biraz da onların zorlamasıyla bu ara alıştık iki ayda bir kuru çaya zam... Yoksa, özel sektörün 
durumu Çay-Kur'unkinden daha kötüye gitmiştir. Çay ürününü toplayan üretici, bugün topla
dığı çay yaprağını, bugün veya yarın satması lazım, tki gün içinde satamazsa, çay yaprağını 
atacak. Çay-Kur almayınca, bile bile, çay yaprağını özel sektöre satmaya mecbur, artık eli mah
kûm; ya atacaksın, ya da vereceksin... "Belki bir gün paramı alırım" diyen Karadenizli, çayını 
veriyor ve karşılığında bir yıllık, iki yıllık bono alıyor. Bu bonolar ödenmediği zaman, istan
bul'da dava edecek, orada icraya gidecek. Evet, serbest piyasada bunlar serbest ama, vatanda
şı bu duruma bizler getirdik, hükümetler getirdi. "Çayı alacağım" dedin, diktirdin, ektirdin; 
şimdi "Almıyorum; özel sektöre ver, paranı ister al, ister alma" diyemeyiz; buna hakkımız yoktur. 

Ege tütün üreticisinin, tütününü özel sektöre sattığı zaman garantisi varken, çay üreticisi
nin özel sektöre verdiği çayda hiçbir garantisi niye yok?. 

Gürcistan'dan çok verimli özel çay gelecek, onu işleyeceğiz. Gerçekten, geçen yıl ve bu 
yıl, komşumuz Rusya'ya çay ihraç edilmeye başlandı; inşallah büyük bir pazardır. Ben, Rus
ya'ya gittim ve orada kaldım da. Çay bölgesi olmasına rağmen Gürcistan'da bile çay içen yok, 
çay içeni görmedim. Yani bizim gibi, herhangi bir yerde, "cam bardakta çay getir" dediğin 
zaman şaşıyorlar; öyle bir şey yok... Bir tek sabah kahvaltısında -o da isterseniz- çay veriyor
lar. Gürcistan'da "Yetiştirilen çayları ne yapıyorsunuz?" diye sordum; "500-600 bin ton civa
rında çay yetiştiriyoruz, hepsini Sovyetler Birliği alıyor. Gürcistan, yetiştirdiği çayın kalitesini 
çok bozdu; çünkü, Rusya hepsini alıyor, 2,5 değil, 5,5 yaprak koparsan dahi gidiyor. Bizim 
çaylar Rusya'da askeriye ile hapishanelere ancak yetiyor; hatta sizden de alıyoruz" diyorlar. 

Orada bir çay alışkanlığı olmamasına rağmen, askeriye ve hapishanelere ancak yetiyor-
muş. Onun için, dünya piyasası ve ora ile daha iyi ilişkiler kurarak, Rusya'ya 50-60 bin ton 
(ay her an satılabilir. Bunun için Hükümetin ve herkesin bir şeyler yapması lazım. 
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Bunun dışında, çay üretcisinin asıl sorunu, elbette ki, sattığı çay ürününün bedelini ala
mamasıdır. "Bunu ben hemen öderim, hemen öderim" diyen çıkar mı, çıkmaz mı bilmem ama, 
uzun zamanlara yayılıyordu. Geçen yıl, eski bakanımız Sayın Pakdemirli, "10-11 ay periyo
dunda ödemeye çalışacağız" diye beyanda bulundu; şimdi, Sayın Bakan, "Biz daha kısa süre
lerde ödeyeceğiz" diyor ve bekliyoruz. Bu haziranda çaylar verildi; haziran bitti, temmuz bitti, 
ağustos bitti, eylül bitti, ekim geliyor... Daha, hiçbir alım yeri para vermemiştir; beş ay geçti... 
Beş ay önce 850 liraya verdiği çayın parasını vatandaş hemen alsaydı... 

MUHİTTİN KARAMAN (Gümüşhane) — Yiyecekti; ne olacak? 
AYHAN ARİFAĞAOĞLU (Devamla) — O mantıkla gidersek, ö zaman hiç konuşmaya

lım... "Yiyecekti!.." 
Beş ay sonra o 850 lirası, 400 liraya indi. Bunu beş ay daha alamayacak. Ondan sonra, 

"850 liradan çay aldım, üreticiyi memnun ettim" demeye hakkımız yoktur, hakkınız yoktur. 
Hükümet yetkilileri bazen, "Üreticinin ürün bedellerini peşin ödüyoruz" diyorlar. Karadeniz'deki 
üretici diyor ki, "Her yere; Trakya'ya ödüyor, Ege'ye narenciye için ödüyor, tütüne ödüyor; 
bize niye ödemiyor?" Ege'deki üretici de "Herhalde çay üreticisine ödüyor; bana ödemiyor." 
diyor. Herkes şimdi, Hükümetin kime ödediğini bilmiyor. Karadenizli diyor, "Bana ödemi
yor", Trakyalı diyor, "Bana ödemiyor"; ama, "peşin ödeniyor" deniyor. Bu çay alımına ne
den geç kaldınız? Buğday gibi, buna da bir miktar prim uygulansa; birinci ayda ödersem şu 
kadar, ikinci ayda ödersem şu kadar şeklinde. Bunu niye yapmıyorsunuz da, Karadenizlinin, 
o yamaç, sarp arazide, çoluğuyla, çocuğuyla, kadınıyla çalışan, hepsi romatizmalı olan bu milletin 
parasını bu kadar geç ödüyorsunuz, hiçbir faiz veya prim ödemeden? Bu, insana reva değildir. 
Onun için, Karadenizlinin hakkını vermeye çalışın. 

Sayın Bakan "Planlamadan geçti" filan diyor. Ben o zaman "Bu 50 lirayı alamazsınız" 
demiştim, öyle ilan edildi; ama, sonra dönüldü. "Biz 900 lira demedik, 850 lira dedik. 40 lira
yı oraya, 10 lirayı da oraya vereceğiz" diyorlar. 

Şimdi, bakın, köyde 10 liralar ne oldu? Yükleme parası... Ayhan Arifağaoğlu bir ton çay 
verdi; bir de bakıyorsun, Ayhan Arifağaoğlu'na bordro yapılıyor, 10 liradan; bana veriyorlar. 
Ben de arıyorum; "Bu çayı kim yükledi?" diye. Ben yüklemedim, para bana geldi. Ha, yükle
yenler varmış köyde, ona gideceğim; verirsem veririm, vermezsem vermem!.. 

MUSTAFA PARLAK (Rize) — Biz size güvenerek yaptık onu. 
AYHAN ARİFAĞAOĞLU (Devamla) — öyle öyle; tamam, inşallah öyle. 
Gelelim 40 liralara. 40 liralardan Çay-Kur Genel Müdürlüğüne bu yıl hiçbir şey gitmedi, 

Planlamadan çıkacak, herhalde bir dahaki yıl gider... Gidecek mi, gitmeyecek mi, belli değil. 
Ben, gideceğine inanmıyorum, o paraların o yollarda kullanılacağına hiç inanmıyorum. Ama, 
şu olacak: YSE gidecek, greyderini oradan bir geçirecek; Hükümet de diyecek ki, "Bak, YSE'nin 
grayderi oradan geçerken, saati 300 bin liraydı; 10 saat çalıştı, 3 milyon lira eder. Buradan da 
bu kadar çay alınmıştı, sizin 40 liralar gitti" Olay buraya dönüşecek, bunu çok iyi görüyorum; 
kim ne derse desin, bu olacak. Çünkü, ben "Bunu ödemeyeceksiniz" demiştim, henüz daha 
Planlamadaymış; oradan geçecekmiş de, Çay-Kur'un Rize'deki fabrikasına buradan para gi
decek, 500 bin ton çayın kilo başına 40 liradan hesabı yapılacak, ödenecek!.. Bunlara kimse, 
"Amin" demiyor. Açıkça deyin ki, "Çay bedeli 850 liradır, bunu da bir yıl sonra ödeyeceğim." 
mertlik budur. 
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ŞADAN TUZCU (Rize) — îmanı olan "Amin" der. 
AYHAN ARtFAĞAOĞLU (Devamla) — Çok değerli milletvekilleri, aslında, çay üretici

sinin sorunları çok. Çay alanlarının, bir an önce, nedir ne değildir diye, tespitinin yapılması 
gerekir. Bence gerçek sorun budur. Bu, çay üreticilerinin lehinedir ve Çay-Kur'un kurtarılması 
için de önemlidir. Çünkü, herkes biliyor, Rizeli ve Trabzonlu arkadaşlarım da biliyorlar; bu
gün 895 rakamı çok zamanın rakamıdır. \arın 896'ya çıkarak biraz daha artacak, her sene bi
raz artıyor. Nasıl fındığın ekimi yasaklandı, durdurulduysa yeni çay ekimi de durdurulmalı. 
Ama, inşallah bir gün biz Türkiye olarak dışarıya 100 bin ton, 70 bin ton çay satabilecek bir 
duruma geliriz de, o Karadenizli, daha müsait yerlerde verimli çayları üretir ve devletine, ihra
cata katkıda bulunur. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arifağaoğlu. 
Gruplar adına son söz, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Mustafa Parlak'ın. 
Buyurunuz efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA MUSTAFA PARLAK (Rize) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
değerli üyeleri; Kocaeli Milletvekili Sayın Alaettin Kurt ve arkadaşlarının, çay ürünü ve üreti
cileriyle ilgili sorunları araştırmak üzere vermiş oldukları önerge üzerinde Anavatan Partisi Grubu 
adına söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlarken Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, çay, bölgede mevcut 200 bin üretici ailenin yegane geçim kaynağı 
olması, geniş istihdam potansiyeline sahip oluşu, yan sektörlerle beraber 2 milyon insanı do
yuran, herkesin içtiği bir içecek oluşu, en çok içilen -sudan da çok- içecek oluşu bakımından 
da herkesi ilgilendiren ve l.S trilyon liralık ticaret hacmine sahip oluşu nedeniyle mühim bir 
sektör olarak yerini ve önemini korumaktadır. 

Çay ürünü ve üreticileriyle ilgili sorunların Meclise getirilmiş olması, aslında, bu konuda 
Anavatan Hükümetleri tarafından alınmış tedbirlerin ve yapılmış olan iyileştirmelerin Yüce 
Meclisin bilgisine sunulmasına imkân vermesi bakımından yararlı olmuştur. Aynca, verilmiş 
bulunan önergeyi incelediğimiz zaman, bazı iddiaların, sektör ve üretici lehinde alınmış olan 
tedbirler olduğu anlaşılmaktadır. 

Grup sözcülerinin buradaki iddia ve açıklamalarından da görülmüştür ki, çay sektörüne 
ve üreticiye yararlı olabilecek, Hükümetimizin almış bulunduğu tedbirlerin dışında, pratik de
ğeri olan, uygulanabilir olan bir tek tedbir dahi önerilmemiştir. Bununla, çay sektörünün ve 
üreticisinin hiçbir sorunu bulunmadığını söylemek istemiyorum. Bu sorunlar tartışılırken ve 
tedbirler önerilirken, her türlü politik mülahazalardan uzak, bugünlere, nereden, nasıl gelindi
ğini, zaman içinde alınan önlemlerin neler olduğunu ve bugün varılmış bulunan noktayı iyi 
değerlendirmek gerekir. 

itiraf etmek gerekir ki, aslında, çaycılık çok zor ve meşakkatli bir iştir. Çay üreticisinin 
sorunları, sıkıntıları hiçbir zaman bitmemiştir. Bir yıl biterken» gelecek yılın telaşı başlamak
tadır. Çayın hassas bir ürün oluşu, kampanya süresi boyunca her gün üretici ile idarenin bir 
ilişki içinde oluşu, meseleleri sürekli kılmaktadır. 

Yine kabul etmek gerekir ki, çayın gerektirdiği arazi insangücü, işletmeler, işletme serma
yesi ve çayın işlenmesi, politik etkenlere açık bir faaliyet alanıdır. Birçok faaliyet, hâkim 
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politik güçlerin etkisi altında şekillendiğinden, çay üretim ve ticaretinin, teknik ve ekonomik 
yönü olduğu gibi, sosyal ve politik yönü de vardır. Çay, yalnız ülkemizde değil, özellikle ürün 
oluşundan dolayı, diğer birçok ülkelerde de politik yönü olma hassasiyetini korumaktadır. Ça
yın sorunlarını ortaya koyarken ve çözümler ararken, politik etkenlere açık oluşundan istifa
deyle, siyasî mülahazalarla meseleye bakmak yerine, teknik, ekonomik ve sosyal açıdan bak
mak, akılcı ve rasyonel çözümler bulmak, sektör ve üretici için daha yararlı olacaktır. 

Buradan gururla belirtmeliyim ki, Anavatan hükümetleri, çaya, ürünün bu hassasiyeti, 
bu zaafına rağmen, siyasî mülahazalarla bakmamışlardır; siyasî çıkar aramamışlar, partizan 
tutum ve uygulama içinde olmamışlardır. Bir örnek vermek gerekirse, Çay Kurumunun kurul
duğu 1973'ten 1980'e kadar geçen 7 yıllık süre içerisinde, 7 genel müdür değiştirilmiştir. Bu 
süre içerisinde tüm kadrolar genel müdürle beraber görevden alınmış ve göreve gelmişlerdir. 
Hiçbir yönetici yoktur ki, üst üste aynı görevi iki yıl yürütmüş olsun. 

Bizim Hükümetimiz zamanında ise, 1980'de 12 Eylül Hükümetinin getirdiği genel mü
dür, 1987'de bir başka siyasî partiden adaylığa hazırlanıyor olmasına rağmen, 1984, 1985 ve 
1986'da görevine devam ettirilmiş, 1986'da kendi isteği ile istifa ederek, 1987 yılında aday ol
muştur. 1986 yılından itibaren de, bu genel müdürün yanına almış olduğu yardımcısına, genel 
müdürlük görevi tevdi edilmiştir ve halen bu görevi yürütmektedir. 1983 yılında devraldığımız 
bütün yönetici kadrolar aynen muhafaza edilmektedir ve hiçbir siyasî ayrım yapılmadan Çay-
Kur'un yönetimi sürdürülmektedir. 

Bir başka örnek daha vermek istiyorum : 1980'de Çay Kurumunun günlük işleme kapasi
tesinin 3 500 ton olmasına rağmen, çalıştırılan sezonluk ve daimî işçi adedi 41 bin idi; ama, 
bugün, 1990 yılında günlük işleme kapasitesi 6 500 ton ile iki misli artırılmış olmasına rağmen, 
çalıştırılan sezonluk ve daimî işçi adedi 25 bindir. Bu da Anavatan hükümetlerinin siyasî çıkar 
uğruna buraları bir arpalık gibi kullanmadıklarını; ama eski hükümetlerin nasıl kullandıkları
nı göstermektedir. 

Keza, aynı şekilde, çayın mubayaası ve tesellümünde kurallar hâkim kılınmış, yöneticile
rin keyfî irade ve tasarrufları önlenmiştir. Siyasî yolla gelen yöneticiler, irade ve insiyatif kulla
nırken, hâkim siyasî güçlerin yönlendirmesine maruz kalmakta idiler ve üreticiler arasında bü
yük adaletsizliklere sebep olunuyordu. Bugün eleştirilen kontenjan uygulaması, çayın imhası
nı önlemiş, programlı alımı, daha da önemlisi, üreticiler arasında adaleti sağlamıştır. 

Bütün bunları, İktidarımızın çay sorununa bakış açısının, yaklaşımının, diğer iktidarlar
dan farkını ortaya koymak için söylüyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri) 

Yarım asırdan fazla bir süreden beri devam edegelmekte olan Türk Çaycılığına bir göz 
attığımızda, üç önemli gelişme geçirdiğini görmekteyiz : 

Birinci gelişme: 6 Şubat 1924 tarihinde çıkarılan 407 sayılı Kanunla çaylıklar yasal güven
ce altına alınmıştır. 

İkinci gelişme : 1971 yılında çıkarılan ve 1973 yılında yürürlüğe giren 1497 sayılı Çay Ku
rumu Kanunuyla, çayda yeni bir dönem başlatılmıştır. Bu Kanunun amacı, memleketin tarım 
politikasına uygun olarak çay ziraatını geliştirmek, çayın kalitesini ıslah etmek ve işlemeyi, teknik 
esaslara göre yürütmek, iç ve dış pazar isteklerine uygun mahsul sağlamak idi. Bu amaca ula
şabilmesi için, Kurumun kârlılık ve verimlilik ilkeleri içinde faaliyet göstermesi ve sermaye bi
rikimine yardım etmek suretiyle, daha fazla yatırım kaynağı yaratması öngörülüyordu. 
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Ne var ki, 1980'lere kadar uygulanan istikrarsız politikalar neticesinde bu hedefe ulaşılama
mıştır. Bu dönemde Çay Kurumunun belli bir politikası olmamış, plansızlık, programsızlık ve 
kargaşa sürüp gitmiştir. 1980 sonrasında ise, çok sert biçimde uygulanan tedbirler, sektör ve 
üretici aleyhinde tecelli etmiş, talihsiz uygulamalar olmuştur. 

Üçüncü gelişme: 4 Aralık 1984 tarihinde çıkarılan 3092 sayılı Kanunla, çayda tekel kaldı
rılıyor ve özel sektöre açılıyordu. Çayda tekelin kaldırılmasıyla Çay Kurumu devreden çıkarıl
mamıştır. Muhtemel menfi gelişmeler dikkate alınarak, sistemin oturması için, gerek üretici, 
gerek tüketici açısından, Çay-Kur'un garantörlüğü sürdürülmüştür. Bu kanunla, Çay Kuru
munun yapısı değiştirilmemiş; ancak, içinde bulunduğu piyasa yapısı değiştirilmiş, monopol 
piyasadan, oligopol piyasaya geçilmiştir. 

Bugünkü durumu incelediğimiz zaman, özel sektörün, ilk sınavı başarıyla verdiğini söyle
yebilmek mümkün değildir, özel sektörün biraz yanlış hesap yaptığı kanaatindeyiz. Çay piya
sasının kolay bir piyasa olmadığı, hele dış piyasanın fevkalade zor bir piyasa olduğunun bilinci 
içerisinde, edindiği bu tecrübelerin ışığı altında, kendini derhal revize etmesi gerekmektedir. 

Bu olumsuz yapısına rağmen, özel sektörün, çay sektörüne ve yöreye hiçbir katkısının ol
madığını söylemek de insafsızlık olur. Bir kere, 4 bin ton/gün kapasiteli sabit sermaye yatırımı 
gerçekleştirmiştir. 2 bini daimî, 15 bini sezonluk olmak üzere, istihdam imkânı getirmiştir. Çay 
Kurumunun kapasite fazlası olan çayları alarak işlemiş, ekonomiye kazandırmıştır. Bölgede 
ticaretin canlanmasına vesile olmuş, yeni teknoloji girişine yardımcı olmuştur. 

Bu yeni piyasanın en belirgin özelliği ise, Çay Kurumunun eski statik yapısından sıyrıla
rak, bu piyasaya süratle adapte olmasıdır. Çay işleme teknolojisinde büyük yenilikler yapıl
mış, işletmeleri revize ederek, kapasiteyi artırmış, çayın kalitesinde belirgin iyileşmeler sağlan
mış, iç piyasada ve son yıllarda da dış piyasalarda haklı yerini almaya başlamıştır. 

Değerli milletvekilleri, çay ile ilgili sorunları incelerken, çay olayında var olan, üretici, iş
letmeci, tüketici unsurların bir denge içerisinde değerlendirilmesi gerekir. Bu dengeyi gözetme
yen politikaların başarılı olması mümkün değildir. Çay sorununa sadece üretici sorunları açı
sından veya sadece işletmeci veya tüketicinin sorunu gibi bakarsak, çıkmaza gireriz. Soruna 
en uygun ve akılcı çözüm, bu üç unsurun bir denge içerisinde değerlendirilmesiyle mümkündür. 

Anavatan hükümetlerinin soruna bu tarz yaklaşımıyla, eskiden var olan problemlerin bir
çoğu halledilmiş, bugün, ödemelerdeki gecikmeler dışında ciddî bir sorun kalmamıştır. Ürün 
bedellerinin vaktinde ödenebilmesi için alınmış bulunan tedbirler de kısa zamanda olumlu so
nuçlar verecek ve bu sorun da ortadan kalkacaktır. 

Değerli milletvekilleri, öngörüşmesi yapılmakta olan bu önergede Çay Kurumunun yeşil 
çay alımında menfi uygulama içinde bulunduğu iddia edilmektedir. Yaş çay ürünü, diğer bir
çok tarım ürünlerine benzememekte, tamamen tarımsal karakterli bir yapı arz etmektedir. Sür
gün, hasada hazır olduğu zaman derhal toplanmalı ve toplandıktan sonra, en geç 24 saat için
de de istenmelidir. Bu hassasiyetinden dolayı bir mubayaa ve tesellüm programı içinde yaş çay 
alımı yapılmaktadır. 

Dekar başına uygulanmakta olan -başlangıçta 20 kilogram, üretim maksimuma vardığın
da 10 kilogram- kontenjan ise, bu programın bir gereğidir. Kontenjan uygulanmadan alım ya
pıldığı takdirde, işletmelerin günlük işleme kapasitesinin üzerinde olan miktarın imha edilmesi 
gerekir ki, bu da ciddî bir işletmecilik anlayışıyla bağdaşmaz. 
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Çay Kurumu ve özel sektöre ait mevcut bulunan kurulu işletme kapasitesi tam olarak kul
lanıldığı takdirde, kontenjandan dolayı bir sıkıntı olmayacaktır; hatta, kontenjan uygulaması, 
çay alımında, nizam, intizam ve adaletli bir mubayaa sağladığından, çaycılığın vazgeçilmez bir 
unsuru olmuştur. 

Çayın pazarlanmasındaki menfi uygulama iddialarına gelince : 1984'te çıkarılan 3092 sa
yılı Kanun yürürlüğe girinceye kadar, çay, Çay Kurumu tarafından üretiliyor, Tekel tarafından 
da dağıtım ve pazarlaması yapılıyordu. Bu durumda, satılan çayın hasılatı Çay Kurumuna 3-6 
ay gibi bir gecikmeyle dönüyor ve bu iki Kurum arasındaki kopukluklar da bazı illerimizde 
çay yokluğuna sebep oluyordu. 1984'ten sonra, Çay Kurumu, yurt sathında yedi bölge satış 
müdürlüğü ile teşkilatlanarak, pazarlama ve dağıtım ağını kurmuştur. Yurt içi satışlarda, Ku
rumun hiçbir problemi bulunmamaktadır ve piyasanın yüzde 80'ine sahiptir. 

Dış pazarlamaya gelince : Dış pazarlamanın, iç pazarlama kadar kolay olmadığı ortada
dır. Dünya çay üretimi, düşük maliyetli çay üreten az gelişmiş ülkelefin elinde olduğu halde, 
dünya çay ticareti, gelişmiş ülkelerin çok iyi organize olmuş büyük şirketlerinin elindedir. Bun
lar âdeta kartel oluşturmuşlar ve piyasayı bölüşmüşlerdir. Buna rağmen, çay ihracatı imkânsız 
değildir. Esasen, Türkiye, bugüne kadar çay üretiminde ithal ikamesi bir strateji benimsemiş 
ve bu nedenle de hiçbir dönemde, ihracata dönük strateji düşünülmemiştir. 

1985'lerden sonra üretim artmaya başlayınca içi tüketim fazlası çay için ihracat arayışları 
başlatılmış; fakat, 1986'da, talihsiz Çernobil olayı, radyasyon engelini karşımıza getirmiştir. 
Radyasyon engelinin, radyasyonla ilgili kamuoyu endişelerinin tam olarak bertaraf edildiği 
1989'da ilk ciddî ihracat gerçekleşmiş 25 bin tonu Rusya'ya olmak üzere, toplam 30 bin ton 
çay ihracatı, yapılmıştır. Keza 1990, yani bu yıl içinde, 30 bin tonu Rusya'ya, 10 bin tonu muh
telif ülkelere olmak üzere, 40 bin tonluk bağlantı yapılmış ve bu bağlantı çerçevesinde ihracat 
sürdürülmektedir. 

Hükümetimizin ihracat konusundaki ciddî gayret ve girişimleri, her türlü takdire değer
dir. Bu zor şartlar altında Rusya'ya ihracatın gerçekleştirilmiş olması, Hükümetimizin başarısıdır. 

önergede ne amaçla iddia edildiği anlaşılmayan bir husus da, kampanya süresinin 1982'de 
186 gün iken, 1988'de 158 güne düşürüldüğü iddiasıdır. 

Kampanyanın başlangıç ve kapanış tarihleri, hava şartlarına ve sürgünün geliş durumuna 
göre teknik heyetlerce tespit edilir. Bu, tamamen hava şartlarına bağlı teknik bir konudur. Ni
tekim, kampanyanın açılış tarihlerine göz atacak olursak, yıllara göre, 16 nisan ile 20 mayıs 
arasında, değiştiğini görmekteyiz. Keza, kapanış tarihlerinin de 13 ekimle 6 kasım tarihleri ara
sında değiştiği görülmektedir. Bu, Türkiye şartlarında vejetasyon dönemini kapsamaktadır. Tro
pikal ülkelerde, altı ay olan bu dönemin, ülkemizde onbir, hatta oniki ay olduğunu görmekte
yiz. Tarlada haşata elverişli ürün teşekkül etmedikten sonra, kampanyayı çok önceden açmış
sınız ne yararı var, anlayamıyorum. Eğer, kampanya süresi azaltılarak, üreticiden az çay alın
dığı iddia ediliyorsa, burada verilen iki yıl arasındaki, dekara verimi mukayese etmek gerekir. 
Kampanya süresinin uzun olduğu 1982 yılında yapılan toplam mubayaa 303 bin ton, mevcut 
çaylık alan ise 645 bin dekardır. Bu durumda dekara verim, 470 kilogramdır. Halbuki, kampanya 
süresinin kısaltıldığı iddia edilen 1988 yılında Toplam üretim 780 bin ton, mevcut çaylık alan 
ise 860 bin dekardır. Bu durumda, dekara verim, 904 kilogramdır, tddia ile ilgili tereddütlerimi 
hoş görünüz. 
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Bir de, önergede, 1990'da 173 bin ton çayın tarlada kalacağı iddia edilmektedir. Üretimin 
843 bin ton olacağı düşünülerek, Çay Kurumunun 520 bin ton, özel sektörün 150 bin ton yaş 
çay yaprağı alacağı varsayılarak, 173 bin ton çayın tarlada kalacağı iddia ediliyor. Buradaki 
rakamları kontrol ettim, hiçbir matematik yanlış yok, doğrudur; ama, düşünülen ve varsayılan 
rakamlar tamamen hayalidir, hiçbir dayanağı yoktur. Hayalî rakamların, toplanıp çıkarılma
sından çıkan sonuç, işlem doğru bile olsa, hayalîdir. Şu anda böyle bir durum mevcut değildir. 

Değerli milletvekilleri, ürün bedellerinin ödenmesindeki gecikmeyle ilgili iddialara gelin
ce : Üreticinin ürün bedellerinin en ideal ödenme süresi, ürünün teslimini takip eden ay içinde 
veya en geç iki ay içinde ödenmesidir. Hal böyle olsaydı, en son ekim ayında çayın satıldığını 
düşünürsek, ödemenin en geç yıl sonuna kadar bitmesi gerekirdi. Halbuki, yıllar itibariyle ödeme 
takvimini incelediğimiz zaman, sadece 1973, 1974 ve 1975'lerde ocak ayı içinde, yani sekiz ay
da ödemenin tamamlandığını, 1976'da müteakip yılın mayıs ayında tamamlandığını... 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — İleri bakalım, geçmişe gitmeyelim. 
MUSTAFA PARLAK (Devamla) — 1977 ve 1978'de Nisan ayında, 1979'da ise Haziran 

ayında, 1980'de de müteakip yılın temmuz ayında tamamlandığını; yani, 14 ayda ödendiğini 
görmekteyiz. Eğer, bu ödeme trendi devam etseydi, bugün çay bedellerinin en az iki yıl gecik
meyle ödenmesi gerekirdi. 1981'de üretimin kısılması ve stokların satışı neticesinde ödemeler, 
1981, 1982 ve 1983 yıllarında makul süreye çekilmiş; ama, bu sefer de az ürün alınarak, üretici 
mağdur edilmiştir. Son yıllarda da, ödemelerin, mart, nisan, mayıs ayları içerisinde tamam
landığını görmekteyiz. Hem ürünün tam olarak alınıp, hem de ödemelerin makul süre içerisin
de yapılabilmesi için iki hususun gerçekleştirilmesi lazımdır : 

Birincisi, üretilen çayın tamamen satılması gerekmektedir. Halbuki, sektörün, tüketim fazlası 
üretim sorunu bulunmaktadır. Buna çare olarak, son iki yıldır harcanan çabalarla ihracat sağ
lanmış, üretim ve pazarlama dengesi kurulmuş bulunmaktadır. 

İkinci husus ise, satış fiyatının maliyet + kâr esasına göre belirlenmesidir. Bu konuda ek
sikliğimizin olduğunu belirtmeden, geçemeyeceğim. Zira, geçen yıl yaş çay ve işçiliğe yapılan 
zamlarla, kuru çayın maliyeti yüzde 100'ün üzerinde artmış olmasına rağmen, satış fiyatları 
ancak yüzde 46 oranında artırılmıştır. Keza, bu yıl meydana gelen maliyet artışları ise, ancak 
gecikmeli olarak satış fiyatlarına intikal ettirilebilmiştir. Bu durumda, sektör, ağır bir finans
man yükü altında kalmış ve neticede bugünkü ödemelerde gecikmeler meydana gelmiştir. 

Bu kampanyanın başında, mayıs ayında, yaş çay fiyatı ilan edilirken, kuru çay satış fiyatı 
da bugün getirildiği düzeye getirilmiş olsaydı, geçtiğimiz şu dört ayda bile 60 milyar liradan 
fazla tahsilat yapılacak, bu da haziran ayında alınan çayın bedelini ödemeye kâfi gelecekti. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Yapsaydınız... 
MUSTAFA PARLAK (Devamla) — Söyleyeyim. 
Aslında, bu konuda, yani, maliyetler arttıkça, satış fiyatının ayarlanmasındaki gecikme

mizden dolayı muhalefet partilerinden hiçbir eleştiri almamış olmamızı da yadırgıyorum. Ak
sine, gecikmiş olarak bile olsa, yaptığımız ayarlamaları eleştirmeniz, tepki ve infialinizi ortaya 
koymanız, bu konuya ciddî bakmadığınızı ortaya koymaktadır. 

MUSTAFA NAZİKOÖLU (Rize) — Bravo. Hangi işleri ciddî ki, onların!.. 
MUSTAFA PARLAK (Devamla) — Halbuki, zam yapmadığımız için, ileride, üreticiye olan 

borcun ödenemeyeceğinden bahisle Meclis araştırması önergesi verseydiniz, o zaman haklı 
olurdunuz. 
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İki yıldan bu yana uygulanmakta olan, sürgün dönemlerine göre kademeli fiyat uygula
ması, kuru çayın maliyetini değiştirmekte ve satış fiyatı ayarlamasını da zorunlu kılmaktadır. 
Bundan böyle, bu gereğe, Hükümetimiz tarafından riayet edileceğini ve muhalefetin de bunu 
destekleyeceğini ümit etmekteyim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; radyasyonla ilgili iddiaya da çok kısa bir şekilde de
ğindikten sonra sözlerime son vereceğim. 

önergede, "Bu radyasyonlu çaylar, nerede ve hangi şartlarda imha edildi? tmha edilme
miş radyasyonlu çaylar depolarda mevcut mudur? tmha edilirken dozerle kazılıp-toprağa gö
müldüğü doğru mudur?" denilmektedir. 

Müsaade ederseniz, Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Sayın Profesör Atilla, özmen'in, 10 
Mayıs 1989 tarihinde Maliye ve Gümrük Bakanlığına sunduğu raporun sadece ilgili bölümünü 
okumak istiyorum : 

"Çeşitli doz ve hesapları ve Uluslararası Radyasyondan Koruma Komisyonunun temel pren
siplerinden olan ekonomik ve sosyal faktörler göz önüne alınarak uygulanan optimizasyon so
nucunda, 12 bin bekerel/kilogramdan daha yüksek aktiviteyi ihtiva eden çayların, gıda mad
desi olarak tüketimini önlemek amacıyla, Çay-Kur'a ait depolarda muhafaza altına alınması 
temin edilmiştir. 

2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu ile 7.9.1985 tarih ve 18861 sayılı Resmî 
Gazetede yayımlanan Radyasyon Güvenliği Tüzüğü gereğince, aktivitesi 74 bin bekerel/kilog-
ramın altında olan maddeler, radyoaktif madde kapsamı dışında bırakılmış olup, bu maddele
rin herhangi bir metotla imhasında radyasyon güvenliği bakımından bir sakınca görülmemek
tedir. Çay-Kur depolarında bulunan 1986 yılı ürünü çaylar üzerinde yapılan ölçmeler, bu çay
ların, tüzükte belirlenen sınırın çok altında radyoaktif kirlenmeye maruz kaldığını göstermektedir. 

Bu nedenlerle, gıda maddesi olarak tüketilmesi uygun görülmeyen 1986 ürünü çaylar, Rad
yasyon Güvenliği Tüzüğü kapsamı dışındadır. Dolayısıyla, bu çayların depolanması, taşınması 
ve imhası hususunda herhangi bir önlem alınmaksızın, çöp işlemine tabi tutulması gerekir. Çöp 
niteliği taşıyan 1986 ürünü çayların, gıda maddesi olarak tüketilmesi dışında, gömmek, yak
mak, fabrikalar içinde boş alanlara taşımak vesaire gibi alternatiflere ilave olarak, istenilen 
herhangi bir yöntemle imha edilmesinde sakınca yoktur." 

Durum bu kadar açık ve net iken, sanki Çernobil yanımızdaymış gibi, büyük tereddüt uyan
dıran bu suallere ne gerek vardır, anlayamıyorum! Olay tamamen açıktır. Bu çaylar, radyas
yonlu olduklarından değil, çöp niteliğinde olduklarından, çevre kirliliğine zarar verirler. Me
seleyi abartmanın, konuyu gereksiz yere gündemde tutmanın, çay için bir yararı olduğuna inan
mıyorum; çevre ve insan sağlığı için de yararını görmüyorum. Çevre ve insan sağlığına gösteri
len hassasiyetten mi, yoksa başka bir sebeble mi, bu olayın gündemde tutulduğundan ciddî 
endişemin olduğunu da ifade etmeden geçemeyeceğim. 

Değerli milletvekilleri, bu açıklamalarımdan da anlaşılmaktadır ki, bu önerge ile ilgili gö
rüşülecek ciddî herhangi bir husus bulunmamaktadır. Bu bakımdan, Grubumuzun, önergenin 
aleyhinde oy kullanacağımı arz eder, Yüce Heyetinizi saygı ile selamlarım. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Parlak. 
önerge sahibi olarak Sayın Kurt, buyurun. 
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ALÂETTtN KURT (Kocaeli) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; önerge sahibi 
olarak, gerçekten, konuşmayı düşünmemiştim; ancak, Anavatan Partisi Grubu adına konuşan 
değerli milletvekili arkadaşım o kadar üzerimize geldi ki, bu iddiaların burada cevapsız kalma
sını, sanki doğru iddialarmış gibi burada cevapsız kalmasını içimize sindirmemiz mümkün de
ğildir. O bakımdan, bunları cevaplandırmak üzere tekrar huzurunuza gelme ihtiyacını duydum. 

Değerli milletvekilleri, önceki konuşmamda değinmedim; Sayın Bakanın, bir milletvekili 
arkadaşımın gündem dışı konuşmasına vermiş olduğu dünkü cevapta bir iddiası var; o konuş
masında, "Çay konusunu burada, sıcak, ateşli kelimelerle ifade etmek yerine, meselenin kö
küne inip, bu meseleyi uzun vadeli olarak, hem çay üreticisinin, hem bölgenin, hem de ülkenin 
menfaatine sonuçlandırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dediler. 

Sayın Bakanın iddiasına burada hemen şunu söyleyeceğiz : Çayda sorunlar var, çaycının 
problemleri var. Bunu kim söylüyor? Siyaset yapmak, siyasî bir nema bulmak üzere muhalefet 
olarak sadece biz mi söylüyoruz? Değerli milletvekilleri, tabiî ki, sadece biz söylemiyoruz. Ba
kınız, burada, Karadeniz Bölgesinde çıkan gazeteler var. Başlığın puntosunu görüyor musu
nuz : "Çay üreticisi, dert küpü" diyor. Ben bunlan sizlere okuyup değerli vakitlerinizi almak 
istemiyorum. Bir başka bölge gazetesinde de ihracatla ilgili olarak, çayımızı yabancıların tanı
madığını; tanıdığı takdirde, çayın ihraç edilebilme imkânları olduğu yine büyük punto yazılar
la anlatılıyor. Acaba, değerli milletvekili arkadaşım seçim bölgesine gittiği zaman, bu mahallî 
gazeteleri hiç okumuyor mu? Burada dolabına bu gazeteler hiç gelip girmiyor mu? Eğer bun
ları alıyorsa, eğer bunları okuyorsa, bu kadar büyük puntolu yazıların gözüne ilişmemiş olma
sını tahmin ve tahayyül edemiyorum. 

Şimdi, arkadaşımın iddialarına cevap vermek istiyorum. 
Diyor ki; "Bu önerge, ANAP tarafından alınan tedbirlerin Meclise anlatılması yönünden 

yararlı olmuş" Başka; iyi, yararlı olmuş da ne olmuş? "Ama, araştırma açılmasına karşıyız, 
açılmasın..." Niye? Yani biz, siyaset adına mı söylüyoruz, "Her yıl 70 bin ton kuru çayımızı 
nasıl ihraç edebileceğimizi bir araştıralım." diye... Bugün bu kuru çayımızı ihraç edebiliyor mu
yuz, 844 bin ton yaş çayımızı alıp işleyebiliyor muyuz? tşleyemiyoruz. Bugün, üreticinin para
sını zamanında ödeyebiliyor muyuz? ödeyemiyoruz. Yaş çay alımında, üreticinin sorunlarının 
nasıl kaldırılacağını görüşsek, fena mı olur? Yaş çay üreticisinin sorunları yok mu? Taban fi
yatlarındaki mağduriyeti önlemeye çalışsak, bunu bir araştırsak, yanlış mı olur? 

"Konuya siyasî açıdan bakmak yerine, teknik açıdan bakmak yararlı olacaktır" diyor. 
Belli ki değerli arkadaşım, grubu adına bu konuşmayı hazırlarken, bizim konuşmamızı 

bilmiyor. 
Ayrıca, Meclis araştırması önergemizdeki iddiaları da yeterince incelediği kanaatinde de

ğilim. Eğer Meclis araştırması önergemiz dikkatle incelenecek olursa, siyasî bir tartışmadan 
öteye, tamamen çayın temel rakamlarına dayalı, teknik iddialar olduğunu görecektir ve burada 
söylediğimiz bu hususların da -kuru çayın ihraç problemlerinin, yaş çayın işlenememe prob
lemlerinin; üreticinin, parasını zamanında alamaması meselelerinin ve diğerlerinin- siyasî mev
zulardan öteye, siyaset adına söylenmiş şeylerden öteye, üreticinin problemleri olduğunu göre
cektir. Yoksa bunların aksini mi iddia ediyor? Gelsin, bunu burada açıkça söylesin. 

1983 yılından önceki kadrolar değiştirilmeden Çay-Kur idare edilmiş. 
Güzel... Bu, başka türlü de söylenemez mi? Yani, 1983'ten önce, ülkeyi idare edenlerin, 

ne kadar isabetle idareci tayin ettiği anlamında da kullanılamaz mı? 
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Bugünkü iktidann, Çay-Kur'u arpalık olarak kullanmadığını söylediler. 
Ben, kendilerine buradan sormak istiyorum, söylerler mi, gelip burada açıklarlar mı; bu

gün Çay-Kur'un yönetim kurulu üyeliğine ve danışma kurulu üyeliğine atananlar kimlerdir? 
Buradan bunların isimlerini verip, önceki mesleklerini acaba Genel Kurula açıklarlar mı? Bu
nu rica ediyorum. 

"önergede, kampanya süresinin azaltılmış olması yakınmaları var, bunu anlayamadık" 
diyorlar. 

Bunu anlamayacak ne var ki?! Kampanya süresi az olursa, her gün, dekar başına 10 kilo 
kontenjan koymuşsun, vatandaşın daha az çayını alacaksın, yaş çayın büyük bir bölümü tarla
da kalacak. Bunda anlaşılmayacak bir şey var mı... 

"Teknik konudur, hava şartlarına bağlıdır." 
Peki, değerli kardeşim, sevgili milletvekili arkadaşım; Karadeniz'de iklim 10 seneden beri 

mi değişti acaba? Yani, 1980'den sonra Karadeniz'de iklim değişikliği mi oldu? Ben gideme
dim, sizler kadar bilemiyorum; eğer böyle bir iklim değişikliği varsa, onu da meteorolojinin 
rakamlarıyla anlatırsanız tatmin oluruz ve teşekkür ederiz. 

"Ürün bedellerinin ödenmesinde esasen makul olan, alınan ürünün ücretinin ertesi ay öden
mesidir; doğru olan budur, ama, biz, bunu yapamıyoruz" diyor; fakat, şimdi 1980 öncesine 
dönüp sığınıyor; "1980 öncesinde de şöyle idi, böyle idi" diyor. 

Sevgili kardeşim, 1945 yılında benim babam çarıkla dolaşıyordu; şimdi çarıkla mı dolaşı
yoruz? Yani, İ980 öncesinin öyle veya böyle olması, sizin kötü idarenizi aklar mı? Refah ne 
oldu? O senede Türkiye'nin refahını nereye koyacağız? Hiç mi refaha yürümedik? Gelin bunu 
açıkça söyleyin. 

Bir başka konuyu da açıklayarak sözlerimi tamamlayacağım : Radyasyonlu çaylar. 
Atom Enerjisi Kurumunun raporunu burada okudular. "Çöp muamelesine tabi 

tutulabilirler" diyor. 
Peki sevgili milletvekili arkadaşım, Atom Enerjisi kurumunun eski Başkanı Ahmet özemre 

ne diyor? Onu da burada söyleseydiniz ya!.. 
MUSTAFA PARLAK (Rize) — Koltuk acısından söylüyor. Koltuktayken aynısını söyle

miyordu. 
ALÂETTÎN KURT (Devamla) — Biz oradaki o tartışmalara da şahit olduk. Yani, bu çay

ların da ne olduğunu, gelir burada bir düzgün açıklarsanız, Meclis de rahat eder, millet de 
rahat eder. 

Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurt. 
Meclis araştırması önergesi üzerindeki öngörüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, önergeyi oylarınıza sunacağım : Meclis araştırması açılmasını kabul edenler... Ka

bul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Muhterem arkadaşlar, gündemimiz icabı sözlü sorulara geçeceğiz; ancak, burada gerek 

sayın hükümet üyelerinin ve gerekse sayın milletvekillerinin çok az olduğunu görmekteyim; 
şu an salon boşalmaktadır, çalışma süremiz de çok azalmıştır. 

Meclis araştırması önergelerini ve sözlü Soruları görüşmek için, 18 Eylül 1990 Salı günü 
saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.02 
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V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
L —Balıkesir Milletvekili I. Önder Kırlı 'nın, orman yangınlarında kullanılmak üzere alınan he

likopterlerin Balıkesir İli Burhaniye İlçesinde meydana gelen orman yangınını söndürme çalışmalarında 
kullanılmadığı iddiasına ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köy işleri Bakam Lutfullah Kayalar'tn yazılı 
cevabı (7/1473) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlan

masını diliyorum. Saygılarımla. 1.8.1990 
t. önder Kırlı 

Balıkesir 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 1987 seçimlerinin hemen öncesinde alınan 

helikopterlerle ilgili soru önergeme verilen cevapta "Bu araçların orman yangınlarında kulla
nılmak üzere alındığı" bildirilmişti. 

Geçtiğimiz hafta içinde Balıkesir-Burhaniye ilçesinde 800 hektara yakın alanda Kamu or
manları ile köylülere ait fıstık çam ormanları, meralar, bağ, bahçe ve zeytinlikler orman yangı
nı sonucu mahvolmuş, ancak yangınlar için alındığı ileri sürülen helikopterler ortada görül
memiştir. 

1. Orman yangınları için alındıysa bu helikopterler niçin, söndürme çalışmalarına katıl
mamıştır? 

2. Anılan helikopterler halen mevcut mudur? Başka bir kurum ve kuruluşa devredilmiş 
midir? Mevcut iseler, halen nerededir? 

3. Helikopterlerin, bazı devlet ricalinin özel hizmetine tahsis edildiği doğru mudur? 
T. C. 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 
özel Kalem Müdürlüğü 10.9.1990 

Sayı : ÖKM-2-464 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : Kan. Kar. Md.lüğünün 13.8.1990 tarih ve 7/1473-5450/24857 sayılı yazısı. 
Balıkesir Milletvekili Sayın t. önder Kırlı*nın "Orman yangınlarında kullanılmak üzere 

alman helikopterlerin Balıkesir tli Burhaniye İlçesinde meydana gelen orman yangınını sön
dürme çalışmalarında kullanılmadığı iddiası hakkındaki" yazılı soru önergesi incelenmiş olup, 
cevabı yazımız ekinde takdim edilmektedir. 

Bilgilerini ve gereğini arz ederim. 
Lutfullah Kayalar 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı 

Balıkesir Milletvekili Sayın önder Kırlı'nın 
Yazılı Soru önergesinin cevabıdır. 
Cevap : 1. Balıkesir Burhaniye İlçesindeki orman yangınını söndürme maksadı için heli

kopter görevlendirilmiş ve bu helikopter orman yangınının söndürülmesinin sevk ve idaresin
de, yangın söndürme işçisi naklinde, tahmil ve tahliye işlerinde fiilen çalıştırılmış ve yangının 
daha fazla büyümeden kontrol altına alınmasında başlıca etken olmuştur. 
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Keza bu yangının söndürülmesinin sevk ve idaresini sağlamak için Balıkesir Orman Bölge 
Müdürlüğü teknik personeli ile birlikte Orman Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı bu 
helikopterden istifade etmişlerdir. 

Bu yangına T.C.-HCF çağrı isimli 14 kişilik helikopter görevlendirilmiştir, Esasen bu hu
sus Etimesgut'taki Genel Müdürlüğümüz Havacılık Grubu ve 12 nci Hava Üssü Kule ve Mey
dan Hareket, DHMt Esenboğa Hava Limanının kule, yaklaşma kontrol, radar kontrol, yol kont
rol ünitelerinin yazılı ve bant kayıtlarında kayıtlı bulunmaktadır. 

Ayrıca Balıkesir'deki hava üssünün kule ve meydan harekât ile aynı ildeki Petrol Ofisinin 
yakıt ikmal fişlerinden de istenildiği takdirde tetkik ve tahkik olunabilir. 

Kaldı ki, bu yangının söndürülmesine ayrıca tzmir Orman Bölge Müdürlüğümüzdeki S 
adet yangın söndürme uçağıda katılmıştır. 

2. Orman Genel Müdürlüğü orman yangınlarıyla mücadele maksadıyla 1987 yılında 6 
helikopter satın almıştır. 

Bu helikopterler personelin eğitimi tamamlandıktan sonra ülkemizde çıkan orman yan
gınlarının 7o 58 ini oluşturan Muğla, tzmir, Antalya ve Çanakkale Orman Bölge Müdürlükle
rinde her yıl yangın sezonu boyunca Haziran-Ekim aylarını kapsayacak şekilde görev yapmış
lar ve halende yapmaktadırlar. 

1989 yılında bir helikopterimiz elim bir kaza sonucu kaybedilmiştir. Kalan S helikopter
den bir tanesi Merkez'de (Ankara'da) diğer helikopterlere bakım prensiplerine uygun şekilde 
işletme yedeği olarak bulundurulmakta ve aynı zamanda çıkabilecek ani görevlere (diğer Bölge 
Müdürlüklerinde çıkan önemli yangınlara, son Doğu Karadenizde meydana gelen sel felaketi 
gibi hizmetlere) gönderilmektedir. 

Helikopterlerin başka bir kurum veya kuruluşa devri söz konusu değildir. 
3. Helikopterler bugüne kadar öncelikle orman yangınlarıyla mücadele ve orman koru

ma hizmetlerinde kullanılmış ve kullanılmaktadır. Bunun dışındaki zamanlarda ve mahdut öl
çüde Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ile Bakanlığımız resmî hizmetlerine tahsis edilmektedir. 

2. — Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy'un, 1991 yılı hasat mevsiminde elde edilecek taran ürün
lerini teslim almak üzere Gümüşhacıköy ilçesinde Tdprak Mahsulleri Ofisi şubesi açûıp açılmayacağına 
ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve KöyisUri Bakanı Lutfullah Kayalar'tn yazdı cevabı (7/1487) 

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

cevaplandırılması hususunda ilginizi rica eder Saygılar sunarım. 31.7.1990 
Kâzım Ulusoy 

Amasya 

1. Amasya, Gümüşhacıköy tlçesi 20 000 nüfuslu ve 60 pare Köy bağlıdır. Gümüşhacıköy 
tlçesi ve Köylerinin tamamı tarımda çalışmaktadır. 

2. Gümüşhacıköy tlçesi ve Köylerinde ikametgâhını sürdüren çiftçilerimiz tarımdan elde 
ettikleri buğday, arpa, nohut ve mercimeğini ucuz fiyatla tüccara vermekte, ürünü karşılığı pa
rasını ise günlerle aylarla alamamaktadır. 
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3. Merzifon İlçesine yeni açılan ve alımlarını sürdüren Toprak Mahsulleri Ofisinde ise 
izdiham devam etmektedir. Gümüşhacıköy-Merzifon arası 20 km. olup Gümüşhacıköy'den Mer
zifon Toprak Mahsulleri Ofisine tarım ürünlerini traktörü ile götürmek isteyen çiftçilerimize 
trafik müsaade etmemekte, gittikleri zamanda T.M.O. önünde kuyruklar devam etmekte çift
çilerimiz bir kaç gün beklemek zorunda kalmaktadırlar. 

4. Çiftçilerimizin tarım ürünlerini bir an evvel teslim etmeleri, iş gününden kaybı olma
maları, izdihamı önlemek için Gümüşhacıköy İlçesine 1991 hasat mevsimi için T.M.O. şubesi 
açmayı planlıyor musunuz böyle bir programınız var mıdır? 

T. C. 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 10.9.1990 

Sayı : ÖKM-2-468 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kan. Kar. Md.lüğünün 14.8.1990 tarihli ve 7/1487-5457/24869 Sayılı yazısı. 
Amasya Milletvekili Sayın Kâzım Ulusoy'un yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
T.M.O. Merzifon Ajans Müdürlüğünde 19.8.1990 tarihi itibariyle günlük alım 30 tona ka

dar düşmüş ve hububat alımları hemen hemen tamamlanmıştır. 
Bu tarihe kadar söz konusu ajans müdürlüğü 6390 ton buğday ve 2564 ton arpa almak 

üzere toplam 8954 ton hububat alımı yapmıştır. 
Alımlarda muhasebe işlemleri tamamen bilgisayarla yapıldığından alım işlemleri hızlı bir 

şekilde yürütülmekte ve üretici açısından herhangi bir izdihamın olmaması hususuna özen gös
terilmektedir. 

Merzifon işyerimizde bugüne kadar yapılan alımlarda ofis hizmetlerinde herhangi bir ak
samaya meydan verilmemiş ve yoğun bir alım dönemine rağmen hububat alımlarımız süratli 
bir şekilde bitirilmiştir. 

TMO'nin 1991 yılında faaliyet gösterecek işyerleri, üretim ve alım durumuna göre hasat
tan önce belirleneceğinden, Gümüşhacıköy'de faaliyette bulunup bulunulmayacağı konusun
da bu çalışmalar içerisinde değerlendirilecektir. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Lutfullah Kayalar 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı 

3. — Kırklardı Milletvekili Gürcan Ersin'in, ayçiçeği ürünü için taban fiyat tespit edilmemesinin 
nedenine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakam Şükrü Yürür'ün yazdı cevabı (7/1493) 

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

sını saygı ile dilerim. 
Gürcan Ersin 

Kırklareli 

Trakya yöresinde çok yaygın olarak ekilen ayçiçeği hasadı geçen hafta mevzii olarak da 
olsa başlamış bulunmaktadır. 
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1. Devlet destekleme kapsamı içinde olan bu ürüne hâlâ taban fiyat niçin tespit edileme
miştir? 

2. Piyasa, vereceğiniz taban fiyatı beklediğinden ne tüccarın, ne de Yağlı Tohumlar Koo
peratifinin teslim edilen ürüne ödeme yapmadığından haberiniz var mıdır? 

3. Taban fiyatı geç açıklayarak üreticiye ve ülkeye ne gibi olumlu katkılar bekliyorsunuz? 
4. Diğer ürünlerde olduğu gibi, ayçiçeğinde de enflasyonun altında taban fiyat tespit et

meyi mi düşünüyorsunuz? 

T. C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : 5/MM-300 13.9.1990 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 31.8.1990 tarih ve 7/1493/5503/25194 sayılı yazınız. 
Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Ayçiçeği ürünü için taban fiyat tespit edilmemesi

nin nedenine ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği yazılı soru önergesiyle ilgili 
cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Şükrü Yürür 

Sanayi ve Ticaret 
Bakanı 

Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in Yazılı Sorularına Cevaplarımız 
Trakya yöresinde çok yaygın olarak ekilen ayçiçeği hasadı geçen hafta mevzii olarak da 

olsa başlamış bulunmaktadır. 
Soru : 1. Devlet destekleme kapsamı içinde olan bu ürüne hâlâ taban fiyat niçin tespit 

edilememiştir? 
Soru : 2. Piyasa, vereceğiniz taban fiyatı beklediğinden ne tüccarın, ne de Yağlı Tohum

lar Kooperatifinin teslim edilen ürüne ödeme yapmadığından haberiniz var mıdır? 
Soru : 3. Taban fiyatı geç açıklayarak üreticiye ve ülkeye ne gibi olumlu katkılar bekli

yorsunuz? 
Soru : 4. Diğer ürünlerde olduğu gibi, ayçiçeğinde de enflasyonun altında taban fiyat 

tespit etmeyi mi düşünüyorsunuz? 

Cevap : 1. 1990 yılı ürünü yağlık ayçiçeği Devlet destekleme alımına tabi tutulmamış olup, 
Trakyabirlik ve Karadenizbirlik tarafından kendi nam ve hesaplarına mubayaa edilmektedir. 

Söz konusu ürünün alım fiyatı, dış piyasa hamyağ fiyatlarının ve dolar/TL. paritesindeki 
dalgalanmaların sonuçlarına göre tedbir alınabilmesi bakımından, adı geçen Birliklerce 21 Ağus
tos 1990 tarihinde tespit ve ilan edilerek, alımlara başlanmıştır. 

Cevap : 2. Ayçiçeği ürününün alım fiyatı, yukarıda da belirtildiği gibi 21 Ağustos 1990 
tarihinde ilan edildiğinden, teslim edilen ürün bedelinin fiyat beklentisi sebebiyle ödenmemesi 
grbi bir durum söz konusu olmamıştır. 
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Cevap : 3. (1) nci madde de belirtilen tedbir yanında, esasen ayçiçeği ürününün normal 
hava şartlarına göre hasat zamanı Eylül ayı olduğundan, alım fiyatları genellikle Ağustos ayında 
açıklanmıştır. Dolayısıyla, bu kampanya döneminde de uygulamada bir farklılık bulunma
maktadır. 

Cevap : 4. Birliklerce tespit edilen ayçiçeği baz alım fiyatı 850.—TL./kg. olup, bu fiyatın 
1.10.1990 tarihinden itibaren haftalık 6.—TL./kg. ilavesiyle nihai fiyaun 940,—TL./kg. olarak 
uygulanması kararlaştırılmıştır. 

Birliklerce bu fiyatın tespitinde, tüketicinin ve ülkemiz yağ sanayiinin durumu da gözeti
lerek, dış piyasa fiyatları esas alınmıştır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

7 NCİ BİRLEŞİM 

13 . 9 . 1990 Perşembe 

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

2. — 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) 

3. — 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) 

4. — 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) 

5. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver ve 16 arkadaşının, ülkemizdeki anarşi 
ve terör eylemlerinin nedenleri ile hedeflerini, bu eylemlerin afkasındaki güçleri ve 
konuyla ilgili olarak alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç-
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tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/83) 

6. — 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) 

7."— Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 29 arkadaşının, Amasra ve Ye-
niçelfek'de meydana gelen kazaların gerçek nedenlerini ve madencilik sektöründeki ka
zalar ile 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) 

8.j — izmir 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) 

9. — 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) 

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

11. — 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) 

12. — 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) 

13. — 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) 

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

15. — 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) 
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16. _ 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) 

17. — Aydın Milletvekili Hilmi 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) 

18. — 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) 

19. — 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) 

20. — 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-
lia araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

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

22. — 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) 

23. — 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, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

24. — 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) 

25. — 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 İlişkin önergesi (10/100) 
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26. — 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) 

27. — istanbul 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) 

28. — 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) 

29. — Kütahya Milletvekilli 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, İçtüzüğün 102 >ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103) 

30. — Zonguldak Milletvekili Tevfilk Ertüzün ye 15 arkadaşının, Hükümetin fiyat 
artışları ve hayat pahalılığı konusundaki görüş ve taahhütlerinin hangi ölçüde ger
çekleştiğimi tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişiklin önergesi (10/104) 

31. — Kahramanmaraş Milletvekilli1 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) 

32. — Diyarbakır Milileirvekıili Fuat Atalay ve 14 arkadaşının, Mardin tli Midyat 
İlçesi Budaklı Köyünde 21.5.1990 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddiaları açık
lığa kavuşturmak ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/106) 

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

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

35 .— Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Grup Başkanı 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, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/31) 

36. — Adana Milletvekili Orhan Şend'ağ ve 13 arkadaşının, uluslararası taşımacı
lığımızın içinde bulunduğu darboğazdan kurtarılması için alınması gerekli tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/109) 

37. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 19 arkadaşının, yetersiz ve dengesiz 
beslenmenin vatandaşlarımız üzerindeki olumsuz etkilerini ve bu konuda alınması ge-
refkli önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/110) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

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

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

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 SarıgüFün, 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 Sarıgül'ün, 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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S. — 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.Î. Orta Anadolu Linyit Işletmesince 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 ye 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 aoasözleşmesinde 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 emekiile-
rinin de yurt dışı tedavi imkânlarından yararlandırılmaları için çalışma yapılıp yapa
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 ve 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 Ihça - Süt fabrikalarının son durumlan-
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/169) 

(1) 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 Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/177) 

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

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

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

27. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altmer'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. Istemihan 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 Mületvekili 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 İlçesi adliye binasının ve bu 
ilçede ağır ceza mahkemesi kurulmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/200) 
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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, şeker 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 İli Şereflikoçhisar ilçesine 
bağlı Evren, Sarıyahşi ve Ağaçören kasabalarının ne zaman ilçe yapılacaklarına ilişkin 
İçişleri 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 İçişleri 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 İli Yalvaç ilçesine 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 İli 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 Ala ettin 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 
ya2 tatili sırasında kaldığı yatın kira bedeline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/332) (1) 

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

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

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

58. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili 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 tli Yalvaç İlçesinde ya
pılmakta olan Sümerbank Konfeksiyon Fabrikasına ait inşaatın durdurulduğu ve te
sisin Yalvaç Belediyesine satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/239) 

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

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 İdare Müdürlüğüne otomobil hibe edildiği iddiasına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/255) 

64. — Ankara Milletvekili ibrahim 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 Hine bağlı ilçe ve köylere ve 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 Sosya] 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 Kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 

74. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, TEK Toroslar işletmesinin 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 İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/280) 

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

77. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Ödemiş ilçesinin ne zaman il yapılaca
ğına ilişkin içişleri 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 içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/352) (1) 

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

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 ibrahim Gürdal'ın, İsparta ili Senirkent Devlet Has
tanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım 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 ilçesinde 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 onarımına ilişkin Bayındırlık ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/294) 

86. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Şemdinli İlçesi Kay
makamı hakkındaki iddialara ilişkin içişleri 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 İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) (1) 

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

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

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 işletmeleri Samsun iza
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 ili Midyat İlçesin
de görevli bir komiser yardımcısı hakkındaki iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/371) (1) 

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

97. — Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'ın, 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 Sarıgül'ün, 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 İli Vezirköprü İlçesindeki arazilerin kamulaştırma bedellerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/315) 

101. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'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. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, bazı vatandaşlara ajt 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 İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/383) (1) 

111̂  — 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. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Millî Savunma Bakanı Ercan 
Vuralhan'm Dışişleri Bakanlığı tdarî ve Malî İşler 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 alman 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-
rma ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/396) (1) 

125. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, «İcraatın İçinden» ve «Gelişen 
Türkiye» adlı programların Ankara Video Ajans A.Ş.'ne yaptırılmasının nedenine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/406) (1) 

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

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 
içişleri 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, istanbul 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 tskân 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. — içel 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'ın, istanbul Valiliğince bazı sanatçıların 
konserlerinin yasaklandığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/410) (1) 

140. _ Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırim'ın, Tunceli ili Hozat ilçesi Em
niyet Amirliğinde görevli bir komiser ile bir polis memuru haklarındaki iddiaya ilişkin 
içişleri 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'ın, 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 Alınak'ın, MİT ile ilgili bazı iddialara ilişkin 
tçişleri Bakanından 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 kararınm 
infazı sırasında meydana gelen olayın sorumlularına ilişkin tçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/426) (1) 

152. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'm, 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) (1) 

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'nın, 31.12.1988 tarihi itibariyle TARtŞ'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'm, 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 Kadım 
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 ilçesine bağlı 
bazı köylerin içme suyu sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/355) 

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

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

164. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, 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 ibrahim 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 ili Sütçüler ilçesi 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 vah" ve kaymakamlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/365) 

(7 nci 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 iBa şjbakandan 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) 

176s — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Konya îli 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 Ortaklığınca 
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. — izmir 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. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, şehir içinde çalışan araçlara ta-
kograf zorunluğu getirilmesinin nedenine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/438) 

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

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

197. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, 26.4.1989 - 2.5.1989 tarih
leri arasında gözaltına alınan kişilere ilişkin içişleri 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, 1 Mayıs gösterileri nedeniyle göz
altına alınanların sayısına ve bu olaylarda suçlu görülen kamu görevlilerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi ı(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 irfan 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 (6/486J (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 soru 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 tlhami 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 edüen 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, Hmısspor Lokalinde 30.5.1989 tari
hinde meydana gelen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) (1) 

225. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 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 İlindeki 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 Alınak'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 ilçesi Ormaniçi Kö
yünden iki vatandaşın kaybolduğu iddiasına ve yörede bulunan bir cesede ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/538) (1) 

233., — istanbul 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 
İşletmelerindeki greve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/539) (1) 

235. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'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 alman 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) (i) 

244. — 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 İlçesindeki 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 işçi 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 Cırnak 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 İlçesi Balveren Köyü ile 
Silopi ilçesi Ballikaya 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 
soydaşımız 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 İstanbul 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) (1) ' 

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

256. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'm, Millî Piyango İdaresince 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 İlinde 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 Alınak'ın, Melyat Çay Fabrikasının depoların

da bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/563) (1) 
260. — içel Milletvekili Bkin 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 İli Eruh İlçesi Fındık Bucağı 
Jandarma Tabur Komutanlığınca gözaltına alındığı ve zorunlu kuryelik yaptırıldığı 
iddia edilen bir vatandaşın ölümüne neden olanlar hakkında ne gibi işlemler yapıldı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/565) (1) 

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

264. — Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar'ın, Demir - Çelik işletmeleri 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. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, futbol müsabakalarındaki ser
best bilet fiyatı uygulamasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) 

266. — içel 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 
oru 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 öasrgesi (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 .Istemihan 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 Eşref 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) (1) 

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 İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) (1) 

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

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

285. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, KİT 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) 

289s — 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 iskân 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 tünde 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 tli Maden Kasabası Ortaokulunun bu öğretim yılında 
öğretime açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakamndan 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. — îzmir 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 Mületvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Doğu Anadolu'da meyda
na geldiği iddia edilen şüpheli ölüm olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/599) (1) 

298. — Balıkesir Milletvekili t. 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. — îzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bazı bankalarca yürürlüğe konulacak 
memur emeklilerine çek kırdırma yasağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/602)(l) 

301. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, kendir ürünü taban fiyatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/611) (1) 
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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. — izmir 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 
Ozarm, 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 iliştin Kültür Baka
nından sözlü soru önergesi (6/528) 
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316. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Van ili Gürpınar ilçesine yakın bir 
mezrada meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/625) (1) 

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

318. — Kırklareli Milletvekili, irfan Gürpınar'ın, Kırklareli İli Lüleburgaz ilçesin
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 ili Gürpınar ilçesi Yukarı-
beşparmak Mezrasında 2.10.1989 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ve olay
la ilgili- olarak yapılan açıklamalara ilişkin içişleri 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. — izmir Milletvekili Birgen Keleş'in, 3083 numaralı Kanun uyarınca eski 
sahiplerine iade edilen ve topraksız veya az topraklı çiftçi ailelerine dağıtılması plan
lanan arazilere ilişkin Başbakandan sözlü sora 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, izmir - Buca Cezaevine hüküm
lü ve tutüklularca telefon sokulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/531) 

325. — izmir 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 t. önder Kırlı'nın, Ankara Milletvekili ve Millî Sa
vunma eski Bakanı Ercan Vuralhan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Soruş
turma Kurulu talebinin Türkiye Büyük Millet Meclisine sevkedilmediği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/635) (1) 

328. — Balıkesir Milletvekili t, önder Kırlı'nın, Bandırma Körfezinde faaliyet 
gösteren BAĞFAŞ işletmelerine ait fabrikaların bacalarından çıkan gazların çevre kir-
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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 iline bağlı bazı köylerdeki 
vatandaşların toplu olarak göçe zorlandıkları iddiasına ve yerleşim bölgeleri sayısını 
azaltmak konusunda alman önlemlere ilişkin içişleri 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. — içel 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 karşılaşamadığına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/641) (1) 

337. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Türk Hükümetince Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetler Birliğine açılan 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. tstemihan 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 içişleri 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) 
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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. _ tçe] 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 Bakanından 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'ın, BAĞ - KUR 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 yararlanamamalarının 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 İli 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 İspir - Çamlıkaya Sağlık Ocağı Tabibine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/605) 

355. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, kuraklık nedeniyle Erzurum İline 
bağlı köylerde yapılan hasar tespiti çalışmalarına ve kuraklıktan zarar gören üretici
lere ne gibi imkânlar tanındığına ilişkin Tarım Orman ve Röyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/606) 
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356. — Erzurum Milletvekili tsmail Köse'nin, 1989 - 1990 sezonu için Erzurum 
îline tahsis edilen kömür miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/607) 

357. — Erzurum Milletvekili tsmail 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 bağlı 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. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, 7.11.1989 tarihinde İstanbul'da 
öldürülen bir gazetecinin katilinin bugüne kadar yakalanamamışının nedenine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 

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

364. — Kars Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, 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. -r- 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 Çıldır İlçesinde 29.11.1989 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 < — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, ülkemizdeki hal mafyasına ve bu 
konuda yapılacak mücadeleye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) (1) 

372. — içel Milletvekili M. Istemihan 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 ili 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 İsmail Köse'nin, haklarında müfettiş raporu ve mah
kûmiyet karan bulunduğu iddia edilen iki daire başkanına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi (6/650) 

375. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, TEK İçel Müdürlüğü ilê  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 teknik 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 Atalay'ın, Elazığ Emniyet Müdürlüğünce 
gözaltına alman kırka yakın vatandaşın yaklaşık bir aydır ^gözaltında bulundurulduğu 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/686) (1) 

378. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Mardin ili Ömerli ilçesi Çimenli Kö
yünde 16.12.1989 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin içişleri 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.J — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya ili Alanya ilçesi Orman 
İşletme 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 Bakamndan sözlü soru önergesi (6/694) (1) 

388. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Süleoğlu beldesi ile çevre 
köylerde mukim bazı vatandaşların 11 Jandarma Alay Komutanlığına ihzar edilerek 
kimlik ve ikametgâh kontroluna tabi tutuldukları iddiasına ilişikin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/696) (1) 

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

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

391. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Hakkâri Öi 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 İstanbul'da yapılacak yeni köşk inşaatına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/700) (1) 

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

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 İli Enez ve İpsala ilçelerinde 
bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait arazilerin İpsala ve Küplü belediyelerine ki
ralandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/706) (1) 

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

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

(7 nci Birleşim) 
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398. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Hakkâri îli 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 çıkarılmaksızın güvenlik kuvvetleri tarafından kurşuna 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. - - İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, ülkemizdeki Kuran kurslarına 
ve 1983 - 1989 yıllarında güvenlik güçlerine intikal eden irticai faaliyetlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/721) (1) 

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 İsmail Hakkı Önal'm, 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 Ilhami Binici'nin, Bingöl İli Karlıova İlçesi ile Muş 
İli Varto İlçesi arasındaki karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/683) 
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412. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Küıçkaya Barajında su tutulma
sından etkilenen köylülerin sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve iskân 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 Balkanından sözlü so
ru önergesi (6/726) (1) 

415. — Amasya Milletvekili Mehmet Tabir 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 
içişleri 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 Keskinin, Hakkâri ili Taşdelen ve Kaya-
dibi köylerine mal ve eşya girişinin yasaklanmasının nedenine ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi 1(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 içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/742) (1) 

422. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri tü Uludere İlçesi Kaya-
dibi Köyündeki vatandaşların Irak'a sığındıkları iddiasına ilişkin içişleri Bakanmdan 
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'ın, Siirt ili Eruh ilçesi 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. — içel 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 tşletmelerine ait kanalizasyon atıklarıyla kirlen
diği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/757) (1) 

433. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, 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 Ilı 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 Almak'ın, Erzurum Asayiş Şube Müdürü hak
kındaki iddiaya ilişkin içişleri 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 Baş balkandan 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 önergesi (6/762) (1) 

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



— 37 — 

440. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, günlük bir gazetenin 2.3.1990 tarihli 
nüshasında yer alan «Ankara'nın Göbeğinde Humeyni Lisesi» başlıklı habere ilişkin 
tçişleri 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'm, üniversite öğrencileri arasında mey
dana gelen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/796) (1) 

443. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, özel bir şirket 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 Çakanından sözlü soru önergesi (6/798) (1) 

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

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

447. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, istanbul Üniversitesinde öğrenci
lere saldırdıkları iddia edilen sivil kişilere ilişkin tçişleri 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 İlıman'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 Türkçakal'ın, 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 çıg 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 Başkam hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/718) 

456. _ İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, 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 Ihman'ın, Hasanoğlan öğretmen Lisesiyle ilgili 
bazı iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakamndan sözlü sora 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 
Saraycik 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 Toptan'ın, 2422 sayılı Kanunun yaşlılık 
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 MliHieflvdfcilıi Fuat Kılcı'nın, son üç yıl liçirıde ülkemize iltica eden 
Irak'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 karşılıklarının geç ödendiği iddiasına ilişjkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/733) 
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469. — Balıkesir Milletvekili î. 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 İli Enez İlçesi 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. — izmir 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 içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/833) (1) 

474. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu ti 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 zamların 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 Merfcez öğrenci Yurdunda 
meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/844) (1) 

481.: — 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. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarrgüTün, 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 
Mabalösinde kirada oturan ve 1978 yılındaki depremden sonra hak sahiplikleri kesin
leşen vatandaşlara tahsis edilen arsalara ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
som 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 Işıklar'ın, Sosyalist Parti Van II örgütünün 
17.4.1990 tarihinde polisler tarafından basıldığı ve gözaltına alınan yedi kişiye işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/754) 

487. — izmir Milletvekilli Akın Gönen'in, Niğde Üi Bor tlçesıindleıki 600 LV. Ana 
Depo Fabrikasının kaldırılacağı iddiasına ilişkin Millî Savunma Balkanından 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 Bakarımdan 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 
söktörle 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 kuruluşlarma ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) 
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497. — Konya Milletvekili Vefa Tânır'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 Bakamn
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 Tânır'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 iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/784) 

508. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, hastalık nedeniyle bazı göllerimizde du
ran kerevit üretimine yeniden başlanması için ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkia 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/786) 

509. — izmir 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. — izmir 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'in, Cudi Dağı çevresinde kaç köy boşal
tıldığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/793) 

516. — Bursa 'Milletvekili İlhan Aşikın'ın, Bursa Büyükşehir Bellediyesdne 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 ismail 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 İsmail Köse'nin, Erzurum - îspir karayoluna ilişkin 
Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/820) 

529. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya ilinde 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 ibrahim Gürdal'ın, 1983 yüından 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 tlhami Binici'nin, 1974 yılında İzmir Havaalanında 
düşen Van Uçağının düşüş nedenine ve kazada ölen vatandaşların varislerine tazminat 
ödenip ödenmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/825) 

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

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

536. — İsparta Milletveıkil ibrahim Gürdal'ın, Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edil
mesi ve Bu Tasarrufiarın Değerlendirilmesine 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) 

53 8̂  — 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 Müftüöğlu'nun, Zonguldak ili Kurucaşile 
ilçesinde TV - 1 ve TV - 2 yayınlarının izlenemediği iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/854) 

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

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

543. Zonguldak Milletvekili Güneş Müf tüoğlu'nun, Zonguldak İli Kurucaşile 
İlçesine bağlı olan ve orman içinde bulunan bazı köylerin «Orman dışı köy» olarak 
belirlendiği iddiasına ilişkin Tanm 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 İkizce'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 Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/861) 

547. — Konya Milletvekilli Vefa Tanır'ın, Siilotpü İlçesi Derebaşı 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. Müf tüoğlu'nun, Zonguldak ili Kurucaşile 
İlçesi Tekkeönü Köyü Balıkçı Barınağının ne zaman bitirileceğine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/866) 

552. — izmir Milletvekili Birgen Kefeş'in, Dışişleri Balkanının İran'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 İçişleri Bakamndan sözlü 
soru önergesi (6/870) 

3 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 1580 Sayılı Belediye Kânunu ile 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin 
Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkın
da Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 335 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ve İçişleri 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 : 293.1990) 

7. — Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 39 Arkadaşının, 28.3.1983 Tarihli 
ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Say ıh 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 İçel 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) (Dağttma 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 tstanbul 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 : 40S) (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 6Q 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 Konmması 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 Plan 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 İki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, tmar, 
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 279'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 2.11.İ989, 21.5.1990) 

X 33. — Bilimsel Malzemenin Geçici İthaline Dair Gümrük Sözleşmesine Katılın-
masının Uygun Bulunduğuna ve Bu Sözleşme Uyarınca Geçici Olarak İthal Edilecek 
Eşyalar Hakkında A.T.A. Karnelerinin Kabul Edilmesine ilişkin Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/659) (S. Sayısı : 426) (Dağıtma 
tarihi : 24.5.1990) 

X 34. — Deniz Adamları için Sosyal Yardım Malzemesine ilişkin Gümrük Sözleş
mesine Katılınmasımn Uygun Bulunduğuna ve Bu Sözleşme Uyarınca Geçici Olarak 
ithal 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 ithaline Dair Gümrük Sözleşmesinin 
Onaylanmasımn Uygun Bulunduğuna ve Bu Sözleşme Uyarınca Geçici Olarak ithal 
Edilecek Eşyalar Hakkında A.T.A. Karnelerinin Kabul Edilmesine ilişkin Kanun Ta
sarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/628) (S. Sayısı : 428) 
(Dağıtma tarihi : 24.5.1990) 

36. — Malatya Milletvekili ibrahim 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 ibrahim 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 ibrahim 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 ibrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/955) (S. Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

40. — Malatya Milletvekili ibrahim 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 ibrahim 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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lerinden 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 Saygın'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) 

(7 nci Birleşim) 




