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A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 296 

1. — Sinop Milletvekili özer Gürbüz'ün, Zonguldak Taşkömürü İşletme
leri işçilerinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Ce
mil Çiçek'in cevabı 296:298 

2. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Kütahya-Gediz Kömür İş
letmesinin içinde bulunduğu darboğaza ilişkin gündem dışı konuşması ve Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Fahrettin Kurt'un cevabı 298:301 

3. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, FAO'ya dilekçe veren bazı devlet 
memurlarının Devlet Güvenlik Mahkemesince gözaltına alınmaları ve Ankara 
Valiliğinin, Eğitimciler Derneğince düzenlenmek istenen toplantıya izin verme-
yişine ilişkin gündem dışı konuşması 301:304 
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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 304 

1. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Adalet Bakanı Mahmut 
Oltan Sungurlu'nun dönüşüne kadar, Adalet Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Ba
kanı Şükrü Yürür'ün vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/1467) 304:305 

2. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan İçişleri Bakanı Abdülka-
dir Aksu'nun dönüşüne kadar, içişleri Bakanlığına, Millî Savunma Bakanı H. 
Hüsnü Doğan'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/1466) 305 

3. — ingiltere'ye gidecek olan Turizm Bakanı tlhan Aküzüm'ün dönüşüne 
kadar, Turizm Bakanlığına, Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek'in vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1468) 305 

4. — Fas ve Lüksemburg'a gidecek olan Devlet Bakanı tbharim özdemir'-
in dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakam Mehmet Yazar'ın vekil
lik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1469) 305 

5. — Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine gidecek olan Bayındırlık ve 
îskân Bakanı Cengiz Altınkaya'nın dönüşüne kadar, Bayındırlık ve İskân Ba
kanlığına, Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci'nin vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1470) 306 

6. —• Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Türkiye - AT Karma Parlamen
to Komisyonunda açık bulunan üyeliğe Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Baş
kanlığınca aday gösterildiğine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1471) 306 

7. — Batı Avrupa Birliği Asamblesinin 3 - 6 Aralık 1990 tarihleri arasında 
Paris'te yapıtacak 36 ncı olağan toplantısı 2 nci bölümüne, vaki davet üzerine 
Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen dört milletvekilinin gözlemci statüsüy
le katılmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1472) 306:307 

8. — Tekirdağ Milletvekili.Güneş Gürseler'in, (6/960) esas numaralı sözlü 
sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/241) 307 

9. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in (6/979) esas numaralı sözlü 
sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/242) 307 

10. — Bursa Milletvekili tlhan Aşkm'ın, (6/1016) esas numaralı sözlü so
rusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/243) 307:308 

C) ÖNERİLER 308,310 

a) Danışma Kurulu Önerileri 308,310 

1. — 1991 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile, 1989 Malî Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasarılarının Genel Kurulda görüşülmesine başlanacağı gün, görüşme 
süre ve usullerine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 308:310 
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2. — 481 ve 463 sıra sayılı kanun tasarılarının gündemin "Kanun Tasarı 
ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer tşler" kısmındaki sıralamalarına 
ilişkin Danışma Kurulu önerisi 310 

D) ÇEŞİTLİ İŞLER 310 

1. — Bütçe ve kesinhesap kanunu tasarıları üzerinde kişisel söz almak iste
yen sayın milletvekillerinin söz kayıt işleminin yapılacağı gün ve saatlere ilişkin 
Başkanlık duyurusu 310 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME - MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI 311 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 311 
1. — Ankara Milletvekili Kâmil AteşoguIIarı ve 12 arkadaşının, ASELSAN'-

da çalışan işçilerden bir kısmının topluca işten çıkarılmalarının nedenini ve Sa
vunma Fonu Müsteşarlığınca açılan bilgisayar kontrollü telsiz sistemi ihalesi ile 
ilgili iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin Önergesi (10/90) 

Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 14 arkadaşının, ASELSAN'la 
ilgili iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek ve soruna köklü çözüm getir
mek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/98) 311:330 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 330 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 330 
1. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, birinci özal Hükümetinde görev alan 

eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Devlet Bakanı Recep Ercüment Konukman'ın cevabı (6/60) 330:332 

2. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Karadeniz Bakır İşletmeleri Ge
nel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan bir atamaya ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/108) 332 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Horzum Şirketler Grubuna 
20.11.1985 tarihli protokolden önce ve sonra ne kadar vergi iadesi ve kaynak kul
lanımı destekleme primi ödendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/234) 333 

4. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Talebele
rine Yardım Derneği öğrenci Pansiyonunun kazan dairesinin onarımı için ge
rekli malzeme ve işçiliğin karşılıksız olarak T.K.t. Orta Anadolu Linyit tşletme-
since karşılandığı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/126) 333 

5. — tzmir Milletvekili K. Kemal AnadoPun, Yumurtalık, Tekirdağ ve Ali
ağa'da termik santrallar kurulacağı iddiasına ve Aliağa'daki sanayi tesislerinin 
yaptığı olumsuz etkilere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/128) 333 
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6. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Kuveyt Türk Evkaf Finans 
Kurumu A.Ş.'nin ortaklarına ve şirket anasözleşmesinde yer alan bazı hüküm
lere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/257) 333 

7. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum İline bağlı bazı köylerin 
elektrik sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/258) l 333:334 

8. —• Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, hayalî ihracatla ilgili olarak 
mahkemelere intikal eden veya Devlet Planlama Teşkilatında soruşturması de
vam eden dosyalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/138) 334 

9. — Samsun Milletvekili trfan Demiralp'in, Sosyal Sigorta Kurumu emek
lilerinin de yurt dışı tedavi imkânlarından yararlandırılmaları için çalışma yapı̂  
lıp yapılmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/162) 334 

10. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Trabzon - Maçka İlçe
sinde meydana gelen heyelandan zarar gören vatandaşlar için yaptırılacak ko
nutlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/168) 334 

11. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, İspir - Kundura, Tortum - Şa
yak, Dumlu - Yapağı Tiftik, Pasinler - Tütün ve Ilıca - Süt fabrikalarının son 
durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/169) 334 

12. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesinde sigorta hasta
nesi açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sözlü soru önergesi (6/175) 334 

13. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze Kapalı Spor Salonu in
şaatının ne zaman ihale edileceğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/177) 335 

14. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük - Safranbolu ka
rayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakamdan sorusu ve Devlet Bakanı Meh
met Keçeciler'in cevabı (6/184) 335:336 

15. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük - Yenice karayolu 
yapım çalışmalarının durdurulma nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/185) 336 

16. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük İlçesi Kapullu Kö
yünde yaptırılacak afet evlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/186) 336 

17. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, dış ülkelere gidecek va
tandaşlara uygulanan vize işlemlerinin kolaylaştırılması için çalışma yapılıp ya
pılmadığına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 336 

18. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, inek ithalatına ilişkin Tarım, 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/317) 336:337 
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19. — Kocaeli Milletvekili Alâettin Kurt'un, Kocaeli tli Gebze İlçesinin öğ
retmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/199) 337 

20. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, günlük bir gazetenin 3.11.1988 
tarihli nüshasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına atfen verilen habere 
konu teşkil eden olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/207) 337 

21. — Kocaeli Milletvekili Alâettin Kurt'un, Kocaeli Valilik Konağı için ya
pılan harcamaya ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/321) 337 

22. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Avrupa ülkelerinde çalışan Türk 
işçilerinin ailelerinin parçalanmasını önlemek için ne gibi tedbirler düşünüldü
ğüne ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/224) 337 

23. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, .1988 yılında tedavi masrafları
nı ödeyemedikleri için hastanelerden kaçan veya borç senedi vererek taburcu olan 
vatandaşların borçlarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Halil Şıvgın'ın cevabı 
(6/225) 337:341 

24. — Kocaeli Milletvekili Alâettin Kurt'un, istanbul'da münteşir bir ga
zetenin 12.11.1988 tarihli nüshasında yer alan silah ticareti ile ilgili habere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/227) 341:342 

25. — Bursa Milletvekili Abdülkadir Cenkçiler'in, koruma sahası olarak 
ilan edilen Fethiye ve Marmaris'te yapımlarına daha önce izin verileri tesislerin 
inşasının durdurulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/228) 342 

26. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Başbakan Turgut özal'ın Gö-
cek'teki yaz tatili sırasında kaldığı yatın kira bedeline ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/332) 342 

27. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri tli Uludere İlçesi 
Kayadibi Köyü Evil Mezrasındaki bir vatandaşın evinin jandarma tarafından 
yıkıldığı ve Kayabidi Köyünde zorunlu ikâmete tabi tutulduğu iddiasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/333) • 342 

28. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, 1986 ve 1987 yıllarında Hak
kâri İli Yüksekova İlçesi Esendere Bucağından sınırı geçerken jandarma tara
fından öldürülen veya yaralı olarak ele geçirilen vatandaşlara ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/334) 342 

29. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri tli Uludere İlçesi 
Şenoba Köyü Tabur Komutanının bazı uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/335) 342 

30. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili Yüksekova İl
çesi Güvenli Köyüne ait olan ve Dere Yaylasında otlatılmakta bulunan koyun 
sürüsüne Aytepe Karakolu görevlilerince el konulduğu ve sürünün gümrüğe tes
lim edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) 342 
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31. — Kocaeli Milletvekili Alâettin Kurt'un, Kocaeli tündeki belediyelere 
1988 yılında yapılan yardımlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/337) 342 

32. — Erzurum Milletvekili tsmail Köse'nin, Doğu Anadolu'daki bazı ille
rin yakacak sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2S4) 342:343 

33. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Afşin - Elbistan 
Termik Santralına ve bu bölgede katkısız biriket imalatının ne zaman gerçekleş
tirileceğine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Fahrettin Kurt'
un cevabı (6/269) 343:344 

34. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, televizyon yayın
larını izleyemeyen Kahramanmaraş tüne bağlı ilçe ve köylere ve Kahramanma-
raş'da Sümerbank ikinci satış mağazasının ne zaman açılacağına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/274) 344 

35. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Sosyal Sigortalar Kurumu 
Karabük Hastanesinde vefat eden emekli bir işçinin cesedinin fareler tarafın
dan tahrip edildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/277) 344:345 

36. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, TEK Toroslar İşletmesinin Çu
kurova Elektrik A.Ş.'ne devredilmesinden doğacak bazı sorunlara ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) 345 

37. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesinin içme su
yu ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/286) 345 

38. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Havza - Vezirköprü yolunun yapı
mına ve E - 5 karayolu Hendek - Düzce güzergâhının onarımına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/294) 345 

39. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Şemdinli İlçesi 
Kaymakamı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/358) 345 

40. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı 
Nisan ayından bugüne kadar İller Bankasından aldığı avans borçlarının mikta
rına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) 345 

41. — Bingöl Milletvekili Haydar Baylaz'ın, Sivas İli Gürün İlçesi Çaybo-
yu Mahallesinde inşa ettirilen afet konutlarının hak sahiplerine verilip verilme
diğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/298) 345 

42. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Karadeniz Bakır İşletmeleri Sam
sun izabe Tesislerindeki rehabilitasyon çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/310) 345 
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43. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, 198S - 1988 yıllarında Kaynak 
Kullanımını Destekleme Fonundan yararlanabilmek için yatırım amacıyla teş
vik belgesi alanlara ve adı geçen Fondan kimlere ne kadar ödeme yapıldığına 
ilişkin Babakandan sözlü soru önergesi (6/370) 346 

44. — Kocaeli Milletvekili Alâettin Kurt'un, Tunceli - Geyiksuyu Yatılı İl
köğretim Bölge Okuluna ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/313) 346 

45. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüPün, profesyonel futbol kulüp
lerinin maç hâsılatlarından elde ettikleri gelirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Keçeeiler'in cevabı (6/372) 346:347 

46. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, doğalgaz santrallarına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/375) 348 

47. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Kemerköy Termik Santralı 
baca gazı arıtma tesislerine ve Karlıova Termik Santralına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/376) 348 

48. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, bazı vatandaşlara ait tele
fonların güvenlik güçlerince dinlendiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/377) (1) 348 

49. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, elektrik üretim yollarına ve mali
yetlerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Fahrettin Kurt'un 
cevabı (6/380) 348:351 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 352 

1. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir Büyük Kanal Projesine iliş
kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin yazılı cevabı (7/1608) 352:353 

2. — Sinop Milletvekili \aşar Topçu'nun, T.R.T.'nin Almanya'daki yayın
ları için yapılan harcamalara ve özel firmalara yaptırılan yerli programların ma
liyetine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Yazar'ın yazılı 
cevabı (7/1613) 353:355 

3. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, kamyonların yük alma müsadelerinin 
düzenleniş şekline ve tran'a sevkedilmek üzere Arjantin'den gelen mısırın limanda 
bekletilme nedenine ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir 
Aksu'nun yazılı cevabı (7/1614) 355:356 

4. — Kocaeli Milletvekili Alâettin Kurt'un, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerinde sanayi kredisi ve teşvik verilen tesisler ile projelere ilişkin sorusu 
ve Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin yazılı cevabı (7/1622) 356:358 

5. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Amerikan pazarlarında ve turistik otel
lerde ithal ilaç satıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Halil Şıvgın'ın 
yazılı cevabı (7/1625) 358:359 
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6. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın", açlık grevinde bulunan tutuklu
lara disiplin cezası verildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut 
Oltan Sungurlu'nun yazılı cevabı (7/1626) 360:361 

7. — Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün, Mardin İline bağlı Nurköy'ün 
statüsüne ve valilikçe Nurköy'e yapılan öğretmen atamasının engellendiği iddi
asına ilişkin sorusu ve tçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun yazılı cevabı (7/1628) 361:362 

8. — Malatya Milletvekili Mehmet Bülent Çaparoğlu'nun 3628 Sayılı Ka
nunun 2 nci maddesinin (G) bendinde yazılı olanların mal bildiriminde bulu
nup bulunmadıklarına ilişkin sorusu ve tçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun 
yazılı cevabı (7/1634) 362:363 

9. — tçel Milletvekili Etem Cankurtaran'ın, 3417 sayılı Kanun gereğince 
"Tasarrufu Teşvik Hesabı"nda toplanan paralara ilişkin sorusu ve Maliye ve 
Gümrük Bakanı Adnan Kahveci'nin yazılı cevabı (7/1637) 363:365 

10. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun 1990 yılının ilk altı 
ayında özel ve kamu sektörü işyerlerinden çıkarılan işçilerin sayısına ilişkin so
rusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı İmren Aykut'un yazılı cevabı (7/1638) 365:366 

Îİ. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun 1989 yılında özel ve 
kamu sektörü işyerlerinden çıkarılan işçilerin sayısına ilişkin sorusu ve Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı İmren Aykut'un yazılı cevabı (7/1639) 366:367 

12. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, 1990 yılının ilk altı 
ayında kapanan işyerlerinin sayısına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanı İmren Aykut'un yazılı cevabı (7/1640) 367 

13. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, 1989 yılında kapa
nan işyerlerinin sayısına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
İmren Aykut'un yazılı cevabı (7/1641) 368 

14. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Siirt Cezaevinde tecavüze uğ
rayan bir vatandaşın ölümüyle ilgili olarak soruşturma açılıp açılmadığına iliş
kin sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun yazılı cevabı (7/1643) 368:370 

15. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Birleşmiş Milletler Çocuk 
Hakları Sözleşmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı Ahmet 
Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı cevabı (7/1645) 370:372 

16. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, Türkiye Demir Çelik İşletme
lerince demir • çelik satışı için bayilik almak isteyenlerde aranan yıllık satış bağ
lantısı şartına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Hüsamettin örüç'ün yazılı cevabı 
(7/1649) 372:374 

17. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Malatya İli Hekimhan İlçesi 
S.H.P. İlçe Yönetim Kurul üyelerinden birini öldürdüğü iddia edilen kişinin ya* 
kalanamamasının nedenine ilişkin Başbakandan sorusu ve tçişleri Bakanı Ab
dülkadir Aksu'nun yazılı cevabı (7/1653) 374:375 

18. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, yurt dışında, yaşayan va
tandaşlarımızın bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Baka
nı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı cevabı (7/1654) 375:379 

___________ # ____________ 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

Tunceli Milletvekili Kamer Genç, Plan ve Bütçe Komisyonunda Sayıştay üyeliklerine yapı
lan seçime ilişkin gündem dışı bir konuşma yaptı. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yusuf Bozkurt özal, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in 
gündem dışı konuşmasında, Komisyonun töhmet altında bırakıldığı ve şahsına sataşıldığı iddi
asıyla bir konuşma yaptı. 

Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya Güzel Sanatlar Galerisinin bir firmaya ki
ralanmasına ilişkin gündem dışı konuşmasına Devlet Bakam Cemil Çiçek cevap verdi. 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver de, bazı gazetelerde alınan grev kararlarına ilişkin gün
dem dışı bir konuşma yaptı. 

tzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, (6/980), 
Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in (6/998), 
Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, (6/901), 
Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, (6/984); 
Numaralı sözlü sorularını geri aldıklarına ilişkin önergeleri okundu; soruların geri veril

dikleri açıklandı. 

Sayıştayda Boş Bulunan Üyeliklere 1.11.1990 Tarih ve 3677 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci 
Maddesi Gereğince Yapılacak Seçime Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (3/1450) (S. Sayısı: 492) ve Sayıştay üyeliğine seçilen 9 adaya ilişkin ekli liste 
kabul edildi. 

Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 39 Arkadaşının, 28.3.1983 Tarihli ve 2809 Sayılı Yük
seköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişti
rilerek Kabulüne Dair Kanunun 14 üncü Maddesinin (h) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları, 

Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyon, 

İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 Arkadaşının, Sigara Tütün ve Tütün Mamulle
rinin Zararlı Alışkanlıklarından Koruma Kanunu Teklifi, Adana Milletvekili Cüneyt Canver'-
in, 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tekli- -
fi ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Sigaranın Zararlarının önlenmesi tçin 6 Mayıs 1930 
Gün ve 1593 Sayılı Genel Sağlık Yasasına (Umumî Hıfzıssıhha Kanununa) Kimi Maddeler Ek
lenmesine tlişkin Yasa önerisi ve Adalet Komisyonu Raporu, 

Konya Milletvekili Kadir Demir ve 9 Arkadışının, 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; 

Raporlarının (2/242) (S. Sayısı : 397), (3/905) (S. Sayısı : 403), (2/189, 2/190, 2/193) (S. 
Sayısı: 286 ve 286'ya 1 inci Ek) (2/269) (S. Sayısı: 409) görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri 
Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından ertelendi. 
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13.7.1956 Tarihli ve 6801 Sayılı Askerî Memurların Subaylığa Nakilleri Hakkında Kanuna 
Göre Muvazzaf Subaylığa Geçirilen Bazı Emekli Yarbayların Terfilerinin ve Aylıklarının Dü
zeltilmesine Dair Kanun Teklifi (2/203) (S. Sayısı : 401) ile, 

Yahşihan'da Meydana Gelen Patlamalarda Zarar Görenlerin Zararlarının ödenmesi Hak
kında (1/4,27) (S. Sayısı : 404) 

Adlî Sicil (1/524) (S. Sayısı : 405), 
Türk Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 

(1/676) (S. Sayısı : 408), 
6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Ya

pılmasına Dair (1/649) (S. Sayısı : 412); 
Kanun tasarılarının, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edildikleri ve kanunlaştıkları 

açıklandı. 
27 Kasım 1990 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime saat 17.37'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Aytekin Kötü 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Ordu Konya 

Ertuğrul Ozdemir Kadir Demir 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

23 . 11 . 1990 Cuma 

Teklif 
1. —• tzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 

Kanununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/438) (Plan ve 
Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.11.1990) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1. — tzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, "Takas Yönetmeliği"nin tzmir - Foça Bele
diyesi sınırları içinde ne zaman uygulanacağına ve Foça'da tarihî eser müzesi açılıp açılmaya
cağına ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru önergesi (7/1690) (Başkanlığa geliş tarihi : 
20.11.1990) 

2. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Trakya'nın bazı yörelerindeki üreticilere hu
bubat bedellerinin ödenmediği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından vazıh 
soru önergesi (7/1691) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.11.1990) 

3. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Kırklareli tündeki bazı köy ilkokullarının 
öğrenci azlığı nedeniyle kapatıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/1692) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.11.1990) 

4. — Kırklareli Milletvekili trfan Gürpınar'ın, Kırklareli İlinde faaliyetle bulunan orta 
dereceli okullara ve bu okulların öğretmen sorununa ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/1693) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.11.1990) 
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5. — Ankara Milletvekili Yaşar Yılmaz'ın, Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı Başkanının 
A.B.D. seyahatinden dönerken iki adet altın silah getirdiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazı
lı soru önergesi (7/1694) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.11.1990) 

26 . 11 . 1990 Pazartesi 
Tasarı 

1. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu ile 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/765) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 26.11.1990) 

Teklifler 
1. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi ve 18 Arkadaşının, 2822 Sayılı Toplu tş Söz

leşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Yü
rürlükten Kaldırılması ve Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/439) (Adalet ve 
Sağlık ve Sosyal tşler komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.11.1990) 

2. — Ankara Milletvekili Yaşar Yılmaz ve 7 Arkadaşının, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun Ek 1 inci Maddesine tki Bent Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/440) (Sağlık 
ve Sosyal tşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.11.1990) 

3. — tstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Evlenmeden Önce EBKB (Edinsel Bağışıklığın 
Kırılması Belirgesi) (AİDS) Muayenesi ve Denetimi Yapılmasına ve EBKB'li (AIDS'lı) Hasta
ların Kimliklerinin Gizli Tutulmasına tlişkin Yasa önerisi (2/441) (Sağlık ve Sosyal tşler Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.11.1990) 

4. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı*nın, 765 Sayılı Türk Ceza Kanununda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/442) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 26.11.1990) 

Tezkereler 
1. — Gökhan Turgut Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık 

Tezkeresi (3/1464) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.11.1990) 
2. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un \asama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak

kında Başbakanlık Tezkeresi (3/1465) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.11.1990) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — tzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Cumhurbaşkanının yetkisi olmadığı halde AGÎK 

toplantısına katıldığı ve AKKA Belgesine imza attığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1027) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.11.1990) 

Yazdı Soru Önergeleri 
1. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Paris zirvesine katılan Cumhurbaşkanı ve Başbaka

nın iki ayrı özel uçakla gittikleri iddiasına ve götürülen personel sayısına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/1695) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.11.1990) 

2. — Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı'nın, kamu ve hazine avukatlarının sayısına ve 
özlük haklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1696) (Başkanlığa geliş tarihi : 
23.11.1990) 

— 295 — 

file:///asama


T.B.M.M. B : 38 27 . 11 . 1990 O : 1 

BtRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hocaoğlu 
KÂTİP ÜYELER : Mümin Kahraman (Çanakkale), Mustafa San gül (İstanbul) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 38 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

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

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündem dışı söz istemleri vardır. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Sinop Milletvekili Özer Gürbüz'e, Zonguldak laf kömürü işletmeleri işçilerinin sorunlarına 

ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı 

BAŞKAN —.1 inci sırada, Sinop Milletvekili Sayın Özer Gürbüz'e, Zonguldak Taşkömü
rü İşletmesi işçilerinin sorunları hakkında söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Gürbüz. (SHP sıralarından alkışlar) 
ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Zonguldak Taşkömürü işletmeleri işçilerinin içinde bu

lundukları çok önemli ve çok acil durumu Yüksek Meclisin bilgilerine sunmak için söz almış 
bulunuyorum. 

Zonguldak'taki taşkömürü işçilerinin sorunu, yalnız 45 bin kömür işçisi ve ailelerini ilgi
lendiren bir sorun değildir; sorun, bütünüyle Zonguldak'ın sorunudur. Taşkömürü, tüm Zon-
guldalehalkı ve coğrafyası ile, birleşmiş ve bütünleşmiştir. Esnafıyla, taciriyle, kuyumcusu, sa
natkârı, avukatı ve doktoruyla, Zonguldaklı, kömür işçisinin sorununun çözümlenmesini bek
lemektedir. Tüm senetlerin, borçların, bonoların ödeme tarihleri, işçinin toplusözleşme tarihi
ne göre düzenlenmiştir. Tüm ekonomik hareket, toplusözleşmeyi beklemektedir. 

Taşkömürünü ve bağlı kuruluşlarını Zonguldak'tan aldığınızda, içi boşaltılmış, ekonomik 
olanakları elinden alınmış bir Zonguldak ile karşı karşıya kalırsınız. Çünkü, Zonguldak'ta, 
taşkömürü dışında, sanayi ya da toplumu etkileyecek başka bir toplu işyeri yoktur. Taşkömü
rü, Zonguldak'ın canı, kanı, yaşam kaynağı olmuştur. 

Taşkömürü üretiminin zarar ettiği bir gerçektir; ancak, bu zarara kömür işçisinin ücretleri 
neden olmamaktadır; sorun, iyi işletememe sorunudur. Zonguldak kömür üretimi, biraz da 
arazi yapısının zorlamasıyla, büyük bölümü ile insan emeğine, kol gücüne dayanarak yapıl
maktadır. Bunun da yükü, "Kazmacılar" denilen, toprak altında yer yer elli altmış metre-
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lerde kazma sallayan emekçilerin omuzundadır. Böylesine, her an hayatî tehlike dahil, toprak 
altında, sağlıklarından ve ömürlerinden de vererek, en ağır koşullarda çalışan işçilere verilen 
500-600 bin lira ücretler, biraz insafı olan vicdanlan rahatsız etmelidir. Avrupa Topluluğu ül
keleri, aynı durumdaki işçilere en az 10 kat ücret ödemektedir. Bizim Hükümetimiz ise, işçile
rimiz, "Ocakları kapatıp, ihtiyacı ithal kömürlerle karşılarız" diyerek tehdit etmektedir. An
cak, plansız ithal sonucu, binlerce ton kömür, satılamayıp, Zonguldak rıhtımlarında bekleti
lip, ekonomik değerleri yok edilmektedir. Haliyle, zarar biraz daha büyümektedir. 

Bu gerçekleri yok saymak ya da görmezlikten gelmek, sosyal devlet yapısı ve devletin çalı
şanına sahip çıkması ve sermaye ile emeği dengelemek görevleriyle bağdaşmayacağı gibi; çalı
şanını, yokluk, sefalet ve tüm Zonguldak'ı yalnızlığa itecek olan kamu işvereninin lokavt kara
rını rv mantığını da anlamak hiç mümkün değildir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, konu böylesine acil ve önemlidir. Soruna, bir işkolu
nun toplusözleşme, grev ya da lokavt sorunu olarak değil, 1 milyonun üzerindeki insanıyla tüm 
Zonguldak'ın hayatî sorunu olarak bakılmalıdır ve soruna, greve gidilmek zorunda bırakıl-
maksızın, adaletli bir çözüm bulunmalıdır. Böyle bir çözüm bulunamadığında, 30.11.1990 ta
rihinde başlamak üzere, yetkili sendikaca alınmış olan grev kararı, Hükümetçe, bu konuda ma
zeret sayılmayacak Körfez Krizi ya da başka nedenlerle hiçbir şekilde ertelenmemelidir. işçinin 
emeğinya karşılığını alabilmek için kullanabileceği tek demokratik direnci, grev hakkı elinden 
alınmamalıdır. Grev ertelemesi halinde, çok daha ağır birçok sorunun ortaya çıkacağı bilinmelidir. 

45 bin işçisiyle bütünleşen Zonguldak halkı, tüm Zonguldak'ın sorunu olan taşkömürü 
işletmeleri işçilerinin toplusözleşmelerinin çözümlenmesinde daha da geç kalınmadan, bütün 
yetkililerin ve Yüce Meclisimizin konuyla ilgilenmesini ve olumlu katkılarını beklemektedir. 

Yüce Kurula saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Ce

mil Çiçek. 
Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI CEMİL ÇtÇEK (Yozgat) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; he
pinizi saygıyla selamlıyorm. 

Taşkömürü Kurumu ile ilgili olarak, kısa sürede konu üçüncü defa gündeme gelmiş bulu
nuyor. O da, herhalde, meselenin ehemmiyetli olmasından kaynaklanıyor. Tabiatıyla, biz, Zon
guldak'taki Kaşkömürü Kurumu meselesine, hiçbir zaman, orada çalışan 40 - 45 bin kişinin 
meselesi olarak bakmadık. Hakikaten bir vakıadır, Türkiye'nin hiçbir yerinde, bir şehrin eko
nomisi, canlılığı, bir müessese ile bu kadar yakından alakalı değildir. 

Esasen, ücret meselesini de hesaba katarken, teknik ücretten ziyade sosyal ücret kavramı 
içerisinde; sadece işçiyi düşünerek değil, o vesileyle orada idame-i hayat eden, ekonomisi bu 
müesseseye bağlı esnafı, sanatkârı ve diğer vatandaşlarımızı da hesaba katarak meseleye yak
laşmaya çalışıyoruz. 

Tabiatıyla, mesele iki taraflıdır. Sadece bir tarafın bu yaklaşım içerisinde olması yetmez, 
karşı tarafın da, talebini makul bir seviyede tutması gerekmektedir. Onun için, meselenin ehem
miyeti bizim tarafımızdan da idrak edildiği için, yarın ben kendilerini toplantıya çağırdım; sa
at 14.00'te, görüşmeye devam edeceğiz. 
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Samimiyetle buradan ifade etmek istiyorum, biz, hiçbir işyerinde greve gidilmesini arzu 
etmeyiz. Çünkü, bu müesseseler 57 milyon Türk insanının, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti
nin müesseseleridir, "karşı taraf" olarak ifade ettiğimiz -ki, bu da toplusözleşmeden doğan 
bir ifadedir- kişiler de bu devletin vatandaşlarıdır. Yani, devletin, vatandaşından, verilmesi müm
kün olanı esirgemesi diye bir hadise yok. Hakikaten, meseleyi, bu anlayış, içerisinde, Sayın 
Gürbüz'ün de ifade ettiği bir yaklaşım içerisinde götürmeye çalışıyoruz. Tabiatıyla, burada bu
lunan arkadaşlarımızın, özellikle muhalefet partilerimizin bu anlayış içerisinde olduğumuzu 
lütfen bilmeleri lazım. Arzum, bu işin çözümlenmesidir. 

Tabiatıyla, burada üzerinde konuşulan konu, 540-550 bin liralık rakam, biten sözleşmeyle 
ilgili. Biz kendilerine, hiçbir zaman, 550 bin, 600 bin vereceğiz gibi vaatte de bulunmadık. Kal
dı ki, geçen sene yaptığımız ve bu sene birinci altı ayda bitirdiğimiz sözleşmelerin hemen tama
mı 1 milyon lira civarında veya bunun üzerindeki bir rakama gelmiştir. Elbette, Taşkömürü 
Kurumunun sıkıntılarını, çalışma şartlarını biliyoruz. Bu şartları da dikkate alarak bir ücret 
vermeyi yürekten arzu ederiz. Bu, tabiî, müzakerelerin sonucunda orta yere çıkacak bir du
rumdur; ama, şunu da her defasında söyledik, bu da bir suçlu arama gayretinden kaynaklan
mıyor; yani, Taşkömürü Kurumunun zarar ettiği bir vakıadır. Bu sene 870 milyar lira civarında 
zararı vardır. Bunu bir tespit olarak söylüyorum. KİT'lerin önemli bir kısmında zarar var; ama, 
kabul etmek lazım ki, KİT'ler içerisinde de işçilik ücretinin maliyette en fazla olduğu yer de 
Türkiye Taşkömürü Kurumudur. Her 100 liralık kömürde 66 liralık işçilik gideri vardır. Bu da 
bir vakıadır, bunu da kabul etmemiz lazım. 

K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Orada çalışmak kolay değil Sayın Bakan... 

DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) — Yani, bunları bir tepit anlamında söy
lüyorum, yoksa hesaplamaları yaparken, müzakerelerde hiçbir zaman, işte, bu kurum zarar 
ediyor, şuna çalışacaksınız, buna çalışacaksınız gibi bir fırsatçılık içerisinde de bu meseleye 
yaklaşmadığımızı ifade etmek istiyorum. İlgili sendikaya da talimat vermiştik, yarın saat 14.00'te 
kendilerini bekliyoruz, zannediyorum, sendikanın yetkilileri de gelecektir, öyle ümit ediyorum... 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Görüşme çağrısını yetkili bir kişi mi yapmıştır? 

DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) — Kamu İşveren Sendikası Genel Sekre
teri yapmıştır ve yetkilidir... 

M. TURAN BAYAZİT (İzmir) — Yetkili midir? 

DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) — Yetkilidir efendim; yetkisiz kişinin baş
kalarını çağırması söz konusu değil, yetkili kişi çağırmıştır. Taraf olan ve imzayı atacak olan 
kişi çağırmıştır. Dolayısıyla, yarınki müzakerelerden, ümit ederim sizi de bizi de memnun ede
cek bir netice çıksın. 

Hepinize saygılar sunar, teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

2. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'in, Kütahya-Gediz Kömür iletmesinin içinde bu
lunduğu darboğaza ilişkin gündem dışı konuşması ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Fahrettin Kurt'-
un cevabı 
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BAŞKAN — Gediz tlçesi kömür işletmesinin içinde bulunduğu darboğaz konusunda, Kü
tahya Milletvekili Sayın Mehmet Korkmaz. 

Buyurun Sayın Korkmaz. (DYP sıralarından alkışlar) 

MEHMET KORKMAZ (Kütahya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Kütahya'nın Gediz 
tlçesi, tç Ege Bölgesinde, 68 000 nüfuslu, ekilebilir ve özellikle sulu tarıma müsait arazisi fev
kalade sınırlı bir yerleşime sahiptir. 1950 - 1960'h yıllarda oluşan ve gelişen kömür işletmeciliği 
üretimi, 1970 yılındaki büyük Gediz depreminde duraklamış ve bilahara, atılımlarla, ekono
miye katkılarını büyüterek sürdürmüştür. 

Bu aşamada, Gediz İlçesinde, 4 maden işletmesinin öncülüğünde ve yurt dışında çalışan 
işçilerin de desteği ile katılımcı bir model oluşarak, şirketleşme ve sanayie yöneliş meydana 
gelmiştir. Hemen hemen hiçbir ilçede görülmeyen çapta şirketleşme olgusu, Gediz'de 28 849 
ortaklı, 21 milyar lira ödenmiş sermayeli, bugünkü özvarlıklarıyla yüz milyarları aşan, 12 adet, 
halka açık şirket mevcuttur. 

Hiç şüphesiz, bu olgunun Iokomatifleri olan 4 kömür işletmesi, bir yandan da yan ekono
mik birimlerin oluşmasına imkân yaratmıştır. Bu birimlerin başında, nakliye sektörü gelmek
tedir ve buna bağlı olarak, küçük ve orta büyüklükte sanayi kolları ve esnaf ve sanatkârlar 
grubu, ticarî işletmeler oluşup gelişmiştir. 

Ne var ki, Gediz ekonomisi son aylarda büyük bir krize girmiş ve çökme aşamasına gel
miştir. Bunun nedeni ise, havzanın kömür tüketimi ve pazarlaması yönünden girdiği darboğazdır. 

Havzada üretilen kömür, 5 000 - 5 500 kalorili linyit kömürüdür. Üretim, yeraltı, kapalı 
ocak üretimi tipindedir ve üretim maliyetinin yüzde 60 - 70'ini işçilik oluşturmaktadır. 

isdihdam kapasitesi 2 500 işçidir. 

Üretim, 400 000 ton/yıldır ve üretilen kömür yüzde 5 - 7 oranında kükürt içerdiği için, 
ısınmada kullanılmasına müsaade edilmemektedir. O nedenle, yıllardır sanayi kömürü olarak, 
şeker, çimento ve toprak sanayiinde kullanılmakta ve tüketilmektedir. 

Darboğazı oluşturan nedenlerin bir bölümünün, üretimin tabiatında var olduğu gözlen
mektedir. Bunun yanında, ithalle oluşan haksız rekabet önlenmeli ve piyasa rekabetine imkân 
sağlanmalıdır. 

Sıfır gümrük ve fonla kömür ithal eden belediyeler, ısıtma dışında kalan toz kömürü ve 
tüketilmeyen kısmı sanayie pazarlamak suretiyle, haksız rekabet oluşturmaktadırlar. 

Sanayi sektörünün -özellikle, ÇtTOSAN ve çimento fabrikalarının- ithal ettiği kömürden 
devlete sağladığı bir kaynak yoktur veya cüzidir. Bu durum da haksız rekabet oluşturmaktadır. 
Petrokok için de durum aynıdır. Yeraltı işletmeciliğinin, işçilikten sonra ana girdileri olan ve 
devlet tekelinde bulunan maden direği, elektrik enerjisi, patlayıcılar ve demir • çelik ürünleri
nin yüzde 150'ye varan fiyat artışlarıyla maliyeti olumsuz yönde etkileyerek rekabet imkânını 
zayıflattığı da bir gerçektir. 

Bu nedenle, üretimde devlete aktarılan 40 000 TL/ton kaynağın ithal kömüre de fon ola
rak uygulanması suretiyle, haksız rekabeti ortadan kaldırarak, serbest piyasanın oluşması sağ
lanmalıdır. Çimento ve şeker sanayiinin kömür talebi 5 milyon ton/yıldır. Bu talebe rağmen, 
bu sektördeki pazar payı yüzde 5 olup, sadece 200 • 250 bin ton/yıldır. 
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Gediz havzasından, çimento ve şeker fabrikaları, 1990 yılında cüzî miktarda satın aldığı 
kömür için teklif ettiği cari fiyatlarla mubayaasını sürdürmelidir. Aksi takdirde, şu anda kaldı
ramayacakları bir stok yükü altında bulunan ocaklarımız, üretimi durdurma ve ocakları ka
patma mecburiyetinde kalacaklardır ve kapatılan ocakların tekrar üretime geçme imkânı ve 
şansı, maalesef, yoktur. 

Ayrıca, üretimin yarattığı katma değerden aktarılan 15 milyar Türk Lirası/yıl kaynaktan, 
devlet yoksun kalacaktır ve en önemlisi, havzada çalışan 2 500 işçi işsiz kalacak, bu işsizlik 
buhranı ise ekonomik ve sosyal patlamayı da beraberinde getirecektir. 

Gedizli tüccar, esnaf ve sanayici, beraberinde, kömür işletmeleri, nakliyeci ve işçi zinciri
nin yarattığı kaynak dönüşümüne göre şekillenmiş olduğundan, Gediz'in genel ekonomisinde 
darboğaza ve çöküşe gireceği kaçınılmaz bir son olarak görülmektedir. Gediz, hepinizin hatır
layacağı gibi, 1970 doğal afeti olan büyük depremin yıkımından yirmi yıl sonra, 1990'da da 
ekonomik bir yıkımın eşiğindedir. 

Gediz havzasındaki kömürlerin, çimento ve şeker sanayiine satışında yardımcı ve destek 
olunmalıdır. Söz konusu maden işkolunda, işin durdurulması, sanayi işkolundaki gibi değil
dir. Sanayi işkolunda bir süre sonra üretime başlanabilir; fakat, kömür ocaklarının -tabiat şartlan 
ile bozulacağından- yeniden üretime geçmesi mümkün değildir. Bu da, ebedî işsizlik anlamına 
gelir. Ayrıca, bu bölgemizde nakliyeciler de krize girmiştir ve nakliye sektörü de işsiz duruma 
düşmüştür. Bugün için, söz konusu kömür ocakları kapanma tehlikesiyle karşı karşıyadır. 

Kendi özkaynaklarımız dururken, kendi yeraltı cevherimizi değerlendirmek yerine, sanayi 
sektöründe ithal kömür kullandırılması sonucu kömür ocaklarımızda biriken stokun pazarla-
namaması, ocakların kapatılmasına sebep olacak ve çalışan 2 500 işçimiz sokağa atılacaktır. 

Hükümetin bu soruna bir çözüm bulmasını diliyor, Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Korkmaz. 
Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Fah

rettin Kurt. 
Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Sayın 

Başkan, çok muhterem arkadaşlar; hepinizin bildiği gibi, madencilik sektörü, riski çok, emek/yo
ğun ve uluslararası piyasalarda da kıyasıya bir rekabete karşı mücadele etmek zorunda olan 
bir sektördür. Yalnız, bugün kömürde değil, aynı şekilde, kromda, özellikle Güney Afrika'nın 
dampingli fiyatlarıyla Türkiye'deki madencilerin rekabet etmesi mümkün olmayan boyutlara 
ulaşmıştır ve zaman zaman dünya piyasalarında fiyat yükselip alçalmalarından, zaten zor şart
larda riskli olan bu sektör büyük çapta etkilenmektedir. 

Bu genel manzaranın içerisinde, özellikle son zamanlarda, son iki üç senedir, kalorisi 6 
000 civarında olan ithal kömürlerin daha düşük fiyatlarla Türkiye'ye mal olmaya başlamış ol
ması, sahillerdeki çimento fabrikaları başta olmak üzere, ithal kömürü ucuz girdi olarak tercih 
etme noktalarına gelmişlerdir. 

Arkadaşımızın bahsettiği Gediz bölgesi, çok büyük bir potansiyel olmamasına rağmen, 
genellikle yeraltı işletmeleri şeklinde ve özel sektör tarafından işletilen ocaklardır. Kendisinin 
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de belirttiği gibi, kalorileri 4 500 - 5 000 civarında ve kükürtleri de 5 ila 7 arasında olan kömür
lerdir. Kükürt yüksek olunca, teshinde fazla taleple karşı karşıya kalmayan,,genellikle bugüne 
kadar çimento fabrikalarında kullanılan sanayi kömürü niteliğindeydi. Dolayısıyla, son fiyat 
dalgalanmalarından büyük çapta etkilenmiş oldukları doğrudur. 

Son çıkarılan thracatı Teşvik Kararnamesinde, özellikle madenciliğin içinde bulunduğu 
ve dış fiyatlarla rekabet edememekten meydana gelen sıkıntıyı aşmak için, başta krom olmak 
üzere, teşvik ve ihracatının desteklenmesi, bunun yanında ithal girdilerde yerli sanayiin -özellikle 
dar bir bölge olmasına rağmen, Gediz bölgesi ve bunun gibi diğer bölgelerde de bu sıkıntılar 
vardır- düzenlenebilmesi için, zararın asgariye indirilebilmesi için, bir fon konulması düşünül
mektedir. 

Bunun yanında, Bakanlığımıza bağlı Madencilik Fonundan da, bu işletmelere, Merkez Ban
kası reeskont kredilerinin altında kalmak kaydıyla, beş türlü kredi verilmektedir. Bunlar, stok 
kredisi, işletme kredisi, tevsii inşaat kredisi, araştırma kredisi gibi kredilerdir ve faizleri de bir
birine göre değişmektedir. Eğer bu kuruluşlar müracaat ederlerse, fonun kredi imkânlarından 
istifade etmeleri için kendilerine öncelik tanınır; ki, Çeltek işletmesine S milyar lira kredi vere
rek hem işletmeyi emniyet yönünden modernize ettik hem de üretimin artması konusunda önemli 
mesafeler kaydettik ve bu işletmeyi kapatılmaktan kurtardık. 

Arkadaşımızın dile getirdiği konular üzerinde çalışmalarımız devam ediyor ve bu konuş
madan sonra da daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşması için gayretlerimiz devam edecektir. 

Yüce Heyetinize bu konuda bilgi verme fırsatı verdiği için, arkadaşımıza teşekkür ederim. 
Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

3. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, FAO'ya dilekçe veren bazı devlet memurlarının Devlet 
Güvenlik Mahkemesince gözaltına alınmaları ve Ankara Valiliğinin, Eğitimciler Derneğince düzenlenmek 
istenen toplantıya izin vermeyişine ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Ankara Valiliğinin, öğret - Der ve FAO'ya müracaat eden kişiler hakkındaki 
bazı tasarrufları konusunda, Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'a söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Yılmaz. (SHP sıralarından alkışlar) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 

Sayın milletvekilleri, geçtiğimiz hafta AGtK Doruğuna katılan 34 ülkenin devlet ve hükü
met başkanlan, toplantının kapanışında, Avrupa'nın Geleceği tein Paris Sözleşmesi adıyla anılan; 
kısacası, Paris Şartını imzaladılar. Ülkemiz adına, anlaşmaya, hem Cumhurbaşkanı hem de 
Sayın Başbakan imza koydular. Sanıyorum, birisinin imzası yetmemiş olmalı ki, ikisi birden 
anlaşmayı imzalamak gereğini duydular. 

NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Birisi kefil oluyor... 

RIZA YILMAZ (Devamla) — Değerli arkadaşlar, şimdi, Paris Şartının, "însan Hakları, 
Demokrasi ve Hukuk Devleti" konulu ana başlığından bir bölümü milletvekili arkadaşlarımın 
yeniden dikkatine sunmak istiyorum. 
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"Yasalarca güvence altına alınan, devredilmez haklar olan insan hakları ve temel özgür
lükler, tüm insanlar için geçerlidir. Hükümetlerin temel sorumluluğu, bunları korumak ve iş
letmektir. Demokratik hükümet, halkın iradesine dayanır ve bu irade, düzenli aralıklarla yapı
lan özgür ve dürüst seçimlerle sağlanır. Her fert, ayırım gözetmeksizin, vicdan, din, inanç, ifa
de, dernek kurma, şiddete yönelik olmayan gösteriler düzenleme ve seyahat özgürlüğüne sa
hiptir. Hiç kimse, keyfî olarak tutuklanamaz, gözaltına alınamaz; işkenceye veya zalim, insan
lık dışı aşağılayıcı hiçbir ceza ya da muameleye tabi tutulamaz. Herkes,haklarını öğrenme, kul
lanma, özgür ve adil seçimlere katılma, adil ve açık olarak yargılanma, ferdî ya da kolektif 
mal sahibi olma, ferdî olarak işyeri yönetme, ekonomik, sosyal ve kültürel haklarını kullanma 
haklarına sahiptir" diyor. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimin başında belirttiğim gibi, Bu Avrupa Şartını, ülkemiz adına, 
hem Cumhurbaşkanı hem de Başbakan imzaladılar; ama, Avrupa Şartının imzalandığı gün
lerde, bakın, Ankara'da neler oluyor... Ankara'da olanları, kısa başlıklar halinde değerli mil
letvekillerinin bilgilerine sunmak istiyorum: ANAP'ın, iktidara geldiği günden beri uyguladığı 
ekonomik politikalar sonucunda, işçilerimiz -özellikle son günlerde de yaşadıkları gibi- grev 
aşamasına geldiler. Daha fazla ücret, daha fazla hak elde etmek için grev yapmaktan başka 
çareleri olmayan bu insanlar, geçinemedikleri için greve çıkmak zorunda kalıyorlar, işyerlerini 
kapattırmamak için greve çıkmak zorunda kalıyorlar, 

Köylülerimiz, uygulanan taban fiyat politikası nedeniyle, ürünlerinin bedellerini alamı
yorlar. Geçtiğimiz hafta içerisinde sayın genel başkanımızla birlikte Orta Anadolu'da yaptığı
mız gezide, köylülerimiz, kendilerine zorla imzalattırılan belgeleri bize gösterdiler. Çeltik üre
ticisi, ürününün bedelinin yarısını alıyor, yarısını da, "Ofis bana ne zaman verirse o zaman 
alacağım" diye bir belge imzalamak zorunda kalıyorlar. Bir devlet, bir hükümet, vatandaşları
nı güçsüz görerek böyle bir yola başvurmaz değerli arkadaşlarım. 

Ya memurlarımız... tşte, bugün, şimdi, yukarıda Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülü
yor; yüzde 15 maaş artışına mahkûm edilmek isteniyorlar. Yüzde 15 maaş artışıyla bile ellerine 
geçecek ücretle çok zor koşullarda yaşayacak, açlığa mahkûm olacak memurlarımız, geçtiği
miz günlerde Uluslararası Gıda örgütüne (FAO'ya) tek tek dilekçeyle başvurmak durumunda 
kaldılar. FAO'ya, "Aldığımız ücretle geçinemiyoruz, açız, .bize gıda yardımı yapın" diyen me
murlar, FAO'ya vermek istedikleri dilekçenin altına işyeri ve ev adreslerini açık açık yazdılar. 
Yani, bu insanlar kaçak değiller, adresleri belli, işyerleri belli; terörist hiç değiller, tstedikleri 
tek şey, demokratik haklarım kullanarak daha iyi bir yaşam düzeyini elde etmek. 

Değerli arkadaşlarım, bu vatandaşlarımız, bu memurlarımız, iki gün, karakollarda, aç bi-
ilaç tutulduktan sonra, Devlet Güvenlik Mahkemesine çıkarıldılar. Devlet Güvenlik Mahke
mesi Savcısı Nusret Demiral'ın mahkeme kapısında yaptığı açıklama çok ilginçtir: "Bu me
murları memur oldukları için değil, FAO'ya dilekçe verdikleri için de değil, bunları kim etkile
di, bunların arkasında kim var, onları ortaya çıkartmak için göz altına aldık" diyorlar. 

Gerçekten utanılacak bir durum değerli arkadaşlarım. Demokrasilerde elbette insanlar bir
birlerini etkileyecekler. Demokrasilerde elbette insanlar örgütleri aracılığıyla birbirlerini etki
leyecekler ve hak arama yollarını birlikte arayıp bulacaklar. 

Nitekim, yaptığımız iş siyaset de, insanları etkilime sanalı değil midir? Siz ANAP'lı ola
rak, biz Sosyaldemokrat Halkçı Partili olarak, diğer arkadaşlarımı? da kendi panilerinin 
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görüşlerini halka niçin sunuyorlar? Onları etkilemek ve kendilerini belli düzeyde halka kabul 
ettirerek iktidara gelmek için değil mi? 

Değerli arkadaşlarım, bu zihniyetten Türkiye'nin kurtulması gerekir. Bu zihniyetten kur
tulmanın yolu, önümüze sandık geldiği gün, Türkiye halkı tarafından açılacaktır; buna inanı
yoruz, buna güveniyoruz ve halkımıza güveniyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcısı bir başka açıklama daha yaptı: 
"Bunların arkasında kim var?" diyor. Ben, buradan açıkça ihbar ediyorum, bu dilekçe veren 
memurların arkasında onların çocukları var; aç kalan, elbise alamayan, ayakkabı alamayan, 
okul önlüğüne yaka alamayan memurlarımızın arkasında, çocukları var. Şimdi, Devlet Gü
venlik Mahkemesi, o çocukları da yargılasın, o çocuklan da tutuklasın... İhbar ediyorum 
buradan. 

Nitekim, bugün gazetelerde görmüşsünüzdür; dün, iskenderun'da "Savaşa hayır" diyen 
bir baba ile birlikte 3,5,7,9 yaşlarındaki 4 çocuğunu da tutukladılar ve karakollarda tuttular 
arkadaşlar. Anavatanlı ve diğer partilerdeki arkadaşlarımızla, partimiz milletvekillerinin dik
katlerine sunuyorum; 3 yaşındaki çocuk karakola alınıyor... 

NECCAR TÜRKÇAN (İzmir) — Bu ayıp onlara yeter. 

RIZA YILMAZ (Devamla) — Değerli arkadaşlar, son günlerde Ankara'da meydana ge
len bir başka konu, bir değerli devlet bakanımızın verdiği demeç üzerine Ankara'daki kadınla
rımızın gösterdikleri protestodur. Ankaralı kadınlar, devlet bakanlarımızdan birisinin verdiği 
demeci protesto etmek için demokratik haklarını kullandılar; ama, Ankara Emniyeti, cuma 
günü bu kadınlarımızı, gözaltına aldı. Neden cuma günü gözaltına aldı biliyor musunuz: Cu
martesi ve pazar günleri mahkemeye çıkarılamasınlar diye. İki gün bunlara eziyet etmek için; 
hep de böyle yapılıyor, hep de böyle cuma günleri alınıyor insanlar evlerinden. Bunların da 
evleri belli, bunların da adresleri belli, bunların da yeri yurdu belli. Eğer ifadeleri alınacaksa, 
kendilerine çıkarılacak bir çağrıyla ifadelerini almak mümkün. İnsanları günlerce karakollar
da tutmak, eziyet değil mi, işkence değil mi, kötü muamele değil mi? Niye imzaladık AGİK 
toplantısının sonundaki Paris Şartını? Avrupalıları kandırmak için mi? Hadi onları kandır
maya çalışıyoruz, lütfen, kendimizi de kandırmayalım değerli arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, sürenizi 4 dakika aştınız; toparlamanızı rica ediyorum. 

RIZA YILMAZ (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkanım. 

Değerli milletvekilleri, Ankara Valiliğinin geçtiğimiz günlerde rektörler ve dekanlarla yaptığı 
bir toplantıya, Ankara emniyetiyle görevli emniyet ve jandarma yetkililerinin katılmaları do
ğaldır; ama, aynı toplantıya Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanı Nusret Demiral da katıldı. 
O toplantıya Nusret Demiral'ın katılması yanlıştır; Nusret Demiral'ın çağrılması çok büyük' 
bir yanlıştır; bağımsız yargıya idarenin emir vermesi sonucunu zihinlerde yaratabilecek bir dav
ranıştır. Bağımsız yargı olarak, yargı organının bir erki, bir kişisi olarak, Nusret Demiral'ın 
(Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcısının) böyle bir toplantıya katılması, Ankara Valiliğinin de 
savcıları böyle bir toplantıya çağırması, rektörlerimiz, dekanlarımız ve öğretim üyelerimiz üze
rinde kurulmak istenen baskının bir sonucudur. 

Değerli arkadaşlar, sözlerimi, Ankara Valiliğinin yaptığı son uygulamayı belirterek bitir
mek istiyorum. 24 Kasım öğretmenler Günü nedeniyle, öğretmenlerimizin kurmuş oldukları 
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Eğitimciler Derneği, Türk Harb-tş Salonunda bir toplantı düzenlemek istedi. Değerli arkadaş
larım, Ankara Valiliği, meşhur 17 nci maddeye dayanarak, cumhuriyetin temel ilkelerine aykırı 
gerekçesiyle ve devlet güvenliğini sarsacağı nedeniyle, toplantıya izin vermedi, öğretmenlerin 
sorunlarını öğretmenlerin tartışmasına izin vermeyen Ankara Valiliği, bir gün sonra, Dil Tarih 
Coğrafya Fakültesinde öğretmenler Vakfı tarafından yapılan toplantıya izin verdi... Ankara 
Valiliğinin ikinci yaptığı doğrudur; öğretmenler Vakfının yaptığı toplantıya izin vermesi doğ
rudur; ama, Eğitimciler Derneğine de izin vermesi gerekir. Ben biliyorum Ankara Valiliği öğ
retmenler Vakfına neden izin verdi. Çünkü, orada, öğretmenlerin yetişmesi, öğretmenlerin eko
nomik durumları, öğretmenlerin formasyonu konusundaki konuşmacılar, ilahiyat fakültesi öğ
retim üyelerinden, Millî Eğitim Bakanlığı Din öğretimi Genel Müdür Yardımcılarına varınca
ya kadar, belli bir siyasî görüşün temsilcileriydiler. Merak eden arkadaşlarımız varsa, bu top
lantının çağrı metnini ben kendilerine ulaştırırım. 

Ankara Valiliği, yanlı bir tutum içerisindedir... 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, 11 dakika oldu. 

RIZA YILMAZ (Devamla) — Bitiriyorum; son cümle Sayın Başkan. 

... bir dünya görüşünün savunucularını yanlı olarak korumakta, çağdaş Türkiye'yiı çağ
daş eğitimi savunan insanların demokratik haklarını kullanmalarını da yasaklamakta, engel
lemeye çalışmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, biraz önce okuduğum Paris Şartında diyor ki: "Herkes, şiddete yö
nelik olmayan gösteri düzenleyebilir, toplantı yapabilir." Niye imzaladık biz bu belgeyi?.. Paris 
Şartını niye imzaladık? Üstelik, hem Cumhurbaşkanımız hem de Başbakanımız tarafından im
zalanan bu anlaşmanın mürekkebi kurumadan, Ankara Valisinin yaptığı bu davranışları şid
detle kınıyor, İçişleri Bakanlığını gerekli tedbirleri almaya çağırıyorum. 

Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
Sayın milletvekilleri, gündemin "Sunuşlar" kısmına geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Adalet Bakam Mahmut Oltan Sungurlu'nun dö
nüşüne kadar, Adalet Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür'ün vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1467) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır; okutup, bilgilerinize sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

23 Kasım 1990 tarihinde Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Adalet Bakanı Mah
mut Oltan Sungurlu'nun dönüşüne kadar; Adalet Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Şük
rü Yürür'ün Vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine uygun görülmüş olduğunu bilgile
rinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan içişleri Bakam Abdülkadir Aksu'nun dönüşüne 
kadar içişleri Bakanlığına, Millî Savunma Bakam H. Hüsnü Doğan'ın vekillik etmesinin uygun görül
düğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1466) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

25 Kasım - 8 Aralık 1990 tarihleri arasında, Amerika Birleşik devletlerine gidecek olan 
İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun dönüşüne kadar; İçişleri Bakanlığına, Millî Savunma Ba
kanı Hüsnü Doğan'ın vekillik etmesinin Başbakanın teklifi üzerine uygun görülmüş olduğunu 
bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — ingiltere'ya gidecek olan Turizm Bakam ilhan Aküzüm'ün dönüşüne kadar, Turizm Bakan
lığına, Kültür Bakam Namık Kemal Zeybek'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/1468) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere 25 - 30 Kasım 1990 tarihleri arasında ingiltere'ye gidecek 
olan Turizm Bakanı tlhan Aküzüm'ün dönüşüne kadar, Turizm Bakanlığına, Kültür Bakanı 
Namık Kemal Zeybek'in vekillik etmesinin Başbakanın teklifi üzerine uygun görülmüş oldu
ğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

4. — Fas ve Lüksemburg'a gidecek olan Devlet Bakam ibrahim Ozdemir'in dönüşüne kadar, Dev
let Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Yazar'm vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhur-
başkanığı tezkeresi (3/1469) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere 26 Kasım - 3 Aralık 1990 tarihleri arasında Fas ve Lük
semburg'a gidecek olan Devlet Bakanı İbrahim Ozdemir'in dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığı
na, Devlet Bakanı Mehmet Yazar'ın vekillik etmesinin Başbakanın teklifi üzerine uygun görül
müş olduğunu Bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
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5. — Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine gidecek olan Bayındırlık ve iskân Bakanı Cengiz 
Altınkaya'nın dönüşüne kadar, Bayındırlık ve İskân Bakanlığına, Maliye ve Gümrük Bakam Adnan 
Kahveci'nin vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin CumJıurbaşkanlığı tezkeresi (3/1470) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

26-28 Kasım 1990 tarihleri arasında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğine gidecek olan 
Bayındırlık ve tskân Bakanı Cengiz Altınkaya'nın dönüşüne kadar, Bayındırlık ve tskân Ba
kanlığına, Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci'nin vekillik etmesinin Başbakanın teklifi 
üzerine uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

6. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Türkiye - AT Karma Parlamento Komisyonunda açık 
bulunan üyeliğe Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanlığınca aday gösterildiğine ilişkin Başkanlık 
tezkeresi (3/1471) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup bil
gilerinize sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Türkiye - AT Karma Parlamento Komisyonunda, Sosyaldemokrat Halkçı Parti kontenja
nından boş bulunan bir üyeliğe, adı geçen partinin Grup Başkanlığınca Ankara Milletvekili 
Sayın Tevfik Koçak aday gösterilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dış ilişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesinin (a) fıkrası uyarınca, Genel Kurulun bilgisine sunulur. 

t. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

7. —Batı Avrupa Birliği Asamblesinin 3-6 Aralık 1990 tarihleri arasında Paris'te yapılacak 
36 ncı olağan toplantısı 2 nci bölümüne, vaki davet üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen 
dört milletvekilinin gözlemci statüsüyle katılmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1472) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup oy
larınıza sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Batı Avrupa Birliği Asamblesi Başkanından alınan bir mektupta, Batı Avrupa Birliği 
Asamblesinin 3-6 Aralık 1990 tarihleri arasında, Paris'te yapılacak 36 ncı Olağan Toplantısı 
İkinci Bölümüne bu defa, Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen dört milletvekilimiz göz
lemci statüsüyle davet edilmektedir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış tlişkelirinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı 
Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca, adı geçen Batı Avrupa Birliği Asamblesinin söz konusu 
toplantısına katılınması hususu Genel Kurulun tasviplerine sunulur. 

t. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, (6/960) esas numaralı sözlü sorusunu geri-aldığına 
ilişkin önergesi (4/241) 

BAŞKAN — 3 adet, sözlü soru önergesinin geri verilmesine dair önerge vardır; okutup 
bilgilerinize sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 536 ncı sırasında yer alan (6/960) esas numaralı sözlü 
soru önergeme yazılı cevap aldığımızdan, soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

BAŞKAN — Soru geri verilmiştir. 

9. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in (6/979) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 
ilişkin önergesi (4/242) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

27.11.1990 tarihli gündemin °SözIü Sorular" kısmının 547 nci sırasında yer alan (6/979) 
esas numaralı sözlü soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Güneş Gürseler 

Tekirdağ 
BAŞKAN — Soru geri verilmiştir. 

10. — Bursa Milletvekili ilhan Aşktn'ın, (6/1016) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 
ilişkin önergesi (4/243) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 579 uncu sırasında yer alan (6/1016) esas numaralı 
sözlü soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
İlhan Aşkın 
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BAŞKAN — Soru geri verilmiştir. 

C) ÖNERİLER 

a) Darama Kurulu Önerileri 

1. — 1991 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile, 1989 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarıları
nın Genel Kurulda görüşülmesine başlanacağı gün, görüşme süre ve usullerine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun, bütçe görüşmelerine ilişkin önerileri vardır, okutup ayrı 
ayrı oylarınıza sunacağım: 

Danışma Kurulu önerisi 

Danışma Kurulunun 22.11.1990 Perşembe günü yaptığı toplantıda, aşağıdaki önerilerin 
Genel Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

t. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkam 

ANAP Grubu Başkanvekili SHP Grubu Başkanvekili 
Raşit Daldal Hasan Fehmi Güneş 

DYP Grup Başkanvekili 
Koksal Toptan 

öneriler : 

1. 1991 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1989 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarıla
rının Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin "özel Gündemde Yer Alacak tşler" kısmında 
yer alması; bütçe görüşmelerine 10.12.1990 Pazartesi günü saat 09.00'da başlanması ve bitimi
ne kadar, resmî tatil günleri dahil her gün saat 10.00'dan 13.00'e ve 14.00'ten 20.00'ye kadar 
devam olunması; günlük programın saat 20.00'ye kadar bitirilememesi halinde, saat 21.00'de 
gece toplantıları yapılarak o günkü programın bitirilmesinin sağlanması; günlük programın 
saat 20.00'den önce bittiği takdirde bir sonraki programın görüşmelerine devam olunması öne
rilmiştir. 

2. Başlangıçta bütçenin tümü üzerinde gruplar ve Hükümet adına yapılacak konuşma
ların, (Hükümetin sunuş konuşması hariç) 2*şer saat (bu süre birden fazla konuşmacı tarafın
dan kullanılabilir) kişisel konuşmaların 20'şer dakika ile sınırlandırılması önerilmiştir. 

3. Bakanlık ve daire bütçeleri üzerinde gruplar ve Hükümet adına yapılacak konuşma
ların; Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı Bütçesi için 2'şer saat; Millî Eğitim Bakanlığı Büt
çesi için 1 saat 30'ar dakika; Başbakanlık ve Diğer bakanlık bütçeleri için l'er saat, Gelir Büt
çesi için 40'ar dakika; (bu süreler birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilir) Anayasa 
Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay ve Sayıştay başkanlıkları bütçeleri için 20'şer dakika; Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü', Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ile Devlet istatistik Enstitüsü Başkanlığı bütçeleri 
için 15'er dakika; diğer bütçeleri için 30'ar dakika, kişisel konuşmaların 10'ar dakika ile sınır
landırılması önerilmiştir. 
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4. Bütçenin tümü ile bakanlık ve daire bütçeleri üzerinde içtüzüğün 73 üncü maddesi 
gereğince yapılacak kişisel konuşmalarda, içtüzüğün 62 nci maddesine göre, bütçenin lehinde, 
aleyhinde ve üzerinde olmak üzere sırasıyla ikişer milletvekiline söz verilmesi ve bir milletveki
linin en fazla iki bütçe hakkında söz kaydı yaptırabilmesi önerilmiştir. 

5. Bütçe görüşmelerinin sonunda, gruplara ve Hükümete 2'şer saat süre ile söz verilmesi 
(bu süre birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilir) tçtüzüğün 87 nci maddesine göre 
yapılacak kişisel son konuşmaların 10'ar dakika olması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Danışma Kurulu önerisini madde madde tekrar okutup oylarınıza sunacağım: 

öneriler : 

1. 1991 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasarıları ile 1989 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarıları
nın Türkiye Büyük Millet Meclisi Gündeminin "özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında 
yer alması; Bütçe görüşmelerine 10.12.1990 Pazartesi günü saat 09.00'da başlanması ve bitimi
ne kadar, resmî tatil günleri dahil her gün saat 10.00'dan 13.00'e ve 14.00'ten 20.00'ye kadar 
devam olunması; günlük programın saat 20.00'ye kadar bitirilememesi halinde, saat 21.00'de 
gece toplantıları yapılarak o günkü programın bitirilmesinin sağlanması; günlük program saat 
20.00'den önce bittiği takdirde bir sonraki programın görüşmelerine devam olunması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. Başlangıçta bütçenin tümü üzerinde gruplar ve Hükümet adına yapılacak konuşma
ların (Hükümetin sunuş konuşması hariç) 2'şer saat, (bu süre birden fazla konuşmacı tarafın
dan kullanılabilir), kişisel konuşmaların 20'şer dakika ile sınırlandırılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3. Bakanlık ve daire bütçeleri üzerinde gruplar ve Hükümet adına yapılacak konuşma
ların; Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı Bütçesi için 2'şer saat; Millî Eğitim Bakanlığı Büt
çesi için 1 saat 30'ar dakika; Başbakanlık ve diğer bakanlık bütçeleri için Ter saat; Gelir Büt
çesi için 40'ar dakika (bu süreler birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilir); Anayasa 
Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay ve Sayıştay başkanlıkları bütçeleri için 20'şer dakika; Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü, Devlet Meteoroloji tşleri Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ile Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı bütçeleri 
için 15'er dakika; diğer daire bütçeleri için 30'ar dakika, kişisel konuşmaların 10'ar dakika ile 
sınırlandırılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4. Bütçenin tümü ile bakanlık ve daire bütçeleri üzerinde tçtüzüğün 73 üncü maddesi 
gereğince yapılacak kişisel konuşmalarda tçtüzüğün 62 nci maddesine göre, bütçenin lehinde, 
aleyhinde ve üzerinde olmak üzere sırasıyla ikişer milletvekiline söz verilmesi ve bir milletveki
linin en fazla iki bütçe hakkında söz kaydı yaptırılabilmesi önerilmiştir. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5. Bütçe görüşmelerinin sonunda gruplara ve Hükümete 2'şer saat süre ile söz verilmesi 
(bu süre birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilir) tçtüzüğün 87 nci maddesine göre 
yapılacak kişisel son konuşmaların 10'ar dakika olması önerilmiştir. 
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BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

D) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. — Bütçe ve kesinhesap kanunu tasarıları üzerinde kişisel söz almak isteyen sayın milletvekilleri
nin söz kayıt işleminin yapılacağı gün ve saatlere ilişkin Başkanlık duyurusu 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bütçenin görüşme programı basılıp sayın üyelere dağı
tılacaktır. Bütçeler üzerinde kişisel söz almak isteyen sayın milletvekillerinin söz kayıt işlemi
nin yapılacağı gün ve saat önümüzdeki hafta içindeki birleşimlerde Başkanlıkça Genel Kurula 
duyurulacaktır. 

Bilgilerinize sunarım. 

C) ÖNERİLER (Devam) 

a) Danışma Kurulu Önerileri (Devam) 

2. — 481 ve 463 sıra saydı kanun tasarılarının gündemin 'Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komis
yonlardan Gelen Diğer İşler" kısmındaki sıralamalarına ilişkin Danışma Kurulu Önerisi 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun bir önerisi daha vardır; okutup, oylarınıza sunacağım: 

Danışma Kurulu önerisi 

Danışma Kurulunca, aşağıdaki önerinin Genel Kurulun onayına sunulması uygun görül
müştür. 

t. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

ANAP Grubu Başkanvekili SHP Grubu Başkanvekili 
Raşit Daldal Hasan Fehmi Güneş 

DYP Grubu Başkanvekili 
Koksal Toptan 

öneri : 

Gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer tşler kısmının 40 
inci sırasında bulunan, Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Çocuk Esirge
me Kurumunun Bazı Vergilerden, Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tutulmasına Dair Kanun
da Değişiklik Yapılma ı Hakkında Kanun Tasarısı ile tstanbul Milletvekili M. Necat Eldem'in, 
Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun Bazı 
Vergilerden Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tutulmasına Dair Kanunun Adı ile 1 inci ve 3 
üncü Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin (Sıra Sayısı 481) bu kısmın 1 
inci sırasına, 29 uncu sırasında bulunan 463 sıra sayılı, 2954 sayılı Kanunun 13 üncü Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının, 2 nci sırasına alınması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kıs
mına geçiyoruz. 
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V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME-MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğulları ve 12 arkadaşının, ASELSAN'da çalışan işçilerden 
bir ktsrmntn topluca işten çıkarılmalarının nedenini ve Savunma Fonu Müsteşarlığınca açılan bilgisayar 
kontrollü telsiz sistemi ihalesi ile ilgili iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/90) 

Zonguldak Milletvekili Güneş Mü/tüoğlu ve 14 arkadaşının, ASELSAN'la ilgili iddiaların gerçek
lik derecesini tespit etmek ve soruna köklü çözüm getirmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/98) 

BAŞKAN — 1 inci sıradaki, Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğulları ve 12 arkadaşının, 
ASELSAN'da çalışan işçilerden bir kısmının topluca işten çıkarılmalarının nedenini ve Savun
ma Fonu Müsteşarlığınca açılan bilgisayar kontrollü telsiz sistemi ihalesi ile ilgili iddiaların ger
çeklik derecesini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ile; 8 inci sıradaki, Zonguldak 
Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 14 arkadaşının, ASELSAN'la ilgili iddiaların gerçeklik dere
cesini tespit etmek ve soruna köklü çözüm getirmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergelerin öngö-
rüşmelerine başlıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, her iki Meclis araştırması önergesinin konuları aynıdır. Genel Kurul 
uygun gördüğü takdirde, bu önergelerin öngörüşmelerini birlikte yapacağız. 

Bu iki önergenin birleştirilerek görüşülmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Hükümet?.. Burada. 
önergeleri sırasıyla okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bilindiği gibi, kısa adı ASELSAN olan Askerî Elektronik Sanayii, 1974 Kıbrıs Barış Ha

rekâtından sonra ulusal savaş sanayiini kurma ve bu alanda dış ülkelere bağımlılıktan kurtul
mayı amaçlayan bir düşünce sonucu kurulmuş ve kısa zamanda Türk Silahlı Kuvvetlerine elektrik 
alanda hizmet vermiş, dış ülkelere de ihraç yaparak pazar tutmuş ulusal bir kuruluş olup, ser
mayesinin yüzde 97'si Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına aittir. 

ASELSAN'da 1 000 civarında yüksekokul, 1 600 civarında da lise ve dengi teknik okul 
mezunu işçi çalışmaktadır, tşçiler genel olarak 300 000 TL. ücretle çalışmaktadırlar. Enflasyo
nun yüzde 80'lerde dolaştığı ülkemizde çalışanların ücretine ancak yüzde 9.8 oranında zam 
yapılmıştır. Bu işçiler şu anda Bağımsız Otomobil-tş Sendikasına üyedirler ve işyerinde bu sen
dika yetki almıştır. Bu yetkiyle beraber, işyerinde işverence başlatılan huzursuzluk da başlamtştır. 

İşveren 20.2.1990 günü işçilere yazılı bildirim yaparak ASELSAN'daki reorganizasyon ça
lışmaları dolayısı ile fabrikamız 21 Şubat 1990 tarihinden itibaren ikinci bir duyuruya kadar 
kapatılmıştır." denmiş ve daha sonra işçilerin bir kısmına bölümler halinde işbaşı yaptırılmış 
olup, şu anda 450'si sendika üyesi 507 işçi topluca ve tş Yasası ve yerleşmiş tenkisat kurallarına 
aykırı bir biçimde işten çıkartılmışlardır. 
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Yöneticiler, 4.3.1990 tarihinde gazetelere ilan vererek "ASELSAN'da yapılan işlemler ile, 
belli projelerin ve ihalelerin alınıp alınmaması veya sendikal faaliyetler arasında ilişki kurul
ması doğru değildir." demişlerse de aynı yöneticilerin daha önceki açıklamalarında önemli bir 
ihalenin ASELSAN yerine, İngiliz MARCONÎ firmasına verildiğini kamuoyu öğrenmiş bu
lunmaktadır. 

İşten çıkartılmanın nedeni, ihalenin bir yabancı firmaya verilerek pazar daralması ve üre
tim düşmesine bağlanmaktadır. 

ASELSAN yetkililerinin "Savunma Fonu Müsteşarlığının 12 dev savunma projesinden biri 
olan HF-SSB telsizleri ihalesinden elenmemiz ağır bir darbe oldu. Aselsan bu projede iki yıl 
oyalandı. Bu projeyi yürütmek için yatırımlara giriştik. İhale bizde kalmış olsaydı, ülkeye tek
noloji getirecektik. Savunma Müsteşarlığının telsiz ihalesine biz de girdik, fiyatımız daha ucuz
du." demelerine karşılık, Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi (SAGEB) yetkili
leri " İhale yeniden açıldığında beş yabancı firma katıldı. ASELSAN ihaleye girmek için resmî 
başvuru yapmadı. ASELSAN bize 'İhale açmayın, biz bu işi yaparız* demedi" demektedirler. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en gizli stratejik haberleşmesini sağlayacak olan bilgisayar kont
rollü telsiz sistemi, daha düşük bir fiyata yapacak teknik yeterliliğe sahip ulusal bir kuruluş 
yerine, İngiliz MARCONİ Firmasına 650 milyar lira bedelle verilerek zor duruma düşürüldü
ğü, bunun da AT'a girme konusunda İngiliz desteğini sağlamak için verildiği basında çıkan 
haberler arasındadır. 

Temelinde insanlarımızın bağış ve özverileri bulunan bir kuruluşta işçilerimiz, çalışma barışı 
ihlal edilerek, işten topluca çıkarılmışlar ve açlığa mahkûm edilmişlerdir. 

Bu nedenle, ulusal çıkarlarımızın ve toplumsal barışın zarar görmemesi için izlenecek tu
tarlı bir ulusal politikanın saptanması amacıyla Anayasanın 98, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla diliyoruz. 

Kâmil Ateşoğulları 
Ankara 

ve arkadaşları 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
1976 yılında kurulan Askerî Elektronik Sanayii (ASELSAN) elektronik harp cihazları ve 

askerî teçhizatın imal edildiği, önemli bir kuruluşumuzdur. ASELSAN, kurulduğu günden bu
güne dek, Silahlı Kuvvetlerimize fevkalade yararlı hizmetler vermiştir. NATO ve diğer yurt dışı 
alıcılara da yıllardır ihracat yapmaktadır. 

ASELSAN'da; yaklaşık 2 700 işçi çalışmakta idi. Bu personel, teknik alanda iyi yetişmiş, 
yetenekli, tecrübeli elemanlardan oluşmaktadır. ASELSAN'ın bugüne dek, başarılı bir kuru
luş olarak temayüz etmesinde bu personelin önemli bir yeri ve rolü bulunduğu inkâr edilemez. 

İşveren ASELSAN'ın Avrupa'da en büyük 100 savunma sanayii arasında 47 nci sırada 
olduğunu iftiharla söylemektedir. Yine İşveren, Millî Savunma Bakanlığı, NATO ve diğer yurt 
dışı alıcılar ile büyük ve uzun vadeli (5-10 yıllık) toplam 500 milyon TL.lık satış anlaşmaları 
imzaladıklarını belirtmektedir. Bu sonuçlarda da personelin önemli bir yeri olduğu kabul 
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edilmektedir. Ancak, son günlerde ASELSAN'da çalışan işçiler toplu olarak işten çıkarılmış
tır. tşveren önce fabrikayı kapattığını duyurmuş, daha sonra işçilere işbaşı yaptırılmıştır. 14 
Mart 1990 tarihinde bazı işçilere "Eleman fazlalığımız nedeniyle hizmet akdiniz 14 Mart 1990 
tarihi itibariyle feshedilmiştir" şeklinde, iş aktinin tek taraflı feshedildiğine dair bildirimler 
yapılmıştır. 

Sonuç olarak, 548 işçi işten çıkarılmıştır. 
tşveren, bir taraftan iç ve dış büyük satış bağlantılarından bahsetmekte; işçilerini övmek

te, diğer taraftan Mart 1990'da bu verimli ve yetenekli işçilerinden 548'ini işten çıkarmaktadır. 

tş akitlerinin feshinde eleman fazlalığı ileri sürülmektedir. Bu husus gerçekçi değildir. ASEL
SAN'da çalışan işçiler bağımsız bir sendikaya üye olmuşlar ve bu sendika işyerinde yetki al
mıştır. tşten çıkarılanların 512'si sendika üyesidir. 

İşten çıkarılmada sendikalaşma ön planda tutulmuştur. Üye olanlar adeta cezalandırıl
mışlardır. Hür sendikalaşmaya, büyük darbe vurulmuştur. 548 kişi işsizliğe terkedilmiş, sosyal 
güvenlik hakları gasp edilmiştir. 

548 işçi aileleri ile birlikte her tür güvenceden yoksun bırakılmışlardır. 
Bu nedenlerle, sendikal hakların ve iş barışının sarsılmaması ve soruna köklü çözüm geti

rilmesi için Anayasanın 98, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca Meclis araştırması 
açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, İçtüzüğümüze göre, Meclis araştırması açılıp açılma
ması hususunda, sırasıyla, Hükümete, siyasî parti gruplarına ve önergedeki birinci imza sahi
bine veya onun göstereceği bir diğer imza sahibine söz verilecektir. 

Konuşma süreleri, Hükümet ve gruplar için 20'şer dakika, önergedeki imza sahipleri için 
10'ar dakikadır. 

Hükümet adına, önerge üzerinde, Devlet Bakanı Sayın Ercüment Konukman; buyurun 
efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; ASELSAN işyeriyle ilgili olarak, Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğulları ve 12 
arkadaşı ve Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 14 arkadaşı tarafından verilen Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin öngergeleri konusunda bilgi sunmak üzere huzurunuza gelmiş 
bulunuyorum. 

Ülkemizde, çalışanlar ve çalıştıranlar arasında hukukî münasebetler, 1475 sayılı İş Kanu
nunun öngördüğü çerçevede yürütülmektedir. Söz konusu kanun kapsamına giren bütün işyer
lerinde, işçi, işveren münasebetleri ve dolayısıyla çalıştıranların hak ve yükümlülükleri bu ka
nun hükümleri doğrultusunda takip edilmektedir. 

Burada açıklamaya çalışacağım konu, ASELSAN işyerlerinde görev yapan 1475 sayılı Ka
nuna tabi işçilerin işe girişleri sırasında işverenle karşılıklı olarak yaptıkları hizmet akitleriyle 
ücretlerini belirlemiş olmalarıdır. Ama, bu ücretin, hiçbir zaman, kamu düzeni ile ilgili olan 
asgari ücretin altında da olmaması gerekmektedir. Bu sebeple, önemli olan, ister idareci ve 
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yönetici, isterse diğer gruplarda çalışanlar olsun, ücretlerin hizmet akitleriyle tespit edildiğinin 
önerge sahipleri tarafından bilinmesi önemlidir. Nitekim, yapılan araştırmada, söz konusu ASEL
SAN işyerlerinde aylık ortalama net işçilik ücretinin 446 336 Türk Lirası, Genel Müdürden 
en genç mühendise kadar olan kademede yönetici ücretlerinin de aylık net tutarının 1 113 440 
Türk Lirası olduğu anlaşılmaktadır. 

2821 sayılı Sendikalar Kanununun 22 nci maddesinde, hiç kimsenin sendikalara üye ol
mayan veya olamamaya zorlanmayacağı açik bir şekilde belirtilmiş ve bunun serbest olduğu 
açıklanmıştır. Nitekim, ASELSAN işçileri, kendilerine yasayla tanınan bu hakları kullanarak, 
sendika seçmedeki tercihlerini serbestlik ilkesi doğrultusunda gerçekleştirmişlerdir. 

Ülkemizde uygulanan çalışma yasalarında, hiçbir işyerinin, çalıştırdığı işçinin -birtakım 
zorunlu sebeplerin ortaya çıkması halinde- iş akitlerini feshederek çıkışlarını vermesini engel
leyen düzenlemelere yer verilmiştir. Buradaki şanssızlık, reorganizasyon çalışmasıyla sendikal 
faaliyetlerin aynı döneme rastlamış bulunmasından kaynaklanmaktadır. Zira, ASELSAN'da 
hiçbir işçiye, sendikaya üye olma veya olmama istikametinde herhangi bir etki veya telkinde 
bulunulmadığı, hatta şu anda hangi personelin sendikaya kayıtlı olduğu veya hangilerinin ol
madığının, dahi yetkili sendikanın, işverene üye kayıt fişlerini vermemesi sebebiyle, bilinmedi
ği de bir gerçektir. Dolayısıyla, tamamen teknolojik değişiklikten kaynaklanan işçi çıkarmala
rının, sendikal faaliyet sonucu olduğu iddiası doğru olmamaktadır. Hatta, ASELSAN işvere
ni, zorunlu reorganizasyon çalışmaları dolayısıyla, 5 işgünü süreyle fabrikanın faaliyetine ara 
vermiş, bu süre içerisinde personelini ücretli izinli saymış ve herhangi bir yasal hakkın kaybını 
da önlemeye büyük gayret göstermiştir. 

Diğer yandan, işçi çıkarılmasıyla ilgili konu titizlikle takip edilmiş ve sonuçta, makineleş
meden kaynaklanan işgücü fazlasının, iş akitlerinin, ihbar ve kıdem tazminatları ödenmek su
retiyle feshedildiği tespit edilmiştir, tş akitleri feshedilen işçi sayısı da 540 civarındadır. Bu iti
barla, 2 600 kişinin sokağa atıldığı iddiası, gerçekten yoksun bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, gelişen yeni teknolojilerin otomasyonu zorunlu hale getirmesi, bilgisayar
ların gelişmesi ve ucuzlaması, mekanik tezgâhların ve elektronik test setlerinin otomatik hale 
dönüşmesi gibi gerçeklerin de göz önünde tutulması gerekmektedir. 

Sayın milletvekillerir Savunma Fonu Müsteşarlığının savunma projelerinden biri olan HF-
SSB telsizleri ihalesinin ASELSAN yerine tngiliz Marconi firmasına verilmesi konusuna gelince: 

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki sabit muhabere sistemlerini yedeklemek ve taktik 
stratejik muhabere ihtiyaçlarını sağlamak maksadıyla, klasik HF telsizlerinin modernizasyo
nu için çalışmalara 1970'li yıllarda başlanılmıştır. 

Proje, 1985 yılında, Genelkurmay Başkanlığınca, Türk Silahlı Kuvvetleri standardizasyo-
nunu sağlamak maksadıyla müşterek proje olarak ele alınmış ve projenin, yurt dışından doğ
rudan alım yoluyla tedariki yerine, yurt içinde, elektronik harbe dayanıklı telsiz cihazlarının 
ortak üretimi şeklinde gerçekleştirilmesi uygun görülmüştür. 

Bu görüş doğrultusunda, Millî Savunma Bakanlığınca, 4 Nisan 1986 tarihinde, 2886 sayılı 
kanunun 89 uncu maddesine göre ihaleye başlanılmıştır. Bu ihaleye ASELSAN'in girmesi en
gellenmediği gibi, aksine, ASELSAN ile birlikte, elektronik sahada üretim yapan diğer resmî 
ve özel sektördeki firmalar da davet edilmiştir. Ancak, ASELSAN, bu alanda herhangi 
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bir üretimi olmadığından, söz konusu ihaleye, üretici firma olarak teklif vermemiştir. Bilindiği 
üzere, ASELSAN, 1980 yılından beri, Philips firması lisansı altında VHF-FM telsizlerini üret
mektedir. 

ASELSAN, bu cihazların, elektronik harbe dayanıklı, frekans atlamalı tiplerinin imalatı 
için araştırma çalışmaları yapmakta olup, bu çalışmalar için, Savunma Sanayii Müsteşarlığı 
tarafından, 30 Mart 1988 tarihinde gerekli finansmanı sağlanmıştır. Programa göre, cihazların 
bir prototipi 1990 yılı sonlarında tamamlanabilecektir. Yani, halen, ASELSAN bu cihazları 
kendi teknolojisi ile üretme imkânına sahip değildir ve elektronik harbe dayanıklı HF-SSB ci
hazlarını üretmesi uzun zaman alacağı değerlendirilmektedir. 

Millî Savunma Bakanlığı tarafından 1986 yılında açılan ihaleye 12 yabancı firma iştirak 
etmiş ve ön değerlendirme sonucunda, bu firmalardan sadece S'i Türkiye'deki denemelere da
vet edilmiştir. Ancak, bu proje 1987 yılı ocak ayında, Savunma Sanayii tcra Komitesi kararıy
la, Savunma Sanayii Müsteşarlığına devredilmiştir. 

Savunma Sanayii Müsteşarlığınca, ilgili kuvvet komutanlıklarının temsilcilerinin iştirakiyle 
kurulan teknik çalışma grubunca, daha önce ihale edilen 12 firmanın teklifleri, Genelkurmay 
Başkanlığınca yenilenen teknik şartname çerçevesinde incelenmiş ve dosya üzerinde yapılan de
ğerlendirmede, ortak yatırım yoluyla üretime kabul edilen 6 firmaya, teklife çağrı dosyası gön
derilmiştir. Tanınan süre içerisinde, söz konusu firmalardan 5'i tekliflerini vermişlerdir. 

ASELSAN, teklif veren firmalardan Plessey firması tarafından ortak adayı olarak göste
rilmiş ve bu sıfatla Savunma Sanayii Müsteşarlığından yapılan toplantılara iştirak etmiş ise 
de, tarafsız kalarak, seçilecek firma ile ortak olması yolundaki tavsiye üzerine, bu işbirliğine 
son vermiştir. Nitekim, Plessey firması, nihaî değerlendirmeye kalan firmalar arasında sonun
cu sırada, yer almış ve ASELSAN, tarafsız kalmakla, projeye iştirak şansını muhafaza etmiştir. 

Savunma Sanayii tcra Komitesinin kararı istikametinde, birinci sırada yer alan Marconi 
firması ile 1989 yılı Mart ayında kontrat görüşmelerine başlanılmış ve ASELSAN'ın kurula
cak şirkete ortak olması hususu, bu firmaya muhtelif vesilelerle resmen iletilmiştir. Ancak, ASEL
SAN ile Marconi firması arasındaki ortaklık görüşmelerinden sonuç alınamamıştır. 

Bilahara devam eden çalışmalar sonunda, 9 Ocak 1990 tarihinde, Has Holding, Elit Elek
tronik, Cihan Elektronik şirketleriyle, Marconi firmasının garantisi altında kontrat imzalanmıştır. 

Silahlı Kuvvetlerin yapacağı haberleşmelerde millî gizliliğin sağlanması büyük önem taşı
maktadır. Bu nedenle, yapılacak üretimde, elektronik harbe dayanıklılığın yanı sıra, yapılacak 
haberleşmenin Üçüncü bir tarafça dinlenmemesi hususuna özel bir önem verilmiştir. 

Bu konudaki çalışmalar çerçevesinde, Marconi firması tarafından, ingiltere Hükümetinin 
iznine tabi olduğu bildirilen ve gizliliğin temini açısından büyük önem taşıyan "Kripto ve At
lama Algoritması Üretim Teknolojisinin" herhangi bir sınırlama getirilmeksizin Türkiye'ye ak
tarılmasına izin verilmesi hususu, İngiltere Hükümetinden resmen istenmiş ve haberleşmelerde 
gizliliği tam olarak temine yönelik imkânların sağlanacağı hususunda teminat alınmıştır. 

Gizliliğin sağlanması hususunda, gerek Genelkurmay Başkanlığınca, gerekse Savunma Sa
nayii Müsteşarlığınca gerekli tedbirler alınmış ve ortak üretim esnasında millî güvenliğimizi 
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yakından ilgilendiren elektronik harbe karşı koyma ve kripto ile ilgili üretim, araştırma, geliş
tirme faaliyetleri bütünüyle kontrol altında tutulmuştur. Ayrıca, üretilecek olan telsiz cihazla
rının teknik özellikleri, istenen gizliliği sağlayacak niteliklere de sahiptir. 

tmzalanan kontratta, yukarıda belirtilen hususlara ilaveten, frekans atlama ve kriptolama 
yazılımlarının, Genelkurmay Başkanlığı tarafından kurulacak bir merkezde millî olarak değiş
tirilmesi kabiliyeti de sağlanmıştır. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Etem Cankurtan. 
Buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA ETEM CANKURTARAN (tçel) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; Ankara Milletvekili Sayın Kâmil Ateşoğulları ve Zonguldak Milletvekili Sayın Güneş 
Müftüoğlu'nun, ASELSAN işyerinde çalışan işçilerin işten çıkarılmaları ve ASELSAN firma
sının, Savunma Fonu Müsteşarlığınca açılan telsiz ihalesine sokutmayışıyla ilgili Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun görüşleri
ni sunmak üzere huzurunuzdayım; bu vesileyle sizleri saygı ile selamlıyorum. 

Sayın Bakanı ilgi ile dinledim. Sayın Bakan, konunun oldukça yabancısı. Bir de, bu bö
lümde olan işlerden çokça habersiz. Yalnızca bu işyerinde çalışan işçilerin durumuyla ilgili de-

' ğil, ihale ile ilgili konuda da, kendisine, Savunma Fonu Müsteşarlığı tarafından verilen bilgile
rin dışında, konu ile uzaktan yakından ilgisinin olmadığını anladım. 

Değerli arkadaşlarım, konuyu kavrayabilmek için, bunu iki açıdan değerlendirmek gere
kiyor: Birincisi, ASELSAN Firması nedir, kimin malıdır; ASELSAN bir özel teşebbüs işleri 
midir, yoksa kamunun malı mıdır onu görmek lazımdır. 

ASELSAN'ın yüzde 97'lik hissesi Kamu Ortaklığı Fonuna ait, Savunma Sanayii Müste
şarlığının inisiyatifinde bir kuruluş. Bu kuruluşun, her ne kadar çok küçük başka ortakları 
varsa da, bir kamu kuruluşu niteliğindedir ve başındaki yöneticilerin hemen hemen tümü, geç
mişte Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapmış olan insanlardır. 

ASELSAN, 1990 yılını programlarken, bu işyerinde 2 700 tane işçinin çalışabileceğini ön
görüyor ve 1990 yılı bütçesini, 2 700 çalışanı ile ilgili olarak hazırlıyor. Daha sonra, kendisinin 
hazırlamış olduğu bir programa uygun olarak gelişmeler beklerken, savunma sanayiimizin ih
tiyacı olan telsiz ihalesiyle ilgili konu gündeme geliyor. Silahlı Kuvvetlere emniyetli haberleşme 
imkânı sağlayacak olan HF-SSB (Single Side Bant Telsiz Projesi) ile ilgili olarak ihale günde
me geliyor. Bu ihaleye önce ASELSAN hazarlanıyor. ASELSAN, ihaleyle ilgili konuda bütün 
hazırlıklarını tamamlayıp başvuruda bulunuyor. Her ne hikmetse, o günlerde, İngiliz Marconi 
firmasının bu ihaleye gireceği haber alınıyor ve ingiliz Marconi firması bu ihaleye talip oluyor. 
ASELSAN'a da, ayrıca, "girme" diye telkinde bulunuyorlar. ASELSAN, buna rağmen, baş
ka firmalarla ortaklıklar kurmak gibi girişimlerde bulunarak, onların adına bu ihale toplantı
larına katılmaya gayret ediyor; ama, her seferinde ASELSAN devre dışı bırakılmak isteniyor. 
Nitekim, -Sayın Bakan konuşmasının bir yerinde değindi- seçilecek firmayla ortak olması ken
disine söylendiği için, oradaki tartışmalarda, ASELSAN, bilerek ve isteyerek devre dışı bırakı
lıyor; tabiî sonuçta, telsiz ihalesi yapılıyor, iş ASELSAN'a verilmiyor; Türkiye'den üç yerli fir
maya ortak yapılan İngiliz Marconi firmasına veriliyor. 
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Kuşkuyla bakılacak olay şudur: 
Madem bu yabancı firma tercih edilecektir, -niçin tercih edileceği konusunda oldukça ge

niş kuşkularım var benim- bu üç tane ayrı küçük özel firmayla ortaklık kurdurulaçağına, kon
sorsiyumu onlardan isteyeceğine, tngiliz Marconi firmasıyla ASELSAN neden ortak yapılma
mıştır? ASELSAN'ın, Savunma Sanayii Müsteşarlığının malı olduğu, Türk Silâhlı Kuvvetleri
ni Güçlendirme Vakfından elde edilen paralarla kurulduğu gerçeğini bile bile, Hükümet neden 
Marconi firmasına onu ortak yapmamıştır da özel firmaları yapmıştır? Bunu yaparken, acaba 
o özel firmaların sahipleriyle ya da o ihale ilişkisiyle, bu ihaleyi yapan şahıslar arasında her
hangi bir çıkar bağı mı söz konusudur? Gerçekten, kuşkuyla bakılması gereken, ilgiyle izlen
mesi gereken bu noktanın açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. 

Sayın Bakan açıklamalarında söylediler; Has Elektronik, Elit Elektronik gibi firmalar, 
Marconi firmasına ortaklık yapacak düzeyde teknik bilgi ve kapasiteye sahip değillerken, böy
le bir şeyleri yokken, ortak yapılıyorlar da, güzel tesisleriyle gerçekten Türkiye'de bu alanda 
iddia sahibi olan ASELSAN bu konuda neden devre dışı bırakılıyor? Bu kuşkunun mutlaka 
ortadan kaldırılması gerekmektedir. Ayrıca, bu ihalede kimlerin, hangi noktalarda, hangi farklı 
değerlendirmeler içerisine sokularak, hangi telkinler altında ya da hangi çıkarlar uğruna bu 
ihaleye "evet" dediğinin açıklığa çıkarılması gerekmektedir. 

Bir diğer yönden, konuyu, işçi - işveren ilişkisi açısından değerlendirmek gerekmektedir. 
Sanki Türkiye, işçi - işveren ilişkileriyle ilgili konuda hiç deney geçirmemiş bir ülke, sanki Türk
iye'de, toplu iş uyuşmazlıklarıyla ilgili, toplu iş hukukuyla ilgili hiçbir gelişme yapılmamış gi
bi, Sayın Bakan, burada, bireysel iş hukukuyla, bireysel olarak karşılıklı hizmet akti sözleşme
leriyle ilgili konuda bilgi verdi. Aslında, gelişme bu değildir. 

ı 
Planlamasında, 2 700 işçiyi çalıştıracağı programlanmış olan ASELSAN firması, Marco-

ni'nin bu ihaleyi elinden alması ya da Marconi'ye bu ihalenin bilerek ve isteyerek verilmesi 
sonucu, 1990 yılında ekonomik bunalıma düşeceğini varsaymış... Ekonomik açıdan böyle dü
şündüklerini söylediler. 

İkincisi: Bu işyeri kurulmuş, aradan on yıl geçmiş. Bu on yıllık süre içerisinde, işyerinde, 
hiçbir şekilde, işçilerin sendikaya üye olabileceği bir fırsat yaratılmamış, sendikalaşma imkânı 
sağlanmamış ve her seferinde oradaki işçiler sendikalaşma imkânından yoksun bırakılmış. O 
arada, Bağımsız Otomobil - İş Sendikası, bu işyerinde çalışan işçilerin sendikalaşmasıyla ilgili 
çaba göstermiş ve işçileri sendikaya üye yapmış. Bir gün ansızın, şubat ayının 20'sinde, işveren, 
işçilerin sendikaya üye olup, sendikanın işverenden Çalışma Bakanlığı nezdinde toplu 'iş söz
leşmesi yapmak için yetki talebinde bulunması üzerine, derhal, "Bu işyerimizde reorganizas-
yon uygulaması yapılacaktır, 21.2. tarihinden itibaren işyerimiz kapatılmıştır" diye bir bildiri 
göndermiştir. 20'sinde yazıyı yazıyor, 21'inde işyerini kapatıyor ve beş gün sonra -Sayın Bakan 
da söylediler beş gün sonra olduğunu- tekrar bu işçileri işe almış, işçilerin içerisinden 507 tane
sinin hizmet aktini feshetmiş, daha sonra bu sayı 540'a çıkmıştır. 

O arada, işten çıkma kaygısı ve kuşkusu içinde olan işçiler, doğal olarak, evde kendilerin
den, barınma, giyinme ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasını bekleyen ailesine karşı sorum
luluklarını yerine getirebilmek ve işlerinden olmamak için, kapının önünde beklemişlerdir. Her
hangi bir taşkınlık, herhangi bir farklı tavır söz konusu olmamasına rağmen, ASELSAN işve
reni, Ankara Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği yaparak, orada polisler aracılığıyla, 
işçilerin yer yer dövülmesine neden olan olaylar çıkarmıştır. Ben, bizatihi, sabahın 07.00'sinde, 
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işinden olmamak için işyerinin önüne gelmiş olan işçilerin yanına gittiğimde, polisler, işyerin
de işçileri kovalıyorlardı; müdahale ederek durdurdum. 

Bu çaba işçiler tarafından sürdürüldü. Türkiye Büyük Millet Meclisine geldiler, siyasî par
tilerin genel merkezlerine gittiler. Zor durumda olduklarını ve işlerinden olduklarını, kış günü 
ortalıkta kaldıklarını anlattılar; ama, muhalefet partilerinin çabası yetmedi, tktidar Partisi mil
letvekillerinden bir tek kişiyi ASELSAN'da görmedik, bir tek arkadaşımız da çıkıp "Burada 
neler oluyor?" diye sormadı. Nitekim, bu işyerinde arkadaşlar işten çıkarıldılar 540 insan işin
den ve ekmeğinden edildi. 

"Yasal hakları verilmiştir" denildi; evet, en alt düzeyde, 1475 sayılı tş Yasasının sağladığı 
hükümler çerçevesinde bir tazminat ödeme işlemi yapıldı. Halbuki, burada çalışan işçiler sen
dika üyesiydiler. Eğer, sendika üyesi olmaktan dolayı kullanılma imkânı bulunan o hakların 
tümünü kullanabilmiş olsalardı, toplu iş sözleşmesi yapabilmiş olsalardı, bu işçiler çok daha 
fazla hak elde edeceklerdi, belki de işten çıkmaları söz konusu olmayacaktı. Bu imkân da elle
rinden alındı. 

Burada, şunu hatırlatmak istiyorum: O gün burada yaptığımız gündem dışı konuşmada, 
Hükümetin, bu konuda suç işleyen ASELSAN işverenine karşı yasal müeyyide uygulamasını 
söylemiş olmamıza rağmen, Çalışma Bakanlığı hiçbir işlem yapmamıştır. 

147S sayılı tş Yasasının 24 üncü maddesinde, toplu olarak işçi çıkarmalarda uygulanacak 
hüküm, çıkarılacak işçilere bir ay öncesinden tebligat yapılmasını amirdir. ASELSAN işvere
ni, bir ay önceden işçilere duyuruda bulunmayı şöyle bırakın, bir gün önceden, "yarın işyeri-
nizi terk edin" diye talimat vermiştir, Çalışma Bakanlığı bir tek işlem yapmamıştır, bir tek mü
fettiş oraya gidip, "bu işlemler usulsüzdür" dememiştir; o işverene de bir tek kuruşluk ceza 
yazılmamıştır. Bunu, hem Plan ve Bütçe Komisyonu tartışmalarında hem de çeşitli platform
larda sordum, şu ana kadar herhangi bir cevap da söz konusu olmamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, ne olmuştur burada; işçiler, yasal haklarını kullanmak istemişler
dir, sendika üyesi olmak istemişlerdir; Siyasal tktidar, onların sendikalaşmasının önüne çıkarı
lan engeli desteklemiştir. Aynı Siyasal tktidar, Avrupa Sosyal Şartını, getirip, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde kabul ettirmiştir. Aynı siyasal iktidarın yetkilerini devrettiği Cumhurbaşka
nı, Paris Şartının altına imza atmıştır. Bir taraftan bunları imzalayacaksınız, bir taraftan Tür
kiye'de toplu iş sözleşmesi yapma imkânını elde etmek için çabalayan işçilerin işten atılmaları
na göz yumacaksınız, hatta geri yasalarımızın bile yasakladığı birtakım haklardan onları mah
rum bırakacaksınız!.. Bu iki şey bir arada olmaz. Bu iki yüzlülüktür; o doğrudur ya bu doğru
dur... Ya çıkıp Avrupa pazarlarında Türkiye'nin bu durumda olduğunu kabul etmeliyiz, orala
ra imza atmamalıyız ya da oraya imza atıyorsak, geldiğimizde Türkiye'ye bu uygulamaları dü
zeltmeliyiz. 

Bugün, ASELSAN ne durumdadır: Evet, bunca baskı, bunca tehdit, bunca işten atma, 
bunca yıldırmanın sonucunda ASELSAN'da ilkel bir istem yapılmaktadır. Her türlü çabaya 
rağmen, Otomobil-tş Sendikası orada yetki almıştır. Toplusözleşme yapmak için işverene çağrı 
yapmıştır "masaya oturalım" diye, ASELSAN işvereni bu çağrıya uymamıştır, toplusözleşme 
masasına gelmemiştir. Bu uygar dünyanın içerisinde yer almak isteyen Türkiye, Avrupa ile ilgi
li demin söylediğim sözleşmelerin hepsinin altına imza atan Türkiye ve onu idare eden siyasal 
tktidar, o siyasal tktidara bağlı bir işyeri burası... Gelmemişlerdir, zaman dolmuştur ve sorun, 
tarafsız aracıya gitmiştir. Tarafsız aracı, tarafları çağırmıştır, sendika gitmiştir toplantıya, işve
ren temsilcisi gene gelmemiştir ve o işyerinde grev kararı alınmıştır. 
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Grev kararının alınmış olması neyi ifade edecek, önümüzdeki günlerde göreceğiz. Belki 
hiçbir şey ifade etmeyecek; ama, bunun nedeni, ne sendika ne de orada çalışan işçiler. Bunca 
baskı, bunca tehdit, işten atılma, ekmeksiz, aşçı aşsız ve sosyal güvenliksiz kalma tehditleri 
karşısında işçiler yılmış ve sinmişlerdir. Sendika üyesi olan işçiler de, işe başladıktan sonra, 
yer yer, işveren dayatması sonucu sendikadan istifa etmek zorunda kalmışlardır, tşte, böylece, 
Türkiye'de çalışma yaşamı siyasal tktidar eliyle felç edilmektedir. 

Bir taraftan, on yıldan bu yana "demokrasimizin onca ayıbı var, onları ortadan kaldıralım" 
diye çaba sarf ediyoruz, uluslararası platformlarda, "Biz, bunları halledeceğiz" diyoruz, bu
günkü gazetelerde yazılı olduğu gibi, Cumhurbaşkanı, "Anayasanın 14 üncü maddesi 
değiştirilmelidir" diyor, öbür yandan, Türkiye'de bu uygulamaları yapıyoruz... 

Biz, ülkemizde çalışan bir işçinin, iş güvenliğini ve gelir güvenliğini sağlamak için sendi-
kalaşmasıyla ilgili taleplerinin önüne engel çıkarıyorsak, böyle bir şeyi nasıl söyleyebiliriz; na
sıl "Bu uygar dünyada yerimizi alacağız" diyebiliriz? Diyemeyiz bunları... 

örneği yalnızca ASELSAN değil, birazcık farklılaştırıp başka şeyler de söylemek istiyo
rum: ASELSAN küçük bir örnek. Çok daha büyük örnekleri var Türkiye'de. Türkiye'de sen-
dikalaşabilir insan sayısının yalnızca yüzde 54'ü sendikalaşabilmiş, gerisi sendikalaşamıyor; iş
veren tehdit ediyor, işverenin yanındaki Siyasal tktidar işveren destek olduğu için, o tehdit bir 
kat daha artıyor; polis kullanılıyor, jandarma kullanılıyor, işçiler sendikalaşamıyorlar... 

Ayrıca, siyasal iktidarın serbest piyasa ekonomisinin yarattığı bir handikap var; çeşitli iş
yerlerini özelleştiriyorsunuz. Bu yaptığınız özelleştirme de değil; çeşitli işyerlerini yabancı fir
malara satıyorsunuz. USAŞ'ı sattığınız. USAŞ'ta çalışan işçiler, Hava-tş Sendikasının üyeleri 
idiler ve toplu iş sözleşmesi görüşmeleri yapıyorlardı. USAŞ özelleştirilerek yabancı bir firma
ya verildi; ilkönce, o işyerinde çalışan işçilerin işkolu değiştirildi, "Siz, bu işkolunda değilsiniz, 
eğlence yerleri işkolundasınız" dendi. Ondan sonra da o işçiler sendikasızlaşmış oldular. Siya
sal iktidarın, sendikasızlaştırarak, SAS'a köle gibi devrettiği o işçilerden 200 tanesini işveren 
işten attı, ötekiler için de toplusözleşme yapmıyor. 

Sattığınız işyerleriyle ilgili konuda, makine, teçhizat, alet edevat konusunda duyarlılık gös
termiyor sunuz, hiç olmazsa insanlarımızla ilgili konuda duyarlılık gösterin!.. Türkiye'de, sa
dece fabrikayı satmakla kalmadınız, işçileri, orada çalışan insanları da sattınız; ama, bu ya
şam böyle sürmez, bunu böyle kimse sürdüremez. Sürdürmek iddiasında bulunan insanların 
bunu sürdürmesi mümkün değildir; bunun hesabı mutlaka ve mutlaka bir gün sorulur. 

Değerli arkadaşlarım, bugünkü gündem dışı konuşmalarda arkadaşlarımız birçok şeyi di
le getirdiler. Çalışan, işyerlerinde göz nuru, alın teri döken insanların, gerçekten emeklerinin 
karşılığını güvenlik içerisinde alabilmelerinin şartını hazırlamak lazım. Şöyle bir mantıkla Türkiye 
bir yere varamaz: "Biz, yalnızca ekonomiyi biliriz. Bu ekonomide de dengelerine bakarız işin, 
rantabl ise kalır; değilse gerisi beni ilgilendirmez" diyemezsiniz. Genç nüfusumuzun yaklaşık 
yüzde 20'si işsizdir. Her biriniz bunu akşama kadar kendi hayatınızda yaşıyorsunuz. 

tnsan emeğiyle, insan onuruyla, insan geleceğiyle ilgili konuda, şu mikrofondan üç dört 
yıldan beri onca laf söylenmiştir, bir teki bu siyasal İktidarın hiçbir şekilde ilgilenmesini sağla
yamamıştır; bir kulaklarından girip öbür kulaklarından çıkmıştır. Ama, bilesiniz ki, bunun 
sonu ülkeye zarardır, bunun sonu demokrasimize zarardır. 
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Dün, AGtK'te Paris Şartını, evvelki gün, Avrupa Sosyal Şartını, tnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesini, Uluslararası Çalışma örgütünün sözleşmelerini imzalamış bir ülkeyiz. Ülke
mizde çalışan insanların örgütlenmesinin önünü açmak, onlara fırsat yaratmak, yasal olarak 
siyasal iktidarın görevidir, örgütlenmek istiyorlar, önlerinde engelsiniz; çalışanların tümü bir , 
araya gelip farklı bir protestoda bulunmak istiyorlar, "Siz, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanununa aykırı davrandınız" diye hepsini götürüp içeri tıkıyorsunuz. Bir sayın bakan, hiç 
kimsenin beklemediği bir biçimde, hatta kimseyi ilgilendirmeyecek biçimde açıklamalarda bu
lunuyor, "Flört, bilmem nedir" diyor, arkasından, kadınlar çıkıyorlar, çiçek götürüyorlar, pro
testo ediyorlar; ertesi gün, polisler o kadınları toplayıp, nezarete atıyor... 

Şudur, ya da budur; biz, bu ülkede, insanların inanç özgürlüğüyle, ilgili konuda, insanla
rın düşünce özgürlüğüyle ilgili konuda adım atmak zorundayız. 

Üç ilkeniz var; Cumhurbaşkanı seçildiği gün Sayın özal buradan söylüyordu; teşebbüs öz
gürlüğü, inanç özgürlüğü ve düşünce özgürlüğü. Teşebbüs özgürlüğü konusunda size söylene
cek bir şey yoktur; maşallah, her taraf tamam. Ama, bir de dönün bakın, şu düşünce özgürlü
ğü ve inanç özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü Türkiye'de ne âlemdedir, Türkiye'de bu işlere 
dönük demokrasi var mıdır, yok mudur, onları bir düzeltin, ondan sonra gidin Avrupa'da, "Ger
çekten, biz, ülkemizde bunları böyle böyle yaptık; sizin bu sözleşmelerinize de imza atıyoruz, 
Avrupanın onurlu bir üyesi olarak bu görevimizi sürdüreceğiz" deyin. 

Değerli arkadaşlarım, mesele yalnızca ASELSAN değildir. ASELSAN'la ilgili olarak ve
rilmiş bu önerge kabul edilirse, bu işyerinde yapılan uygulamalarla ilgili konudaki eksiklikleri 
kimin yaptığı ortaya çıkar. En önemlisi, Savunma Sanayii Müsteşarlığının yapmış olduğu bu 
ihaleden kimin sorumlu olduğu da ortaya çıkar, thale ile ilgili konuda söylenenler doğru değil
dir, ASELSAN'ın başındaki yöneticilerin bizatihi bize söyledikleri "Biz, bu ihaleye her hali
mizle hazırdık, yapabilecek durumdaydık; 'siz girmeyin' denildi" şeklindedir. Bunlar açıkta 
kalmamalıdır, bunların ayağı havada kalmamalıdır, bu gerçekler mutlaka araştırılmalıdır. 

Bunların araştırılabilmesi, sonuçlarının alınabilmesi için bu önergenin kabul edilmesi ge
rektiğini düşünüyoruz. Olumlu oy kullanacağımızı söylüyorum. 

Tümüne saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cankurtaran. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Zonguldak Milletvekili Sayın Güneş Müftüoğlu; buyu

run efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; Askerî Elektronik Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, kısa adı ASELSAN'daki işçi 
çıkarılmaları ve yapılan bir ihale hakkında verilen Meclis araştırması önergesi üzerinde Doğru 
Yol Partisi Grubu görüşlerini arz edeceğim. Sözlerime başlamadan önce, hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Meclis araştırması önergesi iki yönlü: Birinci yönünde.haksız işten 
çıkarmalar iddiası var; diğerinde ise, yapılan bir ihale söz konusu, önce, ben, işten çıkarmalar 
hakkındaki görüşlerimizi arz etmek istiyorum. 

Birçok ülke, tam istihdamı hedeflemiş ve bu hedefe doğru koşarken, ülkemizde işsizlik 
had safhadadır. Gerek İktidar Partisi ve gerekse muhalefet partileri arasında, ülkemizde işsiz
lik oranının ne olduğu hakkında tam bir mutabakat da yok. işsizlik bu durumdayken, iş 
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akitlerinin sürekliliği de devamlı tartışma konusu. Bugün görülen odur ki, ülkemizde iş akitle
rinin sürekliliği güvencesi yok. tşçi bir anda kendisini sokakta bulabiliyor, özellikle 1989 ve 
1990 yıllan, gerek işyeri kapatma ve gerekse işten çıkarmalar yönünden felaket yılları olmuştur. 

Bakınız, elimdeki listeye göre, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizde, Erzurum, 
Kars, Van, Muş, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Elazığ tilerinde -vakit kaybetmemek için işyerle
rini okumuyorum- toplam 27 tane işyeri kapatılmış. 

Gene, sendikalardan temin ettiğimiz bir listeye göre, son üç ayda, örneğin, Kocaeli'de AN-
SA'dan 114 işçi, Bursa'da özdilek ve Sönmez Konfeksiyondan 1 500 işçi, Otosan'dan istan
bul'da 300 işçi, Güney Sanayide 320 işçi, Magdesan Anonim Şirketinden 700, Çimtaş'tan Gem
lik'te 125 işçi -diğer firmaları saymıyorum- olmak üzere toplam 6 753 işçi işten çıkarılmış. 

Diğer örneklere geçersiz, Amasra Şiferton Ocağı kapatıldı, 70 işçi, Bartın Çimento Fabri
kasından 20 gün önce 25 tane usta ve ustabaşı çıkarıldı. 

Yine, Türkiye Demir-Çelik İşletmelerinde ahm-satım depoları kapatıldı ve buralarda çalı
şan 200 işçi işlerini kaybettiler. Ben bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın 
tmren Aykut'a bir yazılı soru önergesi vermiştim, sağ olsunlar cevaplandırmışlar. Bakınız, "Ba
kanlığımızda mevcut bilgilere göre, 1989 yılında kamu sektöründe 1 010, özel sektörde de 21871 
işyeri kapanmıştır" diyorlar. Yine, 1990 yılının ilk altı ayında, kamu sektöründe 462, özel sek
törde de 8 828 işyeri kapanmış, tşten çıkarmalar bakımından, 1990 yılının ilk altı ayında kamu 
sektöründe 4 684 ve özel sektörde de 20 045 işçi işten çıkarılmış. Keza, 1989 yılı daha felaket; 
kamu sektöründe 10 590, özel sektörde de 51 703 işçi işten çıkarılmıştır ve halen de bu çıkar
malar devam etmektedir. 

Burada şunu özellikle vurgulamak istiyorum: Gerek işyeri kapatılması ve gerekse işten çı
karılmaların muhakkak ki sebebi, ekonomik ve sosyal politikaların yanlışlığında yatmaktadır. 
Güdülen politikalar bu sonuçları doğurmuştur. 

Değerli milletvekilleri, ASELSAN'a gelince; ASELSAN'da, 1989-1990 başında bir sendi
kalaşma hareketi başlıyor. 2 Ocak 1990'da Bağımsız otomobil - tş Sendikası, bu işyerinde top
lu iş sözleşmesi yapma yetkisi alıyor, tşveren bu yetkiye itiraz ediyor. Konu yargıya intikal edi
yor ve Haziran 1990'da sendikanın yetkisi kesinleşiyor. Yalnız, Haziran 1990'a gelinceye kadar, 
bu altı aylık süreç içinde, şu şekilde gelişmeler oluyor: Sendikanın ilk örgütlenmesinde, fabri
kada toplam 2 598 işçi var. Bu 2 598 işçiden 1 339'u sendikaya üye oluyor. Daha sonra mart 
ayında, sendikalı 500 işçi, sendikasız 31 işçi işten atılıyor; 13 üncü madde ile ayrılan 58 kişi 
var, toplam 589 işçi... 

Sayın Bakan demin 2 600 rakamından bahsettiler. Önergede "2 600 işçi çalışıyor" diye 
belirtiliyor. Sayın Bakan "2 600 işçi atıldı" diye ifade ettiler. Herhalde dikkatli okumamışlar. 

Burada, yine, Sayın Bakan, "sendikalaşmaya biz engel olmuyoruz" dediler. Sendikalı işçi 
başta 1 339'du. Baskılarla 839 işçi istifa ettirildi. Şu anda sendikaya yetkili, ancak toplu iş söz
leşmesi görüşmelerinde sonuç alınamadı ve bu işyerlerinde grev uygulanmaktadır. 

ASELSAN'da görülen olay, doğrudan sendikalaşmaya vurulan ağır bir darbedir, tşveren 
sendika istememektedir. Sendikaya üye olanlar ya cezalandırılmış, işten atılmıştır ya da baskı 
yapılarak sendikadan istifa ettirilmiştir. Oysa, Anayasa ve yasalara göre işçilerin sendikalar 
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kurması serbesttir, önlenemez. Bir yoruma göre de anayasalardaki, yasalardaki bu ifadeler sen
dikalaşmayı teşvik edici ifadelerdir. Diğer yandan, işçiler sendikalara üye olmaya veya üyelik
ten ayrılmaya da zorlanamaz; ancak, ASELSAN'da yapılan budur ve bu nedenle Meclis araş
tırması açılmasını talep ediyoruz. 

Değerli milletvekilleri, işveren 21 Şubat 1990 da -demin arkadaşımız Sayın Cankurtaran 
da bahsetti- işyerini kapattığını duyurmuştur. Daha sonra da vazgeçilmiş kapatılmadan; 4 Mart 
1990'da 500 tane sendikalı işçi, 31 tane sendikasız işçinin iş akitleri tek taraflı olarak feshedil
miş, tazminatları ellerine verilmiş, sokağa bırakılmıştır. Başta da belirttik, ülkemizde iş akitle
rinin sürekliliğinin garantisi yok, işçiler her an işten çıkarılma tehlikesinde. Mevsimlik işçilerle 
birlikte işten çıkarılan işçi sayısı 60 bini aşmış durumdadır. 

Yine kasım ayı itibariyle, yılbaşından bu yana, sendikalı ve daimî kadrolu 34 bin işçi işten 
çıkarıldı. Şimdi, bu gidişe bir dur demek lazım, bu gidişi önleyecek bir makam bulmak gerek. 
Bu hususu Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bütçesi 
görüşülürken Sayın Bakana "Bu gidişe kim dur diyecek?" diye arz ettik. Sayın Bakan, cevabî 
konuşmalarında, müfettiş tetkikleri yaptırdıklarını, Bakanlığa intikal eden, toplu işçi çıkaran 
bir işyerine 135 milyon lira para cezası verdiklerini belirttiler. Ancak, bu ceza yargıya gidiyor 
ve 200 bin lira para cezasına dönüştürülüyor. 

Sayın Bakanın konuşmasını size arz edeyim: "Bir işyerinin önemli ölçüde işçi çıkarması 
üzerine, müfettişlerimizi oraya gönderdik ve bu işyerine 135 milyon lira para cezası kestik. Adam 
mahkemeye gitti ve mahkeme, 135 milyon liralık cezayı 200 bin liraya indirdi arkadaşlar. Biz 
işçiyi nasıl koruyacağız, çıkarılan işçiyi, nasıl koruyacağız, lütfen söyleyin. Yani, bilmiyorum, 
bu, yargıdan şikâyet; ama, ben şikâyet ediyorum bu konuda. Bizim, işçiyi, çıkarılan işçiyi ko
ruma imkânımız elimizden alınmıştır" diyor ve yargıdan, bu kararı veren hâkimden, haklı olarak 
şikâyet ediyor. 

Bu arada bir diğer bakan da şu ifadede bulunuyor; "USAŞ'ın halka açılması ve bazı çi
mento fabrikalarının özelleştirilmesiyle ilgili olarak beni ve Kamu Ortaklığı tdaresi yöneticile
rini mahkemeye verdiler. Ama, Türkiye'de öyle bir mekanizma var ki, düdüğe göre çalan mah
kemeler var." Bir bakan böyle diyor, diğer bakan böyle diyor. 

Bu durumda, yargının bağımsız davranamadığını, yargının etki altında kalarak karar ver
diğini söylemek, herhalde günümüzde yanlış olmasa gerek. Bu ortamda, bir sade işçinin hak
kını koruması da mümkün görülmemektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ASELSAN'ın başarılarına gelince: 

Müessesenin genel müdürünün ifadelerini sizlere aktarmak istiyorum: "ASELSAN'ı kur
mada kullanılan stratejimizin ana hatları. Ordumuzun dışa Bağımlılığını asgariye indirmek, 
Batı'nın en modern fabrikaları ayarında tesisler kurmak, uluslararası pazarda teknoloji, kalite 
ve fiyat bakımından rekabet edebilecek bir düzeyde çalışmaları sürdürmek olmuştur. Bu amaçla, 
1980'de tam kapasitede 500 personel çalıştırmak üzere kurulan tesisler, 5 yıl içinde beş kat bü
yütülmüştür. Ayrıca, son üç yılda 100 milyar liranın üzerinde yeni yatırımlar gerçekleştirilmiş
tir." Ama, 500 işçi de işten atılmıştır!.. 

"ASELSAN Avrupa'nın en büyük 100 savunma elektroniği firması arasında 47 nci sırada 
yer almıştır..." Güzel bir şey, fakat 500 işçi niye işten atılmıştır?.. 
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"... Göstermiş olduğu bu başarının devamı yanı sıra, dönem kârlarını da daha doyurucu 
hale getirmek isteyen ASELSAN, özkaynak-yabancı kaynak dengesini yeniden düzenleyerek, 
ödenmiş sermayesini 40 milyar Türk Lirasından 110 milyar Türk Lirasına yükseltmiş ve çok 
olumlu bir malî yapıya kavuşmuştur. 24 bin yeni ortağın katılımı ile sermayesinin yüzde İS'ini 
doğrudan halka açan ASELSAN, ülkemizde ilk defa yapılan bu uygulama ile, 54 milyar lira 
tutarındaki hisse senedi ihraç primlerinin şirket bünyesinde kalmasını sağlayarak, bu primle
rin şirket özsermayesine ilavesi ile ortaklara bedelsiz olarak dağıtım olanağı hazırlamıştır. ASEL
SAN Türkiye'nin en kârlı ve güçlü kuruluşları arasında yer almıştır" diyor ve bunlan dedikten 
sonra, 30 Ekim 1990 tarihli bu elimdeki süslü püslü dergi hepinize dağıtılıyor; daha nerelere 
dağıtılıyor bilemiyorum. Bunların masrafları düşünülmüyor, kendi reklamları düşünülüyor; 
ama, 500 tane işçi de kapı önüne bırakılıyor... 

Yine, Genel Müdürün ifadesi: "30 Haziran 1989'da 1,17 milyar TL. olan zarar, 1990 yılı
nın ilk altı aylık döneminde 4,6 milyar Türk Lirası kâra dönüşmüştür." Tabiî, kutluyoruz, mü
esseseyi kâra dönüştürmüşsünüz; ama, 4,6 milyar kârdan, bilançoya bakıyoruz, faaliyet gider
leri 6,7 milyar liradan 4,8 milyar liraya düşmüş, yani çıkardığınız işçiden elde ettiğiniz 1,9 mil
yar lirayı da kâr hanenize sokmuşsunuz; 3 milyar kâr edecek yerde 4,6 milyara yakın kâr et
mişsiniz ve bununla da övünüyorsunuz... tşyeri güçlü, müessese güçlü, yönetimi başarılı; an
cak, 589 işçiyi de kapının önüne bırakabiliyorlar... 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, araştırmanın ikinci boyutu Savunma Sanayii Geliş
tirme ve Destekleme İdaresinin açtığı ihale ile ilgili. 

Yine, müessesenin Genel Müdürünün dergilerdeki bir beyanatını kısaca arz etmek istiyo
rum: "Elektronik harp cihazları Israil-Arap savaşlarında sonucu belirleyen en büyük etken ol
muştur. Ancak, özellikleri düşmanca bilinen elektronik harp cihazları, karşı tip cihazlarla et
kisiz hale getirilebilir ve size savaşı kaybettirebilir. Bu bakımdan, hiçbir millet geliştirdiği yeni 
cihazları hiçbir fiyata kimseye satmaz, satamaz. Zira, bu satışla kendi askerî gücünü büyük 
ölçüde zayıflatmış olur. Elektronik harp cihazlarıyla ilgili mevzuları başkalarıyla konuşmak, 
katiyyen yasaktır. Dış memleketlerden alınan elektronik harp cihazları, herkese satılan, bütün 
özellikleri herkesçe bilinen bu cihazları etkisiz hale getirebilecek karşı tedbir cihazları da ge
nellikle aynı imalatçılar tarafından satılan cihazlardır. Bir süre önce, bir italyan firmasının Tür
kiye'ye bir elektronik harp cihazı sattığı ve bu cihazı etkisiz.hale getiren cihazı da Yunanistan'a 
sattığı, bir Avrupa mecmuasının aynı sayfasında haber olarak yer almıştı" diyor. Biz ne yapı
yoruz?.. Bilgisayar kontrollü telsiz sistemi ihaleleri gizlilik arz ettiği ve millî güvenliği ilgilen
dirdiği halde -Sayın Bakan da aynı ifadeyi kullanmıştır- bu ihaleyi, hiçbir sakınca, çekince gör
meden, bir tngiliz firmasına yapıyoruz. Bu durum da bir hayli düşündürücüdür. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ASELSAN'dan çıkarılan işçiler büyük bir haksızlı
ğa uğramıştır. Yapılan tasarruf Anayasa ve yasalara aykırıdır, hatta bir Anayasa ihlalidir, öte 
yandan, gizlilik özelliği fevkalade ağır olan bir ihale yabancılara yapılmıştır. Bu konuların araş
tırılmasında büyük yarar olduğunu belirtiyoruz, önergemize olumlu oy vereceğiz. 

Bu arada iki konuya değinmek istiyorum değerli arkadaşlarım: Dün akşam televizyonu 
izlemişsinizdir; Türkiye Taşkömürü Kurumu, ilan edilen grev kararına karşı lokavt kararı ilan 
etti. Ayın 30'unda, korkarız ki, bir grevle karşı karşıya kalınacaktır. Sayın Çiçek, gündem dışı 
konuşmaya cevap verirken, yarın saat 14.00'te sendika yöneticileri ile toplantı yapacağını söyledi. 

— 323 — 



T.B.M.M. B : 38 27 . 11 . 1990 0 : 1 

İnşallah olumlu bir sonuç alırlar. Biz de yürekten destekliyoruz; ancak, işyerinin bağlı olduğu 
bakanın da, böylesine kritik günlerde yurt dışına gitmesini gerçekten kınıyorum ve gerek ANAP*-
U, gerek SHP'Ii arkadaşlarımın, değerli arkadaşlarımın, Zonguldak'ta uygulanması muhtemel 
olan bu grevin yapılmaması için yardımcı olmalarını diliyorum. 

Bir diğer husus da şu: Güzide basınımızın emekçileri, yıllardır diğer iş kollarında çalışan
ların haklarını savunageldiler; ancak, basın emekçileri de el emeklerinin, göz nurlarının karşı
lığını alabilmek için grev haklarını kullanmak zorunda kaldılar. Her ne kadar ara sıra... 

ABDÜLBAKİ ALBAYRAK (İstanbul) — Sen hangi partidensin? 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Ben işçi hakkını savunuyorum kardeşim; partim 

de belli. İşçinin, emekçinin hakkını savunuyorum. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri) 
Ara sıra, biz milletvekillerini iğneleseler de, değerli basın emekçilerinin yanındayız. Tüm 

arkadaşlarımızı da basın çalışanlarını desteklemeye davet ediyor, hepinize saygılarımı sunuyo
rum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müftüoğlu. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Rize Milletvekili Sayın Şadan Tuzcu; buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA ŞADAN TUZCU (Rize) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Askerî Elektronik Sanayii Anonim Şirketi, kısa adı ASELSAN olan işyeriyle ilgili, Ankara Mil
letvekili Sayın Kâmil Ateşoğulları ve 12 arkadaşı, Zonguldak Milletvekili Sayın Güneş Müftü-

^oğlu ve 14 arkadaşının verdiği Meclis araştırması önergesi üzerinde, Anavatan Grubunun gö
rüşlerini açıklamak için söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlarken, Yüce Meclisi, Grubum 
ve şahsım adına saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; benden evvel konuşan arkadaşlarımı takdir etmemek 
mümkün değil. Hepimiz bu memleketin çocuklarıyız, hepimiz -üç aşağı beş yukarı- bu memle
ketin daha refaha ve daha çabuk muasır medeniyet seviyesine ulaşması için uğraşıyoruz. Yine 
hepimiz, işçi haklarının daha ileriye gitmesi için uğraşıyoruz; ama, unutmayın ki, kimimiz nu
tuk atıyor, kimimiz icraat yapıyoruz. Beni bağışlayın, biz icraat yapıyoruz. 

VEFA TANIR (Konya) — Zaten bizde bu icraatı beğenmiyoruz. 
ŞADAN TUZCU (Devamla) — Efendim, tabiî, bu izafî bir mesele; kriterleri sizlersiniz, 

yaptıklarınız, yapacaklarınız, hayal ettiklerinizle bağıntılı olay; ama, bizimkiler ortada, vakıa, 
görünüyor. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemizde çalışanlar ve çalıştıranlar arasında hukukî 
ilişkiler, 1475 sayılı İş Kanununun öngördüğü çerçevede yürütülmektedir; bunun aksini kimse 
söyleyemez. Çünkü, bağımsız mahkemeler bunu her zaman teyit etmektedir. Söz konusu ka
nun kapsamına giren bütün işyerlerinde işçi-işveren münasebetleri, dolayısıyla, çalışanların hak 
ve yükümlülükleri bu kanun hükümleri doğrultusunda takip edilmektedir. Burada açıklamaya 
çalışacağım konular; ASELSAN işyerinde çalışanların yaklaşık 2 600 işçi ve 400'den fazla ida
reci ve yöneticinin ortalama ücretleriyle, bazı işçilerin işlerine son verilmesinin nedenleri ve yi
ne bu işyeriyle ilgili olarak önergede yer alan diğer hususlardır. 

ASELSAN işyerinde görev yapan, 1475 sayılı Kanuna tabi işçilerin işe girişleri sırasında, 
işverenle karşılıklı olarak yaptıkları hizmet âkitleriyle ücretleri belirlenmiş durumdadır. Bu se
beple, Önemli olan, ister idareci, ister yönetici veya gruplarda çalışan ücretliler bu hizmet âkit
leriyle bağlıdırlar. 
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Diğer taraftan, 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 22 nci maddesinde, hiç kimsenin sendi
kaya üye olmaya veya olmamaya zorlanamayacağı açık bir şekilde belirtilmiştir. Bu işyerimizin 
de, gene, adı geçen Kanunun, yani 2821 sayılı Kanunun 22 nci maddesine uygun olarak, ne 
hiçbir işçiyi sendikaya üye olmaya ne de olmamaya zorladığı tespit edilmemiştir. Kaldı ki, ASEL-
SAN'ın hiçbir üye olma veya olmama doğrultusunda herhangi bir etkide bulunmadığı gibi, 
hatta bir reorganizasyondan dolayı işi tatil etme döneminde -ki, bu, bir haftalık bir süredir-
gerekli yerlere müracaat ederek, "İşyerini reorganizasyondan dolayı kapatıyorum; ama, işçi
me de ücretli izin veriyorum" dediği; yani, kanunun emrettiği şekilde hareket ettiği tespit edil
miştir. 

ilgili işyerinde, iş akitleri feshedilen işçi sayısı 540 civarında bulunmaktadır. Bu durum 
ise, teknolojinin gelişmesinden dolayı, emeğin azalmasından kaynaklanan bir vakıadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; işçi çıkarılmasına duyulan hassasiyeti takdirle karşı
lıyorum. Şurada hiçbir arkadaşım yoktur ki, hiç kimsenin işini kaybetmesinden dolayı mutlu 
olsun. Ama, bir vakıayı da açıkça ortaya koymak lazım; biz, işsizlik ortadan kalksın diye, gizli 
işsizliği körükleyecek miyiz körüklemeyecek miyiz? Kendimizi aldatarak, herkesin işi var gö
rünsün diye ekonomiye bir kambur mu yaratacağız? İşte bunu açıkça, cesurca burada söyle
mek lazım. Anavatan iktidarı, her zaman bunu açıkça söyleyebilmiştir. Türkiye'de bu yaşan
mıştır; işsizlik olmasın diye, gizli işsizler ordusu yaratılmıştır. Hatta, bir rivayet vardır ki, bir 
yumurtayı 5 kişi taşımıştır; ama o yumurta kırılmıştır. 

Olaya ekonomik bakmak lazımdır. Bir işyerinde eğer teknoloji gelişmiş, dolayısıyla eme
ğe ihtiyaç azalmışsa, o işyerinden işçi çıkarılacaktır; ama, bu işçiye iş bulunmuyorsa, işte bu
nun vebali veya günahının kimde olduğu aranmalıdır. O halde, işten çıkarma olayını bir yere 
oturtalım, işten çıkarmak gerekiyorsa, bunu cesaretle söyleyelim. Aksi halde, işten çıkarılma-
yanlar yahut da işi var diye görünerek çalıştırdığımız kimseler, hem işsizdir hem de ekonomiye 
hiçbir katkısı yoktur ve kendi kendimizi aldatmış oluruz. 

NECCAR TÜRKCAN (izmir) — Başka yere alalım, aç bırakmayalım. 
ŞADAN TUZCU (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biz Anavatan Partisi 

olarak, hür teşebbüsen yanayız. Sayın Cumhurbaşkanımız da buradaki konuşmasında -bir ar
kadaşımın işaret ettiği gibi- söylemiştir, doğrudur; biz hür teşebbüsten yanayız. Devletin elin
deki bazı sektörler, devlet ataleti içerisinde işletilemeyeceğinden dolayı, özel sektörün daha ba
siretli, daha müdebbir tüccar gibi hareket etmesinden dolayı ve ekonomiye daha rahat, daha 
fazla katkıda bulunması için, Türk ekonomisine katkıda bulunması için, bunları hür teşebbü
se devrettiğimiz doğrudur. 

Bir USAŞ olayı vardır, bunların hepsi doğrudur ve biz bunu teşvik ediyoruz, işte, öyle 
hür teşebbüse yakın bir politika izliyoruz ki, Türkiye'de ilk defa, 1988'den sonra, sabit serma
ye yatırımları içerisinde özel sektörün payı, kamu sektörü payının üzerine çıkmıştır. Bu, 1984'ten 
itibaren artarak gitmektedir; 1990'ın son 6 ayındaki rakamlar da bunu böyle göstermektedir. 

Bazı işyerleri kapanıyor. Bunu söylerken, oiye kapatılıyor; ona da bir bakalım. Teknoloji
ye uymuyorsa yahut da o işyeri zamana ayak uyduramıyorsa kapanıyordun Yani, kapatılmı
yordun, o tabiri de düzeltmek istiyorum, kapanıyordun ama, bunun yanında, göz ardı edeme
yeceğimiz bir nokta da, işte, demin de söylediğim gibi, sabit sermaye yatırımlarındaki artıştır. 
1989'da, 1988*e göre sabit sermaye yatırımlarındaki artış yüzde 13'tür. 1990 yılında planlanan 
da yüzde 15 civarındadır. 
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Onun için, meseleyi yerli yerine oturtursak, çözümde rahatlıklar buluruz; aksi halde ken
dimizi aldatmış oluruz, aksi halde 1980 öncesindeki kısır döngü içine gireriz. 

Olay bellidir; adama iş mi, işe adam mı? Evet, eğer ekonomiyi düşünüyorsanız, memleke
tin geleceği açısından bu olaya bakıyorsanız, işe adam aramak en akılcı yoldur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızca, işyerleri
nin kurulması aşamasından başlanarak, işletmeye açılması, işletilmesi döneminde, üzerine dü
şen görevler eksiksiz yapılmaktadır. Bu, Çalışma Bakanlığına, yasalara göre verilmiş bir görev
dir ki, bu kontrol görevinin hiç aksatılmadan yapılmakta olduğunu, burada iftiharla söylemek 
isterim. 

Diğer taraftan, çeşitli konulardaki bilimsel inceleme ve araştırmalar, Uluslararası Çalışma 
Teşkilatının (ILO) katkılarıyla da sürdürülmektedir. 

tşçi hak ve yükümlülüklerinin korunması amacıyla devlet ve işveren kesimlerinin, üzerine 
düşen görevleri zamanında, eksiksiz yerine getirmeleri büyük önem taşımaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; araştırma önergesinin diğer bir bölümünde, Savunma 
Fonu Müsteşarlığının savunma projesinden biri olan SSB telsizleri ihalesinin ASELSAN yeri
ne İngiliz Marconi firmasına verilmesi üzerinde durulmaktadır, thale, mevcut mevzuata ve meri 
usul esaslarına göre yürütülmüştür. Burada herhangi bir yanlışlık, usulsüzlük bulunmamaktadır. 

Benden evvel konuşan arkadaşlar, "Marconi firması iyi bir firmaydı da, niye ASELSAN 
ile birleştir ilmedi,niye ASELSAN ile ortak edilmedi de, diğer daha az tecrübeli veyahut da hiç 
tecrübesi yoktur denecek kadar tecrübesiz üç firmayla birleştirildi?" dediler. Takdir edersiniz 
ki, bu, herhangi bir kişinin veya herhangi bir tüzelkişiliğin, diğer tüzelkişilikle beraber olması 
veyahut da ticarî ortaklık kurması, ne devletin ne de kamu yönetiminin elinde olan bir şeydir; 
ticaret serbesttir. Biz zaten başından beri diyoruz; biz hür teşebbüsü destekliyoruz. Kim kimin
le uyuşacaksa, kim kiminle anlaşacaksa, onunla ortaklık yapar veyahut da işi, kiminle beraber 
paralel çalışır da üretime katkısı olacağına inanırsa onunla yapar. Devlet olarak, sen bununla 
ortaklık yap, bununla olma, sununla olma demeye hakkımız yoktur. Bu, zannediyorum ki, 
yanlış kullanılmış bir tabirdir. Niye, ASELSAN ortak olmamıştır; teklifini vermiştir, karşılıklı 
anlaşma zemini olmamıştır yahut da iki tarafa da bu ortaklık ekonomik görünmemiştir? Olay, 
ekonomik bir olaydır. Dolayısıyla, ortaklık olmamıştır. Olmadı diye de kimseyi suçlayamayız, 
kimseyi itham edemeyiz. 

ihalede böyle bir usulsüzlük olmadığını Sayın Bakan söyledi, ben de ona katıldıktan son
ra; ayrıca, yapılan incelemelerde, alınacak cihazların Türk Silahlı Kuvvetlerinin muhabere em
niyetini tehlikeye düşürecek herhangi bir durumunun söz konusu olmadığını da burada açık
lıkla söylemek istiyorum ve altını çizerek söylemek istiyorum. Bütün arkadaşlar müsterih ol
sunlar. 

Bu sebeple, bu konuda verilmiş Meclis araştırma önergesine Grup olarak katılmadığımızı 
arz eder, Yüce Meclise saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuzcu. 
önergede imza sahibi Sayın Kâmil Ateşoğulları... 
Buyurun Sayın Ateşoğulları. 
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KÂMİL ATEŞOĞULLARI (Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ASELSAN 
hakkındaki Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergemle ilgili olarak konuşmadan önce, tü
münüzü saygıyla selamlıyorum. 

Konuya girmeden önce, bir hususun dikkate alınmasını sizlerden istemekteyim. Bu öner
geyi vereli dokuz ay oldu. Olayın güncelliği kalmadı; eğer birtakım insanlar mağdur edildiyse, 
bundan sonra bu mağduriyetlerin giderilmesi olanaksız. 

özellikle grup başkanvekillerinden isteğim, yeni İçtüzük hazırlanırken, Meclis araştırma
sı ve buna benzer Meclis denetimiyle ilgili hususların, dokuz ay, bir yıl ya da birbuçuk yıl gibi 
bir süre geçmeden, tezelden görüşülmesinin sağlanmasıdır. 

Konuşmamda, ASELSAN işçileri ve işten çıkarılma, ASELSAN ve Marconi Firmasına 
ihale verilmesi -ki, arkadaşlarım buna değindiler- ve bugüne kadar gündeme gelmemiş olan, 
1982 yılında Genelkurmay Askerî Mahkemesinde -bu konuya bağlı olarak- bakılmış bir dava
dan da söz ederek, sizleri vicdanınızla baş başa bırakmak istiyorum. 

Kısa adı ASELSAN olan Askerî Elektronik Sanayii, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtından son
ra, ulusal savaş sanayiini kurma ve bu alanda dış ülkelere bağımlılıktan kurtulmayı amaçlayan 
bir düşünce sonucu kurulmuş ve kısa zamanda Türk Silahlı Kuvvetlerine elektronik alanda 
hizmet vermiş, dış ülkelere de dışsatım yaparak pazar tutmuş ulusal bir kuruluş olup, sermaye
sinin yüzde 97'si daha önce Türk Silahlı Kuvvetlerine aitken, bu, yüzde 80'e inmiş ve daha 
sonra da halka açılmıştır. Geriye kalan yüzde 3Mük ve şimdiki yüzde 20'lik bölümü de PTT, 
Polisi Güçlendirme Vakfı, OYAK Sigorta ve 20 bin hisse de halktan paydaşa ait bir kuruluş. 

Tenkisattan önce, bu işyerinde 2 S98 işçi çalışmakta idi. Bunlardan da 1 000 civarında işçi 
yüksekokul, 1 600 civarında da lise ve dengi teknik okul mezunu olup, genel ücret 300 bin 
lira civarındadır. Yapılan zam ise yüzde 9,8'dir. Daha sonra, burada, Bağımsız Otomobil-tş 
Sendikası, işyerinde yetki alıyor ve bunun da 1 339 üyesi bulunmaktadır. Bu yetki ile birlikte, 
işyerinde, işçi çıkarmayla ilgili olarak huzursuzluk ve bazı gerçekler ortaya çıkmaya başlıyor. 
Az önce, Sayın ANAP sözcüsü, "Sendikalaşan işçilere baskı yok" demesine karşın, elimizde
ki rakama göre, 839 kişi, sendikadan ayrılma koşulu ile yeniden işe başlatılmış bulunmaktadır. 

tşveren, 20 Şubat 1990 günü işçilere yazılı bildirim yapıyor ve ''ASELSAN'daki reorgani-
zasyon çalışmaları dolayısıyla, fabrikamız 21 Şubat 1990 tarihinden itibaren ikinci bir duyuru
ya kadar kapatılmıştır" diyor. Daha sonra da fabrika, istedikleri işçilere işbaşı yaptırarak; tş 
Yasası ve yerleşmiş tenkisat kurallarına aykırı bir biçimde, 450'si sendika üyesi olan 507 işçiyi 
topluca işten çıkarıyor. Bu sayı, sonradan, bölüm bölüm ve tek tek işten çıkarmalarla beraber, 
600 civarındadır. Otomobil-tş Sendikası, şu anda işyerinde grev kararı almış olup, bu karar 
19 Kasım 1990 tarihinde de kesinleşmiş bulunmaktadır. ASELSAN Yöneticileri, bu arada ga
zetelere açıklamalar yapıyorlar ve işten çıkarmalara sebep olarak, belli ihalelerin kendilerine 
verilmediğini; oysa, daha önce verileceği söylendiği için fazla sayıda işçi aldıklarını söylüyorlar 
-ki, üç Parlamenter olarak kendileriyle konuştuğumuzda bize de aynı şeyi söylemişlerdi- an
cak, hangi baskı sonucu, bilemiyoruz, 4 Mart 1990 tarihinde yine gazetelere ilan vererek, "ASEL-
SAN'da yapılan işlemlerle belli projelerin ve ihalelerin alınıp alınmaması veya sendikal faali
yetler arasında ilişki kurulması doğru değildir" demişlerse de aynı yöneticilerin daha önceki 
açıklamalarından, önemli bir ihalenin ASELSAN yerine ingiliz Marconi firmasına verildiğini 
kamuoyu öğrenmiş bulunmaktadır. 
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Fabrika yöneticilerinin açıkladığına göre, son işten çıkarmaların nedeni, ihalenin yabancı 
bir firmaya verilmesi sonucu pazar daralması ve üretimin düşmesidir. ASELSAN, bir ulusal 
sanayi kuruluşudur. Ne var ki, İktidarın burayı gözden çıkardığını görmekteyiz. Norveç'in or
tak edilmesi, TESTAŞ'ın kapatılması gibi konular, zaman zaman gündeme gelen konulardır. 

ASELSAN yetkililerinin konuşmalarına bakalım. Onlar şöyle diyorlar: "Savunma Fonu 
Müsteşarlığının 12 dev savunma projesinden biri olan HF-SSB telsizleri -ki, kriptolu telsizlerdir-
ihalesinden elenmemiz ağır bir darbe oldu. ASELSAN bu projede iki yıl oyalandı. Bu projeyi 
yürütmek için yatırımlara giriştik, thale bizde kalmış olsaydı, ülkeye teknoloji getirecektik." 
Savunma Sanayii Müsteşarlığına "Telsiz ihalesine biz de girdik, fiyatımız daha ucuzdu" de
melerine karşılık, Savunma Sanayii Müsteşarlığı yetkilileri de bunlara yanıt olarak, "thale ye
niden açıldığında beş yabancı firma katıldı, ASELSAN ihaleye girmek için resmî başvuru yap
madı. ASELSAN bize, ihale açmayın, biz bu işi yaparız, demedi" demektedirler. Böylece bir 
polemik devam etmektedir. 

Yukarıda da açıkladığım gibi ASELSAN yöneticileri, daha önceki konuşmalarını gazete 
ilanı ile düzeltmek zorunda bırakıldılar. Belli ki, bunlara baskı yapılmıştır. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en gizli stratejik haberleşmesini sağlayacak olan bilgisayar kont
rollü telsiz sistemi, daha düşük bir fiyata yapacak, teknik yeterliğe sahip ulusal bir kuruluş 
yerine, "tngilizMarconi firmasına 650 milyon dolar bedelle verilerek, ASELSAN zor duruma 
düşürülmüştür. Çalışan insanlar işten çıkarılarak, milyonlarca işsize, işsizler ordusuna, yeni 
sayılar eklenmiştir. 

Bütün bunlar neden?.. Bu ihalenin tngiliz Marconi firmasına verilmesini kamuoyunda ve 
basında izliyoruz; basın yazdı, gazeteler elimizde. Kamuoyu ve basın, bunun nedenini, Avrupa 
Topluluğuna girme konusunda tngiliz desteğini sağlamak için bir rüşvet olarak değerlendiri
yor. Avrupa Topluluğuna girmek için böyle bir yola gidildi de, ingilizler, bugüne kadar, Avru
pa Topluluğuna girmemiz konusunda Türkiye lehine hangi öneriyi götürdü, bunu Hükümet
ten sormak istiyorum? 

Değerli arkadaşlarım, tarihte, hatırlarız, Kıbrıs'ı da Kırım Savaşına girme pahasına ingi
lizlere hediye etmiştik; ama, sonunda başımıza neler açtığını hepimiz anımsarız. 

Ayrıca, bu ihale, çok büyük ve önemli bir ihaledir. Ki, o zamanın Millî Savunma Bakam 
ingiltere'ye gittiğinde bu konuyu ihmal etmiyor. TRT'nin, 7.3.1990 tarihinde saat 09.13'te tele
vizyondan verdiği bir haberi aktarıyorum: "öte yandan, Millî Savunma Bakanı Giray, konuğu 
olduğu tngiliz meslektaşı Tom Hing'le bugün yaptığı görüşmede, Türkiye'de Millî Savunma 
Bakanlığının açtığı İhalelere giren tngiliz şirketlerinin durumunu ele aldı" diyor. 

Sayın Bakan tngiliz şirketlerinin durumunu ele alacağına, ASELSAN'ın durumunu ele 
alıp, oradaki işleyişi, teknolojiyi inceleyip, onunla ilgilenseydi, sanıyorum daha yararlı bir iş 
yapmış olacaktı. 

Bütün bunların sonucu, temelinde insanlarımızın bağış ve özverileri bulunan bir kuruluş
ta, işçilerimiz, toplumsal barış, çalışma barışı ihlal edilerek işten topluca çıkarılmışlar ve işsiz
liğe, açlığa mahkûm edilmişlerdir, tşten topluca çıkarma sırasında da, "Akyurt'taki -ki, ASEL
SAN yetkilileri bunu söylemişti- Stinger füze başlıkları yapan fabrika hizmete girdiğinde, bu 
işçileri buraya öncelikle çağıracağız" demelerine rağmen ve bu fabrika Haziran 1990'da açıl
masına rağmen, bugüne kadar hiçbir işçi çağırılmamış ve o işçilerin yerine başka işçiler alınmıştır. 
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Şayet, ASELSAN korunsaydı ve sahip çıkılsaydı, istihdam yönünden, kapasite iki kat ar
tacak ve on yıl üretim sıkıntısı çekmeyecekti. Ne var ki, ASELSAN yöneticileri, bir taraftan 
bilinen nedenlerle işçi çıkarırlarken, öbür yandan da gazetelere ilan veriyorlar: 

12 Mayıs 1990, Milliyet Gazetesi: "300 milyon marklık NATO ihalesini kazanan ASELSAN" 
diye reklam yapıyor. 

21 Mayıs 1990 tarihli Hürriyet Gazetesi "Elektronik dünyasındaki dev kuruluşun kârlı or
tağına davet, ASELSAN'a şimdi ortak olabilirsiniz." 

31 Temmuz 1990 tarihli Milliyet Gazetesi "ASELSAN hisse senetleri 1 Ağustos 1990'da 
istanbul Menkul Kıymetler borsasında" diyor. 

Şimdi şunu soruyorum: Eğer ASELSAN zarar eden bir kuruluş ise, bu ilanları vermesi, 
kamuoyunu yanıltmak değil midir? Bunlar hakkında ne gibi işlem yapıldı bugüne kadar? Eğer 
ASELSAN kâr eden bir kuruluş ise, toplu işten çıkarmaya karşı, tş Yasasındaki hangi yaptırım 
uygulandı? Bugüne kadar, işveren vekilleri olarak yöneticilere ne gibi işlem yapıldı? 

Değerli arkadaşlarım, Marconi Firmasına ihale yapılmasıyla ilgili olarak, "ASELSAN'ın 
teknolojik seviyesi düşük" deniyordu, "Türk işçileri bu telsizleri yapamaz" deniyordu... Peki, 
Marconi Firması bu telsizleri İngiltere'deki fabrikasında mı yapıyor? Buna vereceğiniz yanıt 
yine büyük bir "Hayır" olacaktır. 

Testaş'tan yer kiralıyor ve 300'e yakın işçiyle Türkiye'de, Ankara'da, çoğu ASELSAN'dan 
aldığı teknik kadro ile yapıyor bunları. Dahası da var... Bazı yedek parçaları da ASELSAN'a 
sus payı olarak yaptırıyor. Bu da yetmiyor, yaptığı telsizlerin testini, o, düşük teknik diye kul
landığı ileri sürülen ASELSAN'a yaptırıyor. Hani ASELSAN teknolojisi yetersizdi? Bunu imal 
edemezdi de nasıl olur bunun testini yaptırır?.. Şimdi, kafalarda büyük bir soru işareti!.. 

Hepsinden önemlisi, bu ihale ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin muhabare sistemi ingilizlere 
teslim edilmiş oluyor. "Milliyetçilikten anladığımız bu mudur?" diye size soruyorum şimdi. 
Dışa açılma ve dışsatıma yönelik kalkınma modelini tercih ederek, ithal ikameci sistemden vaz
geçmekle geldiğiniz nokta belli. Ulusal sanayi diye bir düşüncemiz yok, bari olanları da koru
yun; özelleştirme adı altında uluslararası sermayeye peşkeş çekmeyin diyorum. 

Sayın Konukman'a şimdi şunları soruyorum: "Teknolojik yenilenmenin sonunda işsizlik 
olur" diyor bir taraftan, öbür taraftan "ASELSAN bu telsizleri yapacak teknolojik düzeyde 
değildir" diye bir çelişkiyi sergiliyor. Ondan sonra "millî gizlilik" diyor. Millî gizlilik ve bu
nun teminatının alınmasının nasıl sağlanacağı konusunda şüpheler büyük. 

Bu olayla bağlı olarak üçüncü konuya geliyorum. Bu, bugüne kadar gündeme gelmemiş 
bir konudur; dikkatinize sunuyorum: Genelkurmay Askerî Mahkemesinde 1982 yılında bir da
va görülüyor. Bir yurtsever muhabere astsubay başçavuş, ASELSAN ve TESTAŞ'la ilgili ola
rak, birtakım mercilere; zamanın Cumhurbaşkanına, Başbakanına ve Genelkurmay Başkanı
na dilekçeler yazıyor ve ASELSAN ve TESTAŞ'la ilgili dönen bütün oyunları anlatıyor. 

Bu kişi hakkında Genelkurmay Askerî Mahkemesinde, 1632 sayılı Askerî Ceza Yasasının 
84 üncü maddesine göre dava açılıyor. 84 üncü maddenin başlığı şu: "Yalan yere veya usulsüz 
şikâyet edenlerin cezaları" Bu kişi yargılanıyor, ikibuçuk ay ceza veriliyor, Askerî Yargıtay ce
zayı bozuyor ve beraat ettiriyor. 

Yalan iddialarda bulunduğu söylenen bu kişi, eğer beraat ediyorsa, bundan şu anlamı çı
karırız: Demek ki, yalan bir şey söylememiş; beraat etmenin sonucu, bu. 

— 329 — 



T.B.M.M. B : 38 27 . 11 . 1990 0 : 1 

Bu kişinin adı ve adresi elimizde; dosyalar mahkemede ve Askerî Yargıtayda. 
Değerli arkadaşlarım, eğer yalan yere şikâyet dilekçesi vermiş olsaydı, iddiaları da yalan 

olacağından bu kişinin mahkûm olması gerekirdi. İddialar ASELSAN ve TESTAŞ'la ilgili alım
larda dönen oyunlarla ilgili. 

tşte, konuşmamın başında, "sizi vicdanınızla başbaşa bırakacağım" dediğim olay bu. Bu 
şahıs beraat ettiğine göre, demek ki, ileri sürdüğü iddialar yalan değil, doğru. 

Bu işin içinde birtakım kişi ve kurumların, hatta söylentiye göre, parlamenterlerin olduğu 
söyleniyor; ama kim, bilemiyoruz? PaHamento şu anda zan ve şaibe altında. Ortada hepimizi 
ilgilendiren bir konu var. Eğer, bir konuda bir kurum suçlanıyorsa, bunun kim olduğu da belli 
değilse, somutlaşmamışsa, tüm kurum zan ve şüphe altındadır. Bunu açığa çıkarmanın bir yo
lu var, o da bu Meclis araştırmasına olumlu oy vererek, araştırma yapılması, ilgili kişilerin din
lenmeğidir, ismini vereceğim kişinin dinlenmesini özellikle istiyorum; çünkü, mahkemede yar
gılanmış, beraat etmiş bir kişidir. Bunları da öneriyorum. 

Bu konuda bir Meclis araştırması açılarak, Meclisin bir töhmetten kurtulması yolunda 
oy vermenizi diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (SHP ve Bağımsız sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ateşoğulları. ı 
Sayın Müftüoğlu, diğer önergedeki imza sahibi sıfatıyla söz istiyor musunuz? 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Hayır, Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeler üzerindeki öngörüşmeler tamamlanmış bu

lunmaktadır. 
Şimdi, önergeleri, birlikte oylarınıza sunacağım: Meclis araştırması açılmasını kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Meclis araştırması açılması kabul edilmemiştir. 
Sayın milletvekilleri, gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz. 

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

taşıt tahsis edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakam Recep Ercüment Konukman'-
tn cevabı (6/60) 

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

Sayın Ali Eser?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soruyu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına ara

cılığınızı arz ederim. 
Saygılarımla. 

Ali Eser 
Samsun 
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1. Birinci özal Hükümetinde görev alan eski bakanlara resmî otomobil tahsis edildiği 
doğru mudur? 

2. Doğru ise, kimlere hangi resmî dairelerin araçları tahsis edilmiştir? 

BAŞKAN — Soruya cevap vermek üzere, Devlet Bakam Sayın Ercüment Konukman. 
Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (İstanbul) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin değerli üyeleri; Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Birinci özal Hükümetinde görev alan 
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği iddiasına ilişkin Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği sözlü 
sorusuna cevap vermek üzere huzurlarınızdayım. 

Sayın milletvekilleri, önce, duruma 237 sayılı Taşıt Kanunu açısından bakmak gerekmek
tedir. Söz konusu soru önergesi, her ne kadar 237 sayılı Taşıt Kanununa aykırılık temeline da
yandırılmış ise de, konunun 237 sayılı Kanunla ilgisi bulunmamaktadır. Zira, Taşıt Kanunu, 
bu kanunun kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşıtların, kamu görevi sebe
biyle, kullanılış şekliyle ilgili olarak, kişi ve kurumlara taşıt tahsis edilebileceğini düzenlemek
tedir. Bugün, resmî hizmetlerde kullanılan binek araç sayısı 50 bin civarındadır. Askerî araçlar 
bu sayıya dahil değildir. Kamu görevi yaptığı için, bir daire başkanına, bir şube müdürüne, 
bir memura tanıdığımız araç kullanma haklarını, haiz olduğu yetki ve sorumluluk itibariyle, 
devlet hizmetinin en üst kademelerinde bulunan bir milletvekilinden esirger duruma düşmek 
hoş değildir. Bu durum, daha önce bakanlık yapmış milletvekillerine, Taşıt Kanununa göre de
ğil, bu kişilerin bakanlık görevi yapmalarından dolayı, koruma altına alınmalarının zarureti
nin bulunması ve koruma hizmetinin ifası sebebiyle, taşıt kullanımının bahis konusu olması
dır. Zaten, geçmiş uygulamalar da dikkate alınmalıdır. Devamlılık arz etmesi gereken koruma 
hizmetinin Taşıt Kanununa göre yapılamayacağı açıktır. 

Bu durum, Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanununa göre, önceki hizmetleri arz eden kişile
rin sürekli ve geçici korunmaya alınabileceği, güvenlik mülahazasıyla, cumhurbaşkanları, baş
bakanlar, genelkurmay başkanları ve bakanların görevden ayrıldıkları tarihten itibaren, ana-
muhalefet partisi başkanının ise başkanlık görevi süresince koruma altına alınabileceği mevzu
atla düzenlenmiştir. Nitekim, mevzuatın bu düzenlemeleri gereğince, korunması gereken şa
hıslara eskiden beri araç tahsis edilmektedir; bu, yeni bir uygulama değildir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Samsun Milletvekili Sayın Ali Eser'in verdiği öner
ge, Taşıt Kanunuyla ilgilidir. Bizim burada konuştuğumuz, verilen arabalar konusu, o kanunla 
ilgili değildir. Esas itibariyle, vasıtalar, yukarıda arz etmiş olduğum Polis Vazife ve Salahiyetle
ri Kanununa dayandırılarak ve daha evvel açıklanmış olan yönetmelik hükümlerine göre veril
miştir. 

Bugün, sadece bakanların değil, korunması gerekli insanlara bile, tçişleri Bakanlığının tek
lifiyle ve Sayın Başbakanın onayı ile, araba ve koruma verilmektedir. Bu durumda olmayan, 
korunması gerekli olduğu halde korunmayan değerli çalışma arkadaşlarımızın acı Örnekleri her 
gün gözümüzün önüne gelmektedir ve bu acıları hep beraber yaşıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, biz, devletin hizmetlerine, muayyen sorumluluk ve görev yerlerine gel
miş kişilere, gerek makamları, gerekse o makamlar dolayısıyla ifa etmek zorunluluğunda bulun-

, dukları hizmetlerde, ister temsil, isterse suhulet temini bakımından, devlet araçlarının verilme
sine esasında şahsen karşı değiliz; ama, takdir buyurulur ki, bilhassa bu önergede konu edildiği 
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gibi, çok istisnai durumlar arz eden bu hallerde, elbette ki, devlet imkânlarının bu şekilde kişi
lere tahsisi ve kullanılmasına müsaade edilmesi, devletimizin ve milletimizin imkânlarıyla da 
sınırlıdır. 

Muhterem arkadaşlar, yüce milletimizin, keyfî olmayan devlet idaresine ve bu tarzda hak 
etmiş devlet ve hükümet yöneticilerine büyük sempatisi, büyük sevgisi ve büyük hürmeti var
dır. Her gelen iktidarın bu şekilde hareket etmesi veyahut da her gelen muhalefetin başka türlü 
hareket etmesi bir anane haline gelmemelidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; söz konusu soru önergesinde bahsi geçen konuyu 
Taşıt Kanununa sokmak mümkün değitdir. 

Gereğini yüksek takdirlerinize saygıyla arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru önergesi sahibi Sayın Ali Eser; buyurun. 

ALt ESER (Samsun) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Verdiğimiz soru önergesinin esbabı mucibesi şu: Biz, muhakkak ki, devlete üstün hizmet
ler görmüş değerli bakanlarımızın ve gerekirse her kademedeki devlet memurumuzun, korun
ma gayesiyle, her türlü masrafı devletinden göreceğine gayet tabiî hak veriyoruz; ancak, bu 
konu önümüze bu esbabı mucibeye dayandırılarak getirilmemiştir. Tespitimiz şudur ki, taşıtla
rın kullanımı, sayın eski bakanlarımızın şahıslarının dışında ve keyfi amaçlarla yapılmaktadır. 
öyle sayın bakanlarımız da vardır ki, bırakınız taşıt kullanmayı, hatta aslî görevinde dahi, ge
rek lojman, gerekse tatil günlerinde devlet vasıtasını kullanmaktan imtina etmektedirler. Bu 
iki kategoriyi birbirinden gayet hassas bir şekilde ayırmalıyız; madde bir. 

tkincisi, sayın Bakan izahatında 50 bini geçkin -askerî araçlarımız hariç- resmî aracın bu
lunduğunu ve daire başkanı, şube müdürü, vesaire gibi daha alt kademedeki devlet görevlileri
nin de vasıta kullandığını ifade ettiler. Bence bu çok talihsiz bir ifade. Ülkenin tasarrufa, yük
sek derecede tasarrufa ihtiyacı varken, aynı dairede, aynı seviyede aynı yere keşfe giden iki dai
re başkanının, ayrı ayrı iki resmî araç kullandığı bir yönetimin altında yaşıyoruz. 

Tekrar ediyorum, bizim itirazımız, gerektiği gibi, matluba muvafık kullanımlara değildir; 
itirazımız, savurganlığadır, keyfiliğedir. 

Bunun bu şekilde bilinmesini arz ediyor; hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eser. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

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

BAŞKAN — 2 nci sırada, Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Devlet Bakanından soru
su vardır. 

Soru sahibi Sayın Ekinci?.. Yok. 
Cevap verecek ilgili Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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3 — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Horzum Şirketler Grubuna 20.11.1985 tarihli proto
kolden önce ve sonra ne kadar vergi iadesi ve kaynak kullanımı destekleme primi ödendiğine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/234) 

BAŞKAN — 3 üncü sıradaki, Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in sorusu, soru sahibi
nin izinli olması nedeniyle ertelenmiştir. 

4. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftci'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği 
Öğrenci Pansiyonunun kazan dairesinin onarımı için gerekli malzeme ve işçiliğin karşılıksız olarak TK.I. 
Orta Anadolu Linyit Işletmesince karşılandığı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/126) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada, Ankara Milletvekili Ömer Çiftci'nin, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sorusu vardır. 

Soru sahibi Sayın Çiftçi?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Sayın Çiftçi daha önce de bulunmadığından, soru düşmüştür. 

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

BAŞKAN — 5 inci sırada, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sorusu vardır. 

Soru sahibi Sayın Anadol?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Sayın Anadol daha önce de bir defa bulunmadığından, soru düşmüştür. 

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

BAŞKAN — 6 ncı sırada, Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Devlet Bakanından 
sorusu vardır. 

Soru sahibi Sayın Postacı?.. 

EŞREF ERDEM (Ankara) — Soru sahibi Sayın Postacı, şu anda görev yapıyor. 

BAŞKAN — Burası, malumu alileridir ki, Genel Kuruldur. Yine, yüksek takdirlerine mev
dudur ki, soru sahibinin başka salonlardaki mesaisi makbuldür; ama, muteber olan, burada 
bulunmasıdır. 

Sayın Postacı?.. Yok. 
Cevap verecek Devlet Bakanı?.. Burada. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

7. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman 'm, Çorum iline bağlı bazı köylerin elektrik sorununa ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/258) 

BAŞKAN — 7 nci sırada, Çorum Milletvekili Rıza Iljman'ın, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sorusu vardır, 
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Sayın Ilıman?.. Yok. 
Cevap verecek ilgili Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 8 inci sırada, Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, Başbakandan sorusu 
vardır. 

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

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

BAŞKAN — 9 uncu sırada, Samsun Milletvekili trfan Demiralp'in, Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından sorusu, Sayın Demiralp'in görevli olması nedeniyle ertelenmiştir. 

10. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çaktroğlu'nun, Trabzon - Maçka ilçesinde meydana gelen 
heyelandan zarar gören vatandaşlar için yaptırılacak konutlara ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/168) 

BAŞKAN — 10 uncu sırada, Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Çakıroglu?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — U inci sırada, Erzurum Milletvekili tsmail Köse'nin, Başbakandan sorusu 
vardır; 

Sayın tsmail Köse?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

12. — Kocaeli Milletvekili Alâettin Kurt'un, Gebze ilçesinde sigorta kıstanesi açılmasının düşü
nülüp düşünülmediğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanvukn sözlü som önergesi (6/175) 

BAŞKAN — 12 nci sırada, Kocaeli Milletvekili Alâeıtin Kurt'un, Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından sorusu bulunmaktadır. 

Sayın Kurt?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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13. — Kocaeli Milletvekili Alâettin Kurt'un, Gebze Kapalı Spor Salonu insaattnm ne zaman 
ihale edileceğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/177) 

BAŞKAN — 13 üncü sırada, Kocaeli Milletvekili Alâettin Kurt'un, Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sorusu bulunmaktadır. 

Sayın Kurt?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. '' 
Sayın Kurt daha önce de bulunmadığından, soru düşmüştür. 

ALÎ ESER (Samsun) — Sayın Kurt eğer 4 soru sorduysa dördü de düşecek mi? 
BAŞKAN — Yazık ki... 
ALÎ ESER (Samsun) — Çünkü, bakan olmazsa bir daha aramıyorsunuz. 
BAŞKAN — Evet, kural öyle Sayın Eser; bulunmadığı sürece, cevap alma şansını kaybe

diyor yazık ki. 

14, — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük - Safranbolu karayoluna ilişkin Bayın
dırlık ve iskân Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler'in cevabı (6/184) 

BAŞKAN — 14 üncü sırada, Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Altıner?.. Burada. 
Bayındırlık ve tskân Bakanı adına cevap verecek Sayın Bakan burada. 
Soruyu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun, Bayındırlık ve tskân Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
ması hususunu saygıyla arz ederim. 

Şinasi Altıner 
Zonguldak 

Soru : Karabük - Safranbolu karayolunun çift hatlı (gidiş-geliş olarak) yapılması hususu; 
a) Programa ne zaman alınacaktır? 
b) Programa alındığında, ne kadar süre içinde ikmal edilmesi düşünülmektedir? 

BAŞKAN — Soruyu cevaplamak üzere, Devlet Bakanı Sayın Mehmet Keçeciler. 
Buyurun Sayın bakan. 

DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; Sayın Şinasi Altıner'in sorusu ile ilgili olarak şu hususu arz etmek istiyorum: 

Yapılan incelemeler neticesinde, 1987 yılının ortalama günlük trafik değeri 1 151; 3S1 oto
mobil, 15 otobüs, 649 kamyon; 

1988 yılına ait sayısal veriler ise 1 224; 374 otomobil, 161 otobüs, 689 kamyon olan söz 
konusu yolun, 1989 yılı da dahil, çift şeritli yol yapımını gerektirecek seviyeye ulaşmaması ve 
bu husustaki teknik şartların da henüz sağlanamaması nedeniyle programa alınması mümkün 
olamamaktadır. 

Malumaten arz ederim efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru sahibi Şinasi Altıner; buyurun. 

ŞÎNASÎ ALTINER (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; iki sene önce ver
diğim soru ancak şimdi gündeme geldi, onun için Sayın Bakana çok teşekkür ederim. 

Bu sorunun sorulma maksadı şu idi: 
1987 seçimlerinde ANAP'tan aday olan milletvekillerinin, mikrofonlardan, bu yolun çift 

yol yapılması doğrultusunda taahhütleri vardı; hatta bölgeyi içeren ve bölge dışındaki çevre 
iller milletvekilleri de "1987*de iktidara gelirsek, bu yolun çift yol olmasını programa aldıracağız" 
diye söz verdiler, bunun için de oradan rey aldılar. 

Gerçekten, ben bu sözü saygı ile karşıladım ve bu soruyu samimî olarak sormuştum. Se
çimleri kazanarak, ANAP, iktidara geldi; fakat, bu sözler muallakta kaldı. Bu itibarla, biz mu
halefet olarak, toplumun bu talebini buraya getirdik. Bunun üzerinden mahallî seçimler de 
geçti ve mahallî seçimlerde de söz verildi; mahallî seçimlerden önceki referandumda da söz 
verildi... Keşke, Sayın Bakan bu cevabı, hiç olmazsa mahallî seçimlerden evvel verseydi, daha 
iyi olurdu; ama, tekrar teşekkür ediyorum; ben Sayın Bakanın bu cevabî yazısını zabıtlardan 
alıp, Karabük ve Safranbolu İlçelerimde mahallî basında yayınlattıracağım; çok iyi oldu. 

Tekrar samimiyetle şunu söyleyeyim; bu iki ilçe arası 10 kilometredir ve sağlı sollu iskân 
alanına girmiştir. Sayın Bakan, yol trafiği açısından araba sayısı hakkında yeterli malumatı 
verdiniz; ama, gönül arzu ederdi ki, bir de bu yoldaki kaza ve ölüm oranlarını burada belirt-
seydiniz daha iyi olurdu. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altıner. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

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

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

BAŞKAN — 15 ve 16 ncı sıralardaki, Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in soruları, 
İçtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 17 nci sırada, Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Dışişleri Bakanın
dan sorusu vardır 

Sayın Korkmaz?.. Yok. 
Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi bulunmadığından bir defaya mahsus ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 18 inci sırada, Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Tarım, Orman ve 
Köyişleri Bakanından sorusu bulunmaktadır. 
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Soru sahibi Sayın Keskin?.. Yok. 
Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada. 
Sayın Keskin, daha önce de bulunmadığından, soru düşmüştür. 

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

BAŞKAN — 19 uncu sırada, Kocaeli Milletvekili Alâettin Kurt'un Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sorusu bulunmaktadır. 

Soru sahibi Sayın Kurt?.. Yok. 
Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada. 
Sayın Kurt daha önce de bulunmadığından, soru düşmüştür. 

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

BAŞKAN — 20 nci sırada, Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Başbakandan sorusu bu
lunmaktadır. 

Sayın Şendağ?.. Yok. 
Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

21. — Kocaeli Milletvekili Alâettin Kurt'un, Kocaeli Valilik Konağı için yapılan harcamaya iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/321) 

BAŞKAN — 21 inci sırada, Kocaeli Milletvekili Alâettin Kurt'un, içişleri Bakanından so
rusu bulunmaktadır. 

Sayın Alâettin Kurt?.. Yok. 
Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru, Sayın Kurt daha önce de bulunmadığından, düşmüştür. 

22. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'in, Avrupa ülkelerinde çalışan Türk işçilerinin ailelerinin 
parçalanmasını önlemek için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner-
çesı (6/224) 

BAŞKAN — 22 nci sırada, Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Dışişleri Bakanından so
rusu bulunmaktadır. 

Soru sahibi Sayın Durmaz?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Dışişleri Bakanı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

23. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz 'in, 1988yılında tedavi masraflarını ödeyemedikleri için 
Iaı\ ianelerden kaçan veya borç senedi vererek taburcu olan vatandaşların borçlarına ilişkin sorusu ve Sağlık 
Hakanı Halil Şıvgın'ın cevabı (6/225) 

BAŞKAN — 23 üncü sırada, Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sorusu bulunmaktadır. 

Soru sahibi Sayın Durmaz?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam tarafından sözlü olarak cevaplandı

rılmasına aracılığınızı arz ederim. 
Saygılarımla. 

Baki Durmaz 
Afyon 

Soru : 1. 1988 yılında tedavi masraflarını ödeyemediği için taburcu işlemi yaptırmadan 
hastanelerden kaçan ve haklarında kovuşturma yapılan hasta sayısı ne kadardır? 

2. Kaç hasta hastanelere borç senedi vererek taburcu olmuştur? 

3. Tedavi masraflarını ödeyemedikleri için, gerek hastanelerden kaçan ve gerekse borç 
senedi vererek taburcu olan vatandaşların hastanelere olan toplam borçları ne kadardır? öde
me güçlüğü içinde olan bu vatandaşlarımızın borçlarının devlet tarafından karşılamlması dü
şünülmekte midir? 

BAŞKAN — Soruyu cevaplamak üzere, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Sayın Halil Şıv
gın; buyurun. 

SAĞLIK BAKANI HALlL ŞIVGIN (Ankara) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Sa
yın Durmaz'ın bir sorusu üzerine huzurunuza gelmiş bulunuyorum, önce, Sayın Durmaz'a 
teşekkür ediyorum böyle bir konuşma imkânı sağladığı için. Sayın Başkana da ricada bulunu
yor; tabiî, Sayın Durmaz'ın sorusu eski olduğu için olacak zannediyorum, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakam olarak geçiyor, halbuki yeni yapılan son değişiklikle Sağlık Bakanlığı olarak 
isimlendirilmiştir bakanlığın ismi; buna göre değerlendirilmesini arz ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin gündeminde önemli bir yer işgal eden hastane hizmet
lerimiz, tedavi hizmetlerimiz ve tedavi hizmetlerinde karşılaşmış olduğumuz güçlüklerle ilgili 
değişik tartışmalar yaptık kamuoyunda. Türkiye'de sağlık hizmetlerinin çok değişik şekillerde 
sunulması dolayısıyla, bir standardımız maalesef yok. Bu standardı yakalamak için çalışıyo
ruz, gayret gösteriyoruz, türkiye'de sağlık hizmetini sunan kurum ve kuruluşlarımız; -bildiğiniz 
gibi; ancak ben tekrarlayacağım- bir taraftan Çalışma Bakanlığımız, Sosyal Sigortalar Kuru
mu vasıtasıyla işçilerden prim almak suretiyle sağlık hizmeti sunmaya çalışıyor; kendi kurduk
ları hastanelerle. Eğer hastaneleri yoksa, ya devlet hastanelerinden veya üniversite hastanele
rinden hizmet alıyorlar. Diğer taraftan da, bağımsız çalışanlar, yani Bağ-Kur'lular da, prim 
ödemek suretiyle sağlık hizmeti almaya çalışıyorlar, hastane işletmiyorlar. Bunlarla ilgili hiz
metleri de devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri ve yine Sigorta hastaneleri yürütüyor. Dev
let memurlarımızın da, sağlık güvencesi altında olmaları dolayısıyla, masrafları ilgili bakan
lıklarca, yani, bütçeden karşılanıyor; Maliye Bakanlığınca organize ediliyor. Bunların emekli
liklerinde de sağlık hizmetlerini Emekli Sandığı organize ediyor. 

Şimdi, sağlık güvencesi kapsamında olan SSK'lı sayısı 20 milyon, Bağ-Kurulu ise 10 mil
yondur. Ancak, Bağ-Kur kapsamında olmasına rağmen sağlık sigortası primi yatırmadıklan 
için sağlık hizmetlerinden prim ödemek suretiyle faydalananların sayısı 3,5 milyon civarında
dır. Prim ödeme durumuna geçer geçmez, geriye kalan 6,5 milyona ulaşan vatandaşımızın da 
sağlık hizmetlerinden faydalanmaları söz konusudur. Yine sağlık güvencesi olan devlet memur
larının sayısı da, eş, ana-baba ve yakınlarıyla birlikte, 10 milyondur. Dolayısıyla, yaklaşık 40 
milyona yakın insanımız sağlık ve emeklilik açısından bir güvence allında. 
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Geriye, son yapılan nüfus sayımı itibariyle 17 milyon insanımız kalıyor. Bu 17 milyondan 
yaklaşık 10 milyondan fazlasını -ki, 10 milyon civarında hesaplıyoruz- Bağ-Kur kapsamında 
olmasına rağmen, Bağ-Kur'a kayıtlı olamayanlar teşkil ediyor. Bunların büyük bölümünü de, 
tarımda çalışanlarımız -Tabiî, tarımda çalışanlarla ilgili yeni bir düzenlemenin, yeni bir şekil
lenmenin gelmesi icap ediyor- hemen Bağ-Kur kapsamına alınabilecek bir grubumuz oluşturuyor. 

Geriye kalan 7 milyondan, 4 ila 5 milyon civarındakini de, bir işte çalışmış olmasına rağ
men, prim ödemediği için, hem emeklilik hakkını kaybeden hem de sağlık açısından güvence
den yoksun olan vatandaşlarımız teşkil ediyor. Bunları, Sayın Çalışma Bakanımızın bize verdi
ği bilgiye göre, asgarî 3S0 bin, azamî 650 bin civarında hesaplıyorlar. Yani, bir işte çalışıyor; 
ama, sigortaya kaydolmamış, prim ödememiş; prim ödemediği için de, hem emeklilik sigorta
sından mahrum olmuş hem de sağlık açısından güvenceden yoksun kalmış. 

10 milyon, Bağ-Kur'a kaydolabilecek, 5 milyon da SSK'ya kaydolabilecek yapıyı düşününce, 
15 milyon, sağlık açısından güvenceye kavuşabilecek bir potansiyelimiz var. Geriye 2 milyon 
civarında bir vatandaşımız kalıyor ki, bunlar kendi adlarına işleri olmayan, bir işte çalışmayan 
ve prim ödeme gücünün de olmadığını varsaydığımız vatandaşlarımızdır. Bunların da, oluş
turmaya çalıştığımız sağlık sigortası kapsamında, primini devletin ödemesini arzu ediyoruz. 

tşte bu 2 milyon civarında tahmin ettiğimiz vatandaşımız, sağlık açısından güvencede ol
mamalarından dolayı, hastanelerde sıkıntılarla karşılaşıyorlar. Hükümetimiz, bunların prob
lemini çözmek için, sosyal dayanışmayı güçlendirme vakıflarınca; bildiğiniz gibi, her il ve ilçe
de oluşturulmuş vakıflarla yardımcı oluyor, elinden gelen gayreti gösteriyor. 

Bu manada, geçtiğimiz yıl da dahil olmak üzere, diğer yıllarda da, devlet hastanelerimiz
de, buna benzer, hastalara güçlük çıkarma olayları olmamıştır; ancak, üniversite hastaneleri
mizde, zaman zaman basına, kamuoyuna da yansıyan, hatta "Hasta taburcu olmadı, rehin 
kaldı, parasını ödemedi, cenazesini alamadılar" gibi tartışmalar oldu. Bu tartışmaların bir bö
lümü, benim Bakan olduğum dönemde de devam etti; ancak, işi, belli boyutları içerisinde tar
tışarak götürmeye çalıştık. 

En son, yine Doğru Yol Partisinden Kahramanmaraş Milletvekili arkadaşımın, Adana'da, 
üniversite hastanesinde karşılaşmış olduğu bir güçlük dolayısıyla, müracaatı söz konusu oldu. 
Olayı takip etmemize rağmen, 3 gün geçmesine ve bu arada da ödeme yapılmasına rağmen, 
işlemin yapılmadığını gördük. Bunun üzerine, sözlü olarak üniversite hastanesinin başhekimi
ni uyardım. Olay tekrarlanınca, bu sefer bir genelge yayımlamak mecburiyetinde kaldım. Hu
kukçu arkadaşlarımız ve milletvekili arkadaşlarımızın hepsinin takdir edecekleri gibi, herhan
gi bir kimseyi, herhangi bir şekilde tutuklama, tutma, rehin alma gibi bir eylem suçtur. Kim 
olursa olsun, bir kimseyi sadece adlî makamlar, merciler tutabilirler; onlar da kanunî süreleri 
içerisinde ve kanuna uymak kaydıyla tutabilirler. 

Hastaneye gelmiş, hastanede tedavisini görmüş, bir kimseye, tam taburcu olacağı sırada, 
"Sen paranı ver, paranı vermezsen biz seni salmayız" demek ve bunu gerçekleştirmek suçtur. 
Bunu bir genelgeyle -bu işlemi yapan veya yapmayı düşünen olabilir diye- hepsine gönderdim: 
"Bundan sonra bu tip bir işlemi yapacak olan varsa, biz de kanunî işlem yapacağız, suç duyu
rusunda bulunacağız, kendilerini savcılıklarla takip edeceğiz" dedik. Bunun üzerine, gelişme
ler, tabiî, tersine olmaya başladı; ama, bu kısa çözümdür, bir ara çözümdür, kesin çözüm de
ğildir. Kesin çözüm, Türkiye'nin, ileri ülkelerde uygulanan, çağdaş, gelişmiş sağlık sigortası 
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yapısına geçmesidir, herkesin sağlık açısından güvenceye kavuşmasıdır. Bununla da kalmaya
cak; bir sevk sisteminin oluşması lazım. Kişiler doğrudan hastaneye müracaat ediyorlar; has
tanelerde hastalara, gerçekten rahatsız olanlara bakmak yerine, basit vakalara bakılmaktadır. 
Hastaneler basit vakalarla dolup taşıyor. Bunları önleyebilmemiz lazım. Düzenli bir sevk siste
mimiz maalesef yok. Bunu oluşturabilmemiz gerekiyor. Bunu oluşturmak için de, bildiğimiz 
gibi, yoğun çalışmalarımız var. Bütün arkadaşlarımın bilgisi dahilinde bu çalışmaları devam 
ettiriyoruz. İleri ülkelerdeki çağdaş gelişmeleri de yakından takip ederek, sistemimizi buna en
tegre etmemiz gerekiyor ve inşallah Türkiye'nin geleceğine dönük, sağlıkla ilgili bu yapıyı bir
likte kuracak, birlikte de götürmeye çalışacağız. 

Şunu ifade edeyim: özellikle devlet hastanelerinde, çok sayıda fakir fukara vatandaşımı
za hizmet götürülmektedir, bedeli alınmamaktadır. Ancak, burada şahsî bir endişemi özellikle 
tekrarlamak istiyorum. "Fakirim" diyenden para almıyoruz; ama, gerçekten fakirden mi al
mıyoruz, yoksa "ben fakirim" diyenden mi almıyoruz; burası meşkûk. Biraz da gözüküyor 
ki, "ben fakirim" diyen bu sistemden faydalanıyor. Gerçek fakiri tespit etmemiz ve gerçekten 
fakir olanı da bulup çıkarabilmemiz lazım. Bu ise, bir sistem meselesi. Genel olarak milletve
kili arkadaşlarımızın hepsi de, "Ben fakirim, şu kadar param var, bunu ödeyemiyorum, lütfen 
yardımcı olur musunuz?" şeklinde taleplerle karşılaşıyorlar. Tabiî, haklı olarak bunlar ilgili 
mercilere, Bakanlığa kadar da intikal ediyor. Peki, ondan almayalım,bundan almayalım... Kimden 
alacağız? Bunu nasıl yapacağız? Hastanenin tedavi masraflarını... 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Sayın Bakan, l ay önce oldu, ben de senedi var, size göste
rebilirim. Hacettepe Hastanesinden üç günlük çocuğun cesedini alamadık. Senedin bedeli l mil
yon 515 bin liradır; gösterebilirim. 

SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Şimdi, onu arz edeceğim. 
Yalnız, bu durumda karşılıklı konuşma durumunda olmayalım; ama, üniversite hastane

leri Sağlık Bakanlığına bağlı değildir. Sağlık Bakanlığı, devlet hastanelerini yönetiyor. Üniver
site hastanelerinin sistemi ile devlet hastanelerinin sistemi tamamen farklı bir sistemdir. Dola
yısıyla, biz burada, bize bağlı olmayan, bizim yönetmediğimiz, idare etmediğimiz, hukukî ya
pıda bizim sorumluluğunu taşımadığımız kimselerin muhatabı oluyoruz, sizin sorularınızla; 
dolayısıyla, bu soruların muhatabı biz değiliz. Ama, genel olarak sistemin özünü ifade ediyo
rum: Sistemin özünde, herkes, sağlık hizmetinden dengeli bir biçimde faydalanabilmeli; ama, 
bunun bir alışkanlığının olması lazım. Bununla ilgili hukukî yapılarımız da mevcut. Sigortayı 
1945'te kurmuşuz; 1960'lar da genel sağlık sigortasına geçebilirdik, geçememişiz, 1970'Ierde 
geçebilirdik, geçememişiz; bunları tartışmışız. 1980'lerde de bu yine olabilirdi, yine yok. 
1990'larda ise hâlâ tartışıyoruz; yani, "nasıl yapalım" diye tartışıyoruz. Dolayısıyla, gelişmiş 
ülkelerin uyguladığı sistemlere uygun sistemlerle bunu çözmemiz mümkün olacaktır. İnşallah, 
milletvekili arkadaşlarımıza da bundan sonra bu tip konular intikal etmeyecek; onlar daha de
ğişik alanlarda çalışma yapabileceklerdir. 

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Yılmaz'ın, yerinden sorduğu sorusu.vbuyurduğunuz gi

bi, usulde yoktu; ama, aydınlanmasına imkân tanımak bakımından zatıâlinize cevap vermek 
fırsatı tanıdım. 

Ayrıca, davet ederken, "Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı" ifadem de, sosyal yardım hiz
metleriyle takdir toplayan bir Sağlık Bakanı olmanızdandı; düzeltiyorum. (ANAP sıraların
dan, "Bravo Başkan" sesleri) 
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önerge sahibi olarak, Sayın Baki Durmaz; buyurun. 
BAKt DURMAZ (Afyon) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biraz evvel Sayın Baka

nın cevap vermiş oldukları soruyu, aşağı yukarı iki yıl önce vermiştim ve o günlerde, hastane
lerde rehin alınmalar, ölüyü rehin almalar, hepimizin bildiği güncel olaylardı. îki yıllık bir za
man süreci içerisinde, Sağlık Bakanlığının sorumluluğunda bulunan hastanelerde bu olaylar 
azalmıştır; Sayın Bakan biraz evvel burada belirttiler. Alınan tedbirlere teşekkür ediyorum ve 
Sayın Bakanın, bütün bu sorunları ortadan kaldıracak tek sistem olan sağlık sigortasına bir 
an evvel geçilmesi için yaptıkları çalışmaları da takdirle karşılıyorum; fakat, üniversite hasta
nelerinde bu olaylar henüz kesilmiş değildir; yine, iki sene evvel olduğu gibi, devam etmektedir. 

Bugün, üniversite hastanesine yatmak bir meseledir, çıkmak bir meseledir ve yine senet 
almalar söz konusudur, yine rehineler söz konusudur. 

Şimdi, bu hususta, hukukî yapı açısından sorumluluk Sayın Bakanın üzerinde de, yetkisi
nin dışında. Biliyorsunuz, bir ülkenin sağlık politikasının yürütülmesinde siyasal sorumluluk, 
o ülkeyi idare eden Hükümetindir. Sayın Bakan da bu hükümetin bir üyesidir; dolayısıyla, ba
şı ağrıyan, dişi ağrıyan, hastanede rehin kalan, hastanedeki üniversite rektörünü görmez, nere
de olursa olsun, muhatap olarak Hükümeti görür. Hukukî yapı açısından sorumluluğu olma
sına rağmen, yetkisi olmayan ve devlet içinde devlet gibi bir hastane yönetimi de olmaz, öyle 
ise, sorumluluk bakana aitse, yetki de bakana ait olmalıdır. Ayrı ayrı kurumlar tarafından yö
netilen bütün bu hastanelerin tek elden yönetilmesi, öyle sanıyorum ki, bu sorunları kökün
den halledecek tek çözüm yoludur ve bu tedbiri getirmek lazımdır. 

Şimdi, Sayın Bakan, kendi sorumluluğu alanına giren hastanelerdeki problemleri, yetki 
ve sorumluluk kendisine ait olduğu için, aldığı tedbirlerle gideriyor; ama, vatandaş, devlet has
tanesine gittiği gibi, üniversite hastanesine de gidiyor. Oradaki sorunlar ise devam ediyor, öyle 
ise, bu sorunların sonu hiç gelmeyecek demektir. Ben, şahsen, şikâyetlerin sona ermesi bakı
mından bu tedbirin bir an evvel alınmasında büyük fayda görüyorum. Üniversite hastanesinin 
tahsisatını da bu devlet veriyor, bu millet veriyor, öyle ise, tahsisatını bu milletten alan üniver
site hastanesinin sorumluluğu da, yetkisi de Sayın Bakana ait olmalıdır; orada, devlet içinde 
devlet gibi hareket etmek söz konusu olmamalıdır diye düşünüyorum. 

İkinci mesele; iki yıl evvelki güncel olaylardan dolayı, senet vermiş olan vatandaşlarımı
zın senetleri bugün tahsil için icradadır. Ben, geçen gün komisyonda da Sayın Bakana aynı 
ricada bulundum: Acaba, Hükümetin, ödeme güçlüğü içerisinde bulunan vatandaşlara bir af 
getirmek suretiyle, o günden kalan ve bugün de devam eden bu borç senetlerinin tahsilini bir 
defaya mahsus olmak üzere affetmesi mümkün olamaz mı? Yani, bu konuda da Sayın Baka
nın bir düşünmelerini Yüce Meclisin takdirlerine arz ediyorum. Eğer böyle bir çözüm getirilir
se, sanıyorum ki, bu dert de bir an evvel çözümlenmiş olur. 

Sayın Bakana, verdikleri cevap için teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Durmaz. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
24. — Kocaeli Milletvekili Alâettin Kurt'un, istanbul'da münteşir bir gazelinin 12.11.1988 ta-

ri/ıli nüshasında yer alan silah ticareti ile ilgili lıabere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/227) 
BAŞKAN — 24 üncü sırada, Kocaeli Milletvekili Alâettin Kurt'un Başbakandan sorusu 

bulunmaktadır. 
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Sayın Alâettin Kurt?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

25. — Bursa Milletvekili Abdülkadir Cenkçiler'in, koruma sahası olarak ilan edilen Fethiye ve 
Marmaris'te yapımlarına daha önce izin verilen tesislerin inşasının durdurulduğu iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/228) 

BAŞKAN — 25 inci sırada, Bursa Milletvekili Abdülkadir Cenkçiler'in Başbakandan so
rusu bulunmaktadır. 

Sayın Cenkçiler?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 

Sayın Cenkçiler daha önce bir defa bulunmadığından, soru düşmüştür. 

26. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Başbakan Turgut Ozal'tn, Göcek'tekiyaz tatili sıra
sında kaldığı yatın kira bedeline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/332) 

27. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Uludere İlçesi Kayadibi Köyü Evil 
Mezrastndaki bir vatandaşın evinin jandarma tarafından yıkıldığı ve Kayadibi Köyünde zorunlu ikâmete 
tabi tutulduğu iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/333) 

28. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, 1986 ve 1987yıllarında Hakkâri İli Yüksekova 
ilçesi E şendere Bucağından sının geçerken jandarma tarafından öldürülen veya yaralı olarak ele geçirilen 
vatandaşlara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) 

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

30. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili Yüksekova ilçesi Güvenli Köyüne 
ait olan Dere Yaylasında otlatılmakta bulunan koyun sürüsüne Aytepe Karakolu görevlilerince el konuldu
ğu ve sürünün gümrüğe teslim edildiğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) 

BAŞKAN — 26 ncı sırada Sayın Kamer Genc'in, 27 nci, 28 inci, 29 uncu, 30 uncu sıralar
da Sayın Cumhur Keskin'in soruları bulunmaktadır. 

Sayın Genç ve Sayın Keskin izinli olduklarından, sorular ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 31 inci sırada, Kocaeli Milletvekili Alâettin Kurt'un Maliye ve Gümrük Ba
kanından sorusu bulunmaktadır. 

Sayın Alâettin Kurt?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Sayın Kurt daha önce de bir defa bulunmadığından soru düşmüştür. 

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

BAŞKAN — 32 nci sırada Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin Başbakandan sorusu bu
lunmaktadır. 

Sayın İsmail Köse?.. Yok. 
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Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

33. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Afşin • Elbistan Termik Santralına 
ve bu bölgede katkısız biriket imalatının ne zaman gerçekleştirileceğine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Fahrettin Kurt'un cevabı (6/269) 

BAŞKAN — 33 üncü sırada, Kahramanmaraş Milletvekili Atilla tmamoğlu'nun Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sorusu bulunmaktadır. 

Soru sahibi Sayın tmamoğlu?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı?.. Burada. 
Soru önergesini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı tarafından sözlü olarak cevap
landırılmasına aracılığınızı arz ederim. 

Saygılarımla. 
Atilla tmamoğlu 
Kahramanmaraş 

Afşin-Elbistan Termik Santralı ünitelerinden; 

1. (A) santralının 3 üncü ünitesi halen çalışmakta mıdır? Çalışmıyorsa nedeni nedir? Bu 
ünitenin devreye sokulması için ne gibi girişimlerde bulunulmuştur? 

2. (A) santralının 4 üncü ünitesinin devreye girmesinin geciktirildiği ileri sürülmektedir. 
Bu gecikmenin nedeni nedir? Bu ünite ne zaman devreye sokulacaktır? 

3. (B) ve (C) santrallarımn inşaatına ne zaman başlanacaktır? 
4. Afşin-Elbistan linyit kömürlerinden, bölgenin yakıt ihtiyacını karşılamak üzere, yapı

mı düşünülen katkısız biriket imalatı ne zaman gerçekleştirilecektir? 

BAŞKAN — Soruyu cevaplandırmak üzere, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Fah
rettin Kurt. 

Buyurun Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABtî KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; soru sahibi Sayın Atilla tmamoğlu'nun sorduğu soruların bel
ki tarihi eski; kendisi de çok iyi biliyor ki, Afşin - Elbistan Santralının 4 ünitesini birden 1988 
yılında ikmal edip, noksanlıklarını tamamlayarak devreye aldık ve şu anda 4 ünite birden faal 
durumdadır. 

1989 yılında çok büyük bir kuraklık dönemi geçirmiş olmamıza rağmen, büyük çapta bu 
santralın devrede olmasından, elektrik sıkıntısı çekilmemiş ve santral tam kapasiteyle çalışmış
tır; ancak, zaman zaman, Gölbaşı'nda merkezî olarak bütün sistemi denetleyen ve santrallann 
ucuzluk ve baz çalışma durumlarına göre devreye sokan bir merkezî sistemimiz bulunmasın
dan, ihtiyaç olmadığı zamanlarda devre dışı kalmaktadır. 

Yine, soru sahibinin Bütçe Komisyonunda da bana sorduğu gibi, Afşin • Elbistan'ın A5 
ve 6 ncı ünitelerinin 1991 yılında proje ve teklif alma çalışmaları neticelenecek, muhtemelen 
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1992 yılında da bu iki santralın temelleri atılıp, inşaatlarına devam edilecektir. Bütçe Komisyo
nunda da belirttiğim gibi, Afşin • Elbistan konusunda, maalesef bu Mecliste ve bazen kamuo
yunda ve basında zaman zaman yanlış bilgiler aksettirilmiştir. Afşin - Elbistan'daki kömür re
zervimiz, şu anda Türkiye'nin en büyük kömür rezervidir ve santralın dışında başka gaye ile 
kullanımları da son derece zordur; çünkü kalorileri son derece düşüktür. Büyük bir rezervdir, 
makine ile çalışmaya elverişlidir. Burada santral kurulma fikri doğru idi; nitekim o yönde de 
düşünülerek santral kurulmuştur. Ancak, santral yapılırken uygulanan strateji ve projelerin bir
birine bağlı olarak bütünlük içinde devreye girememesi, 25 müteahhide ayrı ayrı işin ihale edil
miş olması, o zamanki şartlarda, Türkiye'nin, özellikle Amerikan ambargosundan dolayı kre
di bulmasındaki zorluklar, dolayısıyla, Doğu Avrupa ülkelerine yönlenmesi ve bunun yanında 
da bazı Batı Avrupa ülkelerinden ancak zorlukla kredi temin edilebilmesi, o zaman görevde 
bulunan arkadaşlarımızın bu kadar büyük santraldaki teknik bilgi yetersizliklerinden, azlığın
dan dolayı, santral, maalesef pahalıya mal olmuştur. Santralın bizatihi kendisi, Kilovatı 3 200 
dolara, kömürüyle beraber yaklaşık, aşağı yukarı S 000 dolara mal olmuştur. Bugün biz, nasip 
olursa 1992 yılında temelini atacak olduğumuz bu santralı, tahmin ediyorum 1 000 doların 
altında maletme imkânına sahibiz; pazarlık gücümüz de var, gerekli bilgi birikimimiz de var. 

Ayrıca, biliyorsunuz, Doğu Anadolu'da genellikle teshinde yoğun miktarda kömür kulla
nılmaktadır. Her ne kadar buradaki kömürlerimiz kalitesizse de, beğeni kazanmış Soma ve Tunç-
bilek kömürlerinin batıda bulunmasından dolayı, devamlı, doğuya ağır bir nakliye ile kömür 
taşımak zorunda kalmış olmamız veyahut ithal yoluyla bu ihtiyacı karşılama mecburiyetinde 
bulunmamızdan dolayı, Afşin-Elbistan kömürlerinin, katkı ile beraber kalorilerini yükselte
rek, daha rahat nakledilecek şekilde ambalajlayarak bu yöredeki ihtiyaçları karşılama yönün
den iki yıldır Doğu Alman Takraf firmasıyla devam eden bir çalışmamız var ve bu çalışma 
son noktalara geldi. Fizibilitesinin tam olarak açığa çıkabilmesi için, santralda kullanılan çü
rük buharın, bu tesislerde biriket yapmak için kullanılıp kullanılmayacağı, kullanıldığı zaman 
ilave maliyetlerin ne olacağı noktasına kadar gelinmiştir. Tahmin ederim, bu problem çözülür
se, burada yılda 500 bin ton kapasiteli biriket kömür yapılarak, o yöredeki insanlarımızın kışın 
teshin ihtiyaçlarını karşılamak için pazarlanacak ve piyasaya sürülecektir. 

Durum bundan ibarettir. Bilgilerinize sunuyor, teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru sahibi olarak Sayın Atilla tmamoğlu... 
ATİLLA ÎMAMOĞLU (Kahramanmaraş) — Bilahara bu konuda görüş belirteceğim için, 

şimdi söz almaktan vazgeçtim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın tmamoğlu. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

34. —Kahramanmaraş Milletvekili Atilla Imamoğlu'mtn, televizyon yayınlarını izleyemeyen Kah
ramanmaraş Hine bağlı ilçe ve köylere ve Kahramanmaraş'da Sümerbank ikinci satış mağazasının ne 
zaman açılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/274) 

BAŞKAN — 34 üncü sıradaki, Kahramanmaraş Milletvekili Atilla tmamoğlu'nun Başba
kandan sorusu, İçtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

35. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Karabük Hastanesinde 
vefat eden emekli bir işçinin cesedinin fareler tarafından tahrip edildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/277) 
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BAŞKAN — 35 inci sıradaki, Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in sorusu da, içtüzü
ğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

36. —Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, TEK Tbroslar işletmesinin Çukurova Elektrik A. Ş.'ne 
devredilmesinden doğacak bazı sorunlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/348) 

BAŞKAN— 36 ncı sıradaki, Hatay Milletvekili Sayın öner Miski'nin sorusu, soru sahibi
nin görevli olması nedeniyle ertelenmiştir. 

37. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, Keçiborlu ilçesinin içme suyu ve kanalizasyon so
runlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/286) 

BAŞKAN — 37 nci sırada, İsparta Milletvekili tbrahim Gürdal'ın, Başbakandan sorusu 
bulunmaktadır. 

Soru sahibi Sayın Gürdal?.. Yok. 
Cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada. 
Sayın Gürdal ikinci kez hazır bulunmadığından, soru düşmüştür. 

38. — Samsun Milletvekili Ali E ser'in, Havza - Hzirköprü yolunun yapımına ve E - 5 karayolu 
Hendek - Düzce güzergâhının onarımına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/294) 

BAŞKAN — 38 inci sıradaki, Samsun Milletvekili Sayın Ali Eser'in sorusu, içtüzüğün 
97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

39. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'm, Hakkâri ili Şemdinli ilçesi Kaymakamı hakkın
daki iddialara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/358) 

BAŞKAN — 39 uncu sıradaki, Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in sorusu, soru sahi
binin izinli olması nedeniyle ertelenmiştir. 

40. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Çorum Belediyesinin 1984yılı Nisan ayından bugüne 
kadar iller Bankasından aldığı avans borçlarının miktarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/360) 

BAŞKAN — 40 inci sırada, Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Bayındırlık ve iskân Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Cemal Şahin?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

41. — Bingöl Milletvekili Haydar Baylaz'ın, Sivas ili Gürün ilçesi Çayboyu Mahallesinde inşa 
ettirilen afet konutlarının hak sahiplerine verilip verilmediğine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
\ozlu soru önergesi (6/298) 

BAŞKAN — 41 inci sırada, Bingöl Milletvekili Haydar Baylaz'ın, Bayındırlık ve iskân 
Hakanından sorusu bulunmaktadır. 

Sayın Baylaz?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığından, soru düşmüştür. 
42. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Karadeniz Bakır işletmeleri Samsun izabe Tesislerindeki 

relıuhılıtusyon (alışmalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) 
BAŞKAN — 42 nci sıradaki, Samsun Milletvekili Sayın Ali Eser'in sorusu, İçtüzüğün 97 

:ı-i maddesine göre ertelenmiştir. 

— 345 — 

file:///ozlu


T.B.M.M. B : 38 27 . 11 . 1990 O : 1 

43. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'm, 1985 -1988yularında Kaynak Kullanımı Destekle
me Fonundan yararlanabilmek için yatıran amacıyla teşvik belgesi alanlara ve adı geçen Fondan kimlere 
ne kadar ödeme yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/370) 

BAŞKAN — 43 üncü sırada, Edirne Milletvekili Sayın Erdal Kalkan'm, Başbakandan so
rusu bulunmaktadır. 

Sayın Kalkan?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

44. —Kocaeli Milletvekili Aldettin Kurt'un, Tunceli- Geyiksuyu Yatılı ilköğretim Bölge Okulu
na ilişkin Mülî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/313) 

BAŞKAN — 44 üncü sırada, Kocaeli Milletvekili Sayın Alâettin Kurt'un, Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Alâettin Kurt? Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

45. — istanbul Milletvekili Mustafa Songül'ün, profesyonel futbol kulüplerinin maç hâsılatların
dan elde ettikleri gelirlere ilişkin Mülî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı 
Mehmet Keçeciler'in cevabı (6/372) 

BAŞKAN — 45 inci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Sarıgül'ün, Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Sarıgül?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Hasan Celal Güzel 
tarafından "yazılı" olarak cevaplandırılmasına emir ve müsaadelerinizi saygılarımla arz 
ederim. 

Mustafa Sarıgül 
tstanbul 

Ülkemizde, sporun gelişmesinde, güçlenmesinde profesyonel sporun yeri olduğu gibi, amatör 
sporun da önemi son derece büyüktür. Altyapı sporuna önem vermediğimiz sürece ülke sporu
nun kalkınması ve gelişmesi düşünülemez. O nedenle; 

Amatör sporların sorunlarına kulüpler açısından baktığımızda birçok sorunla karşılaşı
yoruz. öncelikle profesyonel sporun hâsılat dağılımına göz attığımızda, Anadolu amatör spor 
potansiyelini bu dağıtım zorluyor. 

a) Profesyonel maç hâsılatlarından aldıkları amatör hâsılat azdır. Büyük şehir kulüpleri 
ortalama 30 000 seyirciye oynarken, Anadolu kulüpleri ortalama 7 000 seyirciye oynamakta
dır. Bu dağılım oranı sizce uygun mudur? 
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b) Her takım kendi sahasında oynadığı maçın hâsılatını aldığından, büyük kulüpler da
ha fazla gelir elde etmektedir. Böyle olunca, Anadolu kulüpleri mağdur olmaktadır. Bu mağ
duriyeti önlemek için ne gibi tedbirler almayı düşünüyorsunuz? 

c) Yukarıdaki örnekleri çoğaltmak mümkündür. O nedenle, kulüpler arasındaki adalet
sizliğin ve dengesizliğin ortadan kalkması için, galip takıma yüzde 60, mağlup takıma yüzde 
40, beraberliğe yüzde 50 hâsılat vermek, spor gelir dağılımındaki bu adaletsizliği ortadan kal
dıracak, liglerde mücadele eden takımlarımız arasındaki adaletsizliği giderecek uygulamaya geç
meyi ne zaman düşünüyorsunuz? 

Zira, şu andaki uygulamanın Türk sporuna faydası nedir? Aynı koşullarda müsabakala
rın yapılmasını sağlayacak tesisler yapmayı düşünüyor musunuz? 

BAŞKAN — Soru önergesini cevaplandırmak üzere, Devlet Bakanı Sayın Mehmet Keçeciler. 
Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Sayın Başkan, saygıdeğer mil
letvekilleri; İstanbul Milletvekili Sayın Sarıgül'ün soru önergesine cevap vermek üzere huzur
larınızı işgal etmiş bulunuyorum. 

Profesyonel futbol kulüplerimizin maç hâsılatlarından elde ettikleri gelirler, stadın kira
lanması veya kiralanmaması durumuna göre değişmektedir. Üçüncü Türkiye Ligi kulüplerinin 
stat kiralamalarına müsaade edilmemektedir. Her iki durumda da, kulüpler, bilet fiyatlarını 
kendileri tespit etmektedirler. Kiralama durumunda bilet baskı ve satışı kulüp tarafından ya
pılmaktadır. Aksi halde, bilet baskı ve satışı bölgece yerine getirilmektedir. 

Kiralama durumunda, bilet satış gelirlerinden, Katma Değer Vergisi 10/110; Savunma Sa
nayii Destekleme Fonu binde 25; Futbol Federasyonu hissesi yüzde 10; hakem, gözlemci taz
minat ve yollukları kesilmekte, kalanı da kulübe ait olmaktadır. Yâni spor kulüplerimizin ana 
esaslı gelir kaynağı, kendi seyircisinden aldığı kaynak görünümündedir. 

Kiralanma durumunda ise; bilet satış gelirlerinden, Katma Değer Vergisi 10/110; Savun
ma Sanayii Destekleme Fonu binde 25; Sosyal Güvenlik Fonu yüzde 3; hakem, gözlemci taz
minat ve yollukları; kapı, gişe kontrol giderleri, bilet baskı giderleri, federasyon hissesi yüzde 
10; gençlik ve spor il payı yüzde 10; amatör payı yüzde 5 düşüldükten sonra, kalanı kulüplere 
ait olmaktadır. 

Görüldüğü gibi, spor kulüpleriyle ilgili, amatör sporlarla ilgili kesilen paylar da, amatör 
spor kulüplerine Spor İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığımız aracılığıyla dağıtılmaktadır. Ama
tör sporların Türkiye'de geliştirilmesi için özel teşvikler uygulanmaktadır, özellikle spor altya
pısının kurulması ve bu manada da amatör sporların geliştirilmesi amacıyla bir fon teşkil edil
miştir ve bu fondan önemli miktarda yardımlar ve destekler sağlanmaktadır. Biz de amatör 
sporların geliştirilmesi amacını taşıyoruz ve bu amaca hizmet için de elimizden gelen her türlü 
çaba ve gayreti gösteriyoruz. 

Sayın Sarıgül'ün sorularına cevaben arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru sahibi Sayın Mustafa Sarıgül?.. 

MUSTAFA SARIGÜL (istanbul) — Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
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46. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, doğalgaz santrallarma ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/375) 

47 — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Kemerköy Termik Santralı baca gazı arıtma tesisle
rine ve Karlıova Termik Santralına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/376) 

BAŞKAN — 46 ncı ve 47 nci sıralarda, Diyarbakır Milletvekili Sayın Fuat Atalay'ın soru
ları bulunmaktaysa da, Sayın Atalay izinli olduğundan, sorular ertelenmiştir. 

48. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'tn, bazı vatandaşlara ait telefonların güvenlik güçle
rince dinlendiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/377) 

BAŞKAN — 48 inci sırada, tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'in Başbakandan sorusu 
vardır. 

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

49. — Konya Milletvekili Veja Tanır'm, elektrik üretim yollarına ve maliyetlerine ilişkin sorusu 
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam Fahrettin Kurt'un cevabı (6/380) 

BAŞKAN — 49 uncu sırada, Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Tanır?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Fahrettin Kurt tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Vefa Tanır 
Konya 

1. Kaç türlü yoldan elektrik üretiyoruz? 
2. tthal kömüre bağlı yap-işlet modeli; 
a) Dışa bağlılık, 
b) Pahalılık yarattığı halde neden tercih ediliyor? 
3. Doğalgaz yoluyla elektrik daha pahalı elde edildiği halde bu yolun tercihi nedendir? 
Rusya kendi ülkesinde doğalgazdan elektrik üretimi yapıyor mu? 
4. 1 kilovat-saat elektrik; 
a) Taşkömürü 
b) Linyit 
c) Doğalgaz 
d) Hidro-elektrik'te kaç TL. mal oluyor? 
BAŞKAN — Soru önergesini cevaplamak üzere, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın 

Fahrettin Kurt; buyurun. 
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ENERJt VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; Konya Milletvekili Sayın Vefa Tanır'ın şahsıma tevcih ettiği so
ruları cevaplandırmak üzere huzurlarınızda bulunmaktayım. 

Sorduğu sorunun her ne kadar tarihi eskiyse de, bugün güncelliğini koruduğu için, biraz 
gecikmiş olsak bile, kendisinden özür diliyorum; cevaplandırmaya çalışacağım. 

Hepinizin yakından bildiği gibi, Türkiye'de elektrik üretimi, ağırlıklı olarak yüzde 60 ter
mik -ki, onun içinde doğalgaz, artı kömür santrallarımız; linyit ve taşkömürü olmak üzere-
ve hidrolik santrallardan elde edilmekte, çok az bir miktar da, "jeotermal enerji" dediğimiz, 
yer altındaki sıcak buharın türbinlerden geçirilerek elektrik elde etmek şeklinde, Denizli'de 20 
megavat kurulu gücünde, 13 megavat ancak elektrik üretebildiğimiz bir santralımız var. 

Dünyanın her tarafında elektrik enerjisi üretimini aynı kaynaklara bağlama yönünden risk 
olduğu için, genellikle, kaynaklar çeşitlendirilme yoluna gidilmiştir, özellikle kurak dönem
lerde hidrolik potansiyellerin düşmesi, bu açığın diğer santrallarla kapatılması, maliyet unsur
larının zaman zaman değişmiş olması, çoğunlukla petrol zengini ülkelerin dışında enerji ithal 
eden ülkeler, ithal edilen enerjinin ülkelerinde çeşitlendirilmesi bakımından birtakım yollara 
gitmişler, dolayısıyla, bütün dünyada, nükleer enerji dahil olmak üzere, her ülke, enerji kay
naklarını çeşitli kaynaklara dayandırmaya, bu arada da yeni teknolojileri yakından takip ede
rek, rüzgâr, güneş, jeotermal gibi, hatta dalga hareketlerinden elde edilen enerji de dahil ol
mak üzere, az boyutlarda da olsa, kendi kaynaklarını zenginleştirmeye çalışmaktadırlar. 

Bu yollardan bir tanesi; bütün dünyada uygulandığı gibi, ithal kömürle çalışan santrallar
la dünyanın değişik yerlerinde, özellikle Japonya başta olmak üzere, ingiltere, tsveç gibi ülke
ler, kömür zengini ülkelerin yüksek kaliteli kömürlerini, kalorili ve düşük kükürtlü kömürleri
ni kullanarak, hem çevre problemlerini çözmekte hem de enerjilerinin büyük bir kısmını bu 
yolla temin etme yoluna gitmişlerdir. Türkiye de, kendi yerli kaynaklarının yetmemiş olması, 
genellikle yüzde 50'ye yakın enerji ihtiyacını dışarıdan ithal etmesinden dolayı, ithal kömür 
santrallarının kurulmasını teşvik etmiş ve bunu da yap-işlet-devret modeliyle yaptırmaya çalış
mıştır; risk faktörünü ve maliyetleri yapıcı firmalara aktarma yönünden. Ayrıca, devletin enerji 
sektöründeki yatırım maliyet yükünün bir kısmını özel sektöre ve yap-işlet-devret modeli ile 
diğer sektörlere aktarma yoluyla bu sahadaki süratle gelişen ihtiyaçları karşılamak bakımın
dan bu yola gitmiştir. Bir misal vermek gerekirse, 1970-1980 arasında elektrik enerjisine 3,S 
milyar dolar yatırım yapılmışken, 1980-1990 arasında, bu, 10,5 milyar dolara çıkmı./.tır; 1990-2000 
arasında da bunun 25 milyar dolara çıkacağı hesaplanmaktadır; ki, bunun içine üretim, dağı
tım ve iletim giderleri dahildir. 

Doğalgaz santrallarının yapılması, özellikle son zamanlarda, başta Amerika Birleşik Dev
letleri ve Rusya olmak üzere bazı ülkelerde, nükleer santrala olan tepkiden dolayı yeniden gün
deme gelmiştir. Doğalgaz santrallarının, son teknolojilerle önemli avantajları vardır. Bu avan
tajların başında, kurulu güç maliyetinin son derece düşük olması ve mevcut santralların içeri
sinde en düşük boyutta bulunması gelmektedir. Nitekim, bizim Hamitabat'ta yapmış olduğu
muz 1 000 megavat civarında gücü bulunan santralın kuruluş maliyeti 400 milyon dolar merte
besindedir. Bu maliyet, demin söylediğim gibi, bazı santrallarda 3 200'e, bazılarında 2 OOO'e 
çıkmakta; ki, çoğu 1 500'ün altında olmamaktadır. Bir defa, ilk yatırım yönünden büyük bir 
avantajı vardır; altı ay gibi kısa bir zamanda devreye girmesi ve yatırım sürecindeki finansman 
maliyetlerinin son derece düşük olması yönünden önemli avantajı vardır. Yine, çevre kirliliği 
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yönünden, çevreyi kirletmemesi bakımından da tercih edilme sebebi vardır. Burada önemli ma
liyet faktörü, bizzatihi yakıtın kendinden gelmektedir; o da, dünyadaki .enerji fiyatlarında ba
ğımlı olarak alçalıp yükselmektedir. 

1 kilovat saat enerjinin kaynaklara göre değerlendirmesini yaptığımız zaman; bunların için
de, şu anda Türkiye'de kullanılanların içinde, en pahalısı, yatırım maliyetlerini katarsanız, santral 
santral değişmektedir. Mesela, bir Afşin-Elbistan'da 8 sent gibi, bir Yeniköy'de veyahut da Ya
tağan'da 45 lira gibi, bazı yerlerde; mesela, örnek olarak söylersem, bir de bunların amortis
man dönemine de bağlı olarak, daha da aşağı da bulunmaktadır. 

Su santrallarının fiyatına gelince: Su santralları, bildiğiniz gibi, ön yatırımı fazla olması
na rağmen, işletme masrafları çok düşüktür ve içinde işçiliği çok azdır. 1 000 megavatlık bir 
hidrolik santralda 160 kişi çalışırken, aynı kapasitede bir termik santralda 1 000 - 1 200 kişi 
çalıştığını düşünürsek, işçilik yönünden son derece avantajlıdır. Artı, yakıtın sıfır noktasında 
bulunması bakımından, son derece avantajlıdır, özellikle bizim şu anda, Keban'dan elde etti
ğimiz elektriğin şu andaki maliyeti, amortismanları dahil 22 lira mertebesindedir; ama, hepi
nizin de çok yakından bildiği gibi, bu hidrolik elektrik üreten santrallarımızın büyük bir kısmı 
Kamu Ortaklığı tarafından gelirleri satıldığı için, Türkiye Elektrik Kurumuna maliyeti 80 lira 
civarındadır. Bu aradaki farkı Kamu ortaklığına, biz, bir kaynaktan bir başka kaynağa kâr 
transferi değil, sermaye transferi şeklinde aktarıyoruz. Bu, başta Atatürk Barajı olmak üzere, 
enerji santrallarının projelerinin desteklenmesi yönünden kullanılan bir kaynaktır. 1990 yılın
da Türkiye Elektrik Kurumunun Kamu Ortaklığına bu yolla aktardığı miktar 1,2 trilyon mer
tebesindedir. 1991 yılında bu rakam muhtemelen 1,8 trilyon mertebesinde olacaktır. 

Aklımda bulunan bilgileri sizlere aktarmaya çalıştım. Bu izahatları size yapma fırsatı ver
diği için Sayın Tanır'in kendisine teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru önergesi sahibi Sayın Tanır; buyurun. 

VEFA TANIR (Konya) — Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlarım; gündemin 49 un
cu sırada bulunan bu soru önergeme cevap verdiği için Sayın Bakana huzurunuzda teşekkür 
ediyorum. Hemen bunun arkasında, 50 nci sırada bulunan başka bir soru önergem var. Bunlar 
3 tane idi ve 5 Ocak 1989 tarihinde, yazılı cevaplandırılmak üzere verilmişti; 1 yıl 11 ay oldu. 
Bunun bir tanesine cevap aldım, bu, Maliye ve Gümrük Bakanındandı; ocak ayı içinde Sayın 
Kurtcebe Alptemoçin'den, Türkiye'deki sigara fiyatlarının maliyetleri üzerine idi ve o ay içeri
sinde cevabını aldım. Kendileri biraz önce buradaydı, keşke şimdi burada olsalardı, kendisine 
kat kat teşekkür ettiğimi bildirecektim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu 3 sual -eğer gündemden takip ediyorsanız- sözlü sualler de
ğildi, yazılı suallerdi; kendiliğinden sözlü suale çevrilmiş. Benim gibi bu kürsüye her an çık
mak imkânı olan bir insan için, niye böyle sözlü sordu?" diye belki içinizden geçebilir. Halbu
ki, benim maksadım o değildir. Ben, bu yazılı suallerden sonra bir yere varmak, bir çalışma 
zeminine girmek istiyordum; ne yazık ki bunların yazılı cevaplarını alamadım. 

İktidarınız, yani ANAP İktidarı, bütçeyi vasıtalı vergilerle beslemek istiyor ve bunda da 
daha çok Tekele, elektriğe ve akaryakıta yükleniyor. Bunların üzerine bir de vergi ve fon bindi
ği zaman, işte pahalılık denen nesne oradan çıkıyor. Ben, çalışma zeminime, sayın bakanlar
dan alacağım yazılı cevap üzerine girecektim. 
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Sayın Bakan, "Keban'dan elde edilen elektrik 22 liraya mal oluyor" dediler. 22 liraya mal 
olan elektriği, acaba vatandaş evinde kaç liraya yakıyor? Herhalde 200 liraya yakıyor. Neden 
öyle yakıyor?.. 

1. Bunun üzerinde fonlar var, 
2. Dediğim gibi, Anavatan iktidarları, vergi toplama kolay olduğu için, vergi toplama 

yoluna gidiyor. 

Varmak istediğim nokta oradan geldi. 

Sayın Bakan "Elektrik 22 liraya mal oluyor; ama, parası olanların bono almasından do
layı 8Q liraya varıyor" dedi. Çünkü, onlara faiz ödemiyor. Parası olan Toplu Konut ve Kamu 
Ortaklığından sertifika aldığı zaman, parası olmayan insanın yaktığı elektrik 200 liraya fırlı
yor. İşte, yazılı sorularımdan bu gibi neticelere varmak istiyordum. Onun için, bu konuşmayı 
zabıtlara geçmesi için yaptım. 

Milletvekillerinin vazifelerinden bir tanesi de, topladığı verilerle bir neticeye varmak için 
çalışma düzenini kurmaktır. Bunu, sayın bakanlarımız eğer bizden esirgerlerse, biz de burada 
vatandaşa, basına konuşmak için çıkarız. Halbuki bence, öbür türlü çalışanlara doğru bizi iter
lerse, hem kendilerine, hem milletimize daha faydalı oluruz. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tanır. 

ENERJt VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Bir yan
lış anlama var, düzeltebilir miyim Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Cevap verme hakkınız yoktur... 

ENERJt VE TABtî KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTtN KURT (Trabzon) — Sayın 
Başkan, yerimden arz edebilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

ENERJt VE TABtî KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTtN KURT (Trabzon) — Bizim 
baraj çıkışımız 22 liradır, Kamu Ortaklığına giden 80 liradır. Buna iletim masrafları, dağıtım 
masrafları, yatırım maliyetleri ve finansmandan gelen maliyetler de eklenmektedir. Şu anda 
bize elektriğin ortalama maliyeti 165 liradır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, çalışma süremiz dolmak üzeredir. 

O itibarla, gündemdeki kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 28 Kasım 1990 
Çarşamba günü saat 15,00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.57 
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B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, izmir Büyük Kanal Projesine ilişkin Başbakandan soru

su ve Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin yazdı cevabı (7/1608) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, sayın Başbakan tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını arz 

ederim. 
Saygılarımla. 17.10.1990 

Ahmet Ersin 
îzmir 

Görüntü olarak çirkin olmakla beraber, özellikle yaz aylarında kentin büyük bölümünü 
etkisi altına alan pis bir kokuya neden olan Körfez kirliliği, İzmir'in en büyük sorunudur. Bü
yük Kanal Projesi, Körfez kirliliğini önlemek için, 60'lı yılların sonlarından itibaren yürürlüğe 
konmuşsa da, gerek iktidarların ilgisizliği ve gerekse parasızlık yüzünden, bir türlü tamamla-
namamakta ve izmirliler bu çirkin ve sağlıksız ortamda kalmaya devam etmektedirler. 

îzmir Büyük Kanal Projesi ve körfez temizliğinin, bir Devlet politikası haline getirilerek, 
konuya yüce Meclisin el koyması ve projenin başlangıcından itibaren yapılan çalışmaların in
celenmesi amacıyla verdiğim Meclis araştırması önergem, sekiz ay kadar önce Mecliste görü-
şülmüşse de, ANAP çoğunluğunun oylarıyla reddedilmiştir. Ancak aradan geçen süre içinde, 
bu konuda herhangi bir gelişme olmamış ve körfez kirliliği her geçen gün biraz daha artarak 
devam etmiştir, 

1. Büyük Kanal Projesi, parasızlık nedeniyle, ödemelerin gecikmesi yüzünden durma nok
tasına gelmiştir. Belediyenin tek başına bu sorunu halletmesi mümkün değildir. Hükümet ola
rak, Büyük Kanal Projesi ve körfez temizliğini, bir Devlet politikası haline getirmeyi düşünü
yor musunuz? Körfez temizliği için, yatırım harcamalarından, ne kadar pay ayıracaksınız? 

2. Finansman yetersizliği ve maliyetlerin her geçen gün artması Büyük Kanal Projesini 
baltalamakta ve çalışmaları engellemektedir. İzmir'i Körfezin çirkin görüntüsünden ve pis ko
kudan arındırmak için, Hükümet olarak, gerekli parasal desteği sağlayacak mısınız? Bu konu
nun artık sürüncemede kalmaması için, ne gibi önlemler düşünüyorsunuz? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 23.11.1990 

Sayı : 03-7/4367-002 
Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 5.11.1990 tarih ve 

07/106^679/05764 sayılı yazısı. 
b) T.B.M.M. Başkanlığının 22.10.1990 tarih ve 7/1608-5930/26804 sayılı yazısı. 
İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği, kendileri adına tara

fımca cevaplandırılması tensip olunan ilgi (a) yazı eki yazılı soru önergesi cevabı ekte gönderil
miştir. 

Bilgilerini ve gereğini arz ederim. 
Işın Çelebi 

Devlet Bakanı 
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tzmir Milletvekili Sayın Ahmet Ersin'in Yazılı Soru önergesi Cevabı 
Körfez kirliliğinin önlenmesi, endüstriyel ve evsel atıksulann toplanıp Çiğli Arıtma Tesis

lerinde arıtılarak deşarjını sağlayacak olan tzmir Büyük Kanal Projesi Uygulamasının başla
tılması için, 14.7.1987 tarih ve 87/ 119555 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Dünya Bankasında 
184 milyon US dolarlık kredi sağlanmıştır. 

Projenin toplam tutarı, "tzmir tçme Suyu ve Kanalizasyon Projesi" olarak 522 milyon 
US dolardır. Projenin 108 milyon doları tzmir Büyükşehir Belediyesince, 103 milyon doları 
tZSU Genel Müdürlüğünce, 50 milyon doları DSt Genel Müdürlüğünce ve 77 milyon doları 
ise tiler Bankasınca karşılanacaktır. 

tiler Bankası ve DSt Genel Müdürlüğü bugüne kadar yükümlülüklerini yerine getirmiştir. 
Ancak tzmir Büyükşehir Belediyesi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirememiştir. 

Ayrıca, körfez kirliliğini önlemek için 925 milyon TL. tutarındaki üç yıllık "tzmir Körfez 
Bölgesi Doğal Kaynak Yönetimi Projesi" devam etmektedir. 

2. —Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun, T. R.T.'nin Almanya'deki yayınları için yapılan harca
malara ve özel firmalara yaptırılan yerli programların maliyetine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakanı Mehmet Yazar 'in yazdı cevabı (7/1613) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Başbakan Yıldırım Akbulut tarafından yazılı olarak cevaplandırılma

sı hususunda delaletlerinizi arz ve talep ederim. 
22.10.1990 
Yaşar Topçu 

Sinop Milletvekili 
1. TRT'nin 1990 yılı içerisinde Almanya'da yaptığı yayınlar için Genel Müdür tarafın

dan yapılan harcamaların Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde yapılıp yapılmadığının, Yöne
tim Kurulu kararı ile yapıldı ise bu kararların tarih sayılarının açıklanmasını, 

2. Kaynak sıkıntısı içinde olduğu resmen ifade edilen TRT Kurumunun, elindeki teknik ve 
eleman imkânlarına rağmen yerli program yapımlarını özel yapım şirketlerine ve özellikle 20 mil
yar tutarındaki program ısmarlamalarının belli bir firmaya veriliş gerekçelerinin açıklanmasını, 

3. TRT'nin elindeki teknik imkânlarla dışarıya ısmarlanan programların üretimi müm
kün değil midir? 

4. 1990 yılı içerisinde özel firmalara yaptırılan programlara ne miktarda para ödenmiş
tir, daha ne kadar ödeme yapılacaktır? 

5. TRT'nin geçen yıl açtığı 3 üncü kanalı yabancı özel bir yayın kuruluşuna kiraladığı 
veya sattığı doğru mudur? 

6. Kiralandı veya satıldı ise öncelikle neden Türk firmaları tercih edilmedi, diğer şirket
lerin katılımı neden sağlanmadı? 

7. Kanal INT için Almanya'da bir şahısla anlaşma yapılarak bir yıl boyunca her prog
ram yapımı için 24 bin Deutsche Mark ödeneceği doğru mudur? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 23.11.1990 

Sayı : 03-9 (10) 3113 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 30.10.1990 tarih ve 7/1613-5963/26943 sayılı yazınız. 
— 353 — 



T.B.M.M. B : 38 27 . 11 . 1990 O : 1 

Sinop Milletvekili Yaşar Topçu tarafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen yazılı soru ce
vabı ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Mehmet Yazar 
Devlet Bakanı 

Sinop Milletvekili Sayın Yaşar Topçu tarafından Sayın Başbakan'a tevcih edilen yazılı so
ru önergesi ile ilgili cevaplarımız aşağıda sunulmaktadır. 

1. 1990 yılı içerisinde TRT International yayınlarının °/o 30 oranındaki bölümünün Fe
deral Almanya'da hazırlanabilmesi için gerekli harcamalar, TRT Yönetim Kurulunun 13.9.1990 
tarih ve 1990/273 sayılı kararları gereğince yapılmaktadır. 

2. Kurumumuzca herhangi bir firmaya 20 milyar TL. tutarında bir program yapımı ıs-
marlanmamıştır. 

3. Kurumumuz, bütün malî güçlüklerine rağmen beş ana televizyon kanalı ve bir bölge
sel televizyon yayını için gerekli programları sahip olduğu bütün teknik ve program imkânları 
ile üretim gayretleri içerisindedir. Yalnız Kurumumuzun değil Dünyadaki bütün televizyon ku
ruluşlarının sahip oldukları imkânlarla ürettiği programlar yayın zamanının tamamını kapsa
maya yeterli olmadığı için kurum dışı imkânlara başvurulması bir zarurettir. 

4. 1990 yılı yılı içerisinde Kurum dışı firmalara yaptırılan programlara 11 052 400 559.-
TL. ödenmiştir. Yapılan ödeme miktarları ile firma ve drama adlarını gösteren çizelge ekte su
nulmaktadır. 1990 yılı programına göre, Kurum dışı firmalara, gerçekleşecek yapımları için ayrıca 
8 610 853 216.- TL. ödenmesi programlanmıştır. t 

5. Kurumumuz 3 üncü televizyon kanalının yabancı özel bir yayın kuruluşuna kiralan
ması veya satılması söz konusu değildir. 

6. Yukarıda arz edildiği üzere, Federal Almanya'daki kablo-televizyon kuruluşları ile yap
tığımız anlaşmalar uyarınca, Kurumumuz, 1992 yılı sonuna kadar yayınlanacak TRT-INT prog
ramlarında, en az °/a 30 oranında Berlin ve Federal Almanya'nın diğer kentlerinde hazırlana
cak programlara yer vermeyi taahhüt etmiştir. Bu durumda mahallî programlarımızın yapı
mında Kurumumuza yardımcı olacak firmaların tespiti ve bir anlaşma yapılması zarurî adde
dilmiş, çeşitli firmalardan teklif alınmış, Kurum mevzuat ve hizmetlerine en uygun bulunan 
firma ile Yönetim Kurulumuzun 1990/273 sayılı kararına uygun şekilde Berlin'de "Turkish Media 
Marketing GMBH" adlı şirket adına Başkam Zafer tlgar ile 3.10.1990 tarihinde, TRT tarafın
dan gerçekleştirilecek programlar için dökümü sözleşmede yapılan ihtiyaçların karşılanması 
amacıyla, stüdyo ve dış çekim teçhizatı ite personele sürekli hizmet verecek bir büro ve nakil 
araçları ile çekimlerin gerektirdiği her türlü organizasyon hizmetleri karşılığında sözleşme ile 
nitelikleri belirtilen beher programın gerçekleştirilmesi için 1 750 DM tutarında ücret öden
mek üzere bir sözleşme imzalanmıştır. Başkaca herhangi bir şahsa program yapımı için 24 000 
DM ödenmesine ilişkin bir âkit söz konusu değildir. 

Saygılarımla arz ederim. 

Firma Adı Drama Adı Tutan 

1. Ajans A Beybaba 944 001 500 
2. STR Ltd. Şrk. Kuruntu Ailesi 713 862 500 
3. URT A.Ş. Hodri Meydan 673 652 000 
4. ARP. Ltd. Şrk. 7*den 77'ye 1 878 568 967 
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5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 

Firma Adı 

Arajans 
Fot. Kim. Ltd. 
Yağmur Ajans 
Gerçek Ajans 
Yadel Film 
Fora A.Ş. 
SET Tic. Lmt. 
Ajans A 
Ali Atik 
Mati Matbaa 
tst. Ün. Su. Ürünleri 
Umut Film 
Yadel Film 
Ofs Prodüksiyon 
Anadolu A.Ş. 
Tunç Ajans 
URT A.Ş. 
Gülşah Bir Video 
Tuğra Film 
Senegraf Ltd. Şrt. 
SDM Ajans 

Drama Adı 

Bizimkiler 
Sevdiğim Adam 
Duygu Çemberi 
Kara Elmas 
Küçük Dünya 
Gençler 
Töre 
Meddah 
Alıştık Artık 
Uğurlugiller 
Türkiye Suları 
Itri 
Üç Arkadaş 
Behiye-tki Kadın 
tz Peşinde 
Milyarder Memnune 
tşte Hayatımız 
Anadolunun Kadın Erenleri 
Sovyetler Birliği Belgeseli 
Aşka Vakit Yok 
077 Hızır Servis 

TOPLAM 

Tutarı 

1 926 799 050 
153 709 316 
270 483 750 
192 500 000 
470 745 000 
143 635 000 
230 975 896 

78 936 000 
173 822 500 
498 116 250 
39 096 154 

187 500 000 
104 000 000 
559 739 931 
977 823 680 

50 000 000 
103 500 000 
201 330 765 

15 000 000 
58 566 625 

406 035 675 

11 052 400 559 

3. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'tn, kamyonların yük alma müsaadelerinin düzenleniş sekline 
ve iran'a sevkedümek üzere Arjantin'den gelen mısırın limanda bekletilme nedenine ilişkin Başbakandan 
sorusu ve içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun yazılı cevabı (7/1614) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Yıldırım Akbulut tarafından yazılı olarak yanıt
lanmasına müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 

Doç. Dr. Ali Uyar 
Hatay 

1. Kamyonların yük alma müsaadeleri ruhsata göre mi yoksa dingile göre mi düzenlen
miştir? 

2. İddialara göre Türkiye'nin her yerinde dingile göre yük müsaadeleri verilirken, İsken
derun'da ise ruhsata göre veriliyormuş. Yönetimde böyle keyfilik veya çifte standart olur mu? 

3. Bu iddialar doğru ise neden yalnız iskenderun'da ruhsata göre müsaade veriliyor? 
4. iran'a sevkedümek üzere arjantin'den gelen 31 500 ton mısır neden limanda bekletiliyor? 
5. Kamyonlar bu mısırı neden taşımaya yanaşmıyorlar? 
6. Yeni gelecek 320 000 ton mısırın aynı akıbete uğramaması için ne gibi önlemler düşü

nülmüştür? 
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T.C. 
içişleri Bakanlığı 23.11.1990 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Güvenlik Daire Başkanlığı 

Sayı : 308788 
Şube : Top. 01. (E) 

Konu : Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın 
Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 30.10.1990 gün ve 7/1614-5964/26960 
sayıl t yazısı. 

b) Başbakanlığın 5.11.1990 gün ve K.K. Gn. Md. 07/106-690/05857 sayılı yazısı. 
Hatay Milletvekili Ali Uyar tarafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen ve Başbakanımız

ca tarafımdan cevaplandırılması tensip edilen yazılı soru önergesinde öne sürülen hususlarla 
ilgili olarak hazırlanan cevap aşağıya çıkarılmıştır. 

1. Bilindiği gibi Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca verilen imalat yeterlilik belgesinde, üreti
lecek araçların azamî dingil kapasiteleri ve azamî yüklü ağırlıkları gibi teknik değerleri belirt
mekte ve araçların taşıma sınırları tespit edilirken dingil kapasiteleri ve azamî yüklü ağırlıkları 
da göz önüne alınmaktadır. 

2-3. Araçların kayıt tescil işlemlerinde Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 144 üncü mad
desine göre imal edilmiş oldukları fabrikaca verilen orijinal teknik belgesindeki vasıfları ruh
sata yazılır. 

Dingil adedine göre ne kadar yük alacağı ruhsatta belli olup, ruhsatta belirtilen istihap 
haddine göre yük alması gerekir. 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğinin 150 inci maddesi gereğince Tür
kiye'nin her yerinde ruhsata göre müsaade verilmektedir. 

Uygulama keyfiyete göre değil, Kanun ve Yönetmelikte belirtilen esaslara göre yapılmaktadır. 
4-5. İran'a sevk edilmek üzere Arjantin'den gelen 31 500 000 Kg. mısırdan 13 174 400 

Kg.'mı Gürbulak üzerinden transit olarak bugüne kadar 891 araç İran'a gönderilmiş, halen İran'a 
sevk için İskenderun Gümrüğünden mısır yüklemesine devam edilmektedir. 

6. Yeni gelecek, mısırın taşıyıcı firma tarafından hangi limana geleceği bilinmemektedir. 
Arz ederim. 

Abdülkadir Aksu 
İçişleri Bakanı 

4. —Kocaeli Milletvekili Alaeüvn Kurt'un, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sanayi kredisi 
ve teşvik verilen tesisler ile projelere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Işın Çekbi'nin yazılı cevabı (7/1622) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Işın Çelebi tarafından yazılı olarak cevaplan

dırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

(1) Soru cevabına ekli tablolar hacimli olması nedeniyle yaytmlanamamış olup, (7/1622) esas numaralı 
dosyasındadır. 
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1. 1980 yılından 1990 yılı Haziran sonuna kadar Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da hangi 
tesislere ne kadar sanayi kredisi tahsis edilmiştir? 

2. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde 1984 yılından sonra bitirilen 40 seçilmiş proje 
hangileridir? Bu projeler ne zaman başlamıştır? 

3. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde mevcut 57 turistik tesiste 1989 yılında ağır
lanan turist sayısı Marmara bölgesinin % kaçıdır? 1983'ten 1989'a kadar bölgede yapılan 15 
turistik tesis hangileridir? 

4. Son iki yılda anılan bölgelerde 175 projeye teşvik verildiği ifade edilmiştir. Bu proje
ler hangileridir ve herbirine verilen teşvik ne kadardır? 

5. 1989 yılına göre 1990 yılında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yatırım teşvik-
lerindeki % 328'lik artışın olmasının sebepleri nelerdir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 23.11.1990 

Sayı : 03.7/4353-002 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 1.11.1990 tarih ve 7/1622-5995/27040 sayılı yazısı. 
Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un ilgi yazı eki yazılı soru önergesi cevapları ilişikte gön

derilmiştir. 
Bilgilerini ve gereğini arz ederim. 

Işın Çelebi 
Devlet Bakanı 

Kocaeli Milletvekili Sayın Alaettin Kurt'un Yazılı Soru önergesi Cevabı 

Soru 1. 1980 yılından 1990 yılı Haziran sonuna kadar Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 
hangi tesislere ne kadar sanayi kredisi tahsis edilmiştir? 

Cevap 1. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 1980-1990 yılları arasında DPT 
Müsteşarlığınca Yatırım Teşvik Belgeleri kapsamında öngörülen yabancı kaynaklar (tç kre
di -l- dış kredi + işletme kredisi) yıllar itibariyle belge sayısı toplam yatırım ve harcamalarını 
da belirten listede (Ek-1) gösterilmiştir. 

Soru 2. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde 1984 yılından sonra bitirilen 40 seçil
miş proje hangileridir? Bu projeler ne zaman başlamıştır? 

Cevap 2. Söz konusu bölgelerde 1984 yılından sonra bitirilen 40 seçilmiş kamu yatırım 
projeleri hususunda istenilen bilgiler (Ek 2) tabloda belirtilmiştir. 

Soru 3. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde mevcut 57 turistik tesiste 1989 yılında 
ağırlanan turist sayısı Marmara bölgesinin °7o kaçıdır? 1983'ten 1989'a kadar bölgede yapılan 
15 turistik tesis hangileridir? 
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Cevap 3. Bu konuda Turizm Bakanlığı İşletmeler Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler 
(Ek-3)'de sunulmuştur. 

Soru 4. Son iki yılda anılan bölgelerde 175 projeye teşvik verildiği ifade edilmiştir. Bu 
projeler hangileridir ve herbirine verilen teşvik ne kadardır? 

Cevap 4. 1988, 1989 ve 1990 (Ekim ayı sonu) yılları itibariyle Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu bölgelerinde 5 milyar TL.'nın üzerindeki yatırım projelerinin listeleri yanında bu bölgele
re yapılacak yatırımlara verilmiş Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel dağılımları (Ek-4) tablo
larda belirtilmektedir. 

Soru 5. 1989 yılına göre 1990 yılından Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yatırım 
teşviklerindeki % 328'lik artışın olmasının sebepleri nelerdir? 

Cevap 5. Yapılan çalışmalar sonucu, sabit fiyatlarla 1990 (Ocak-Ekim) yılında Doğu Ana
dolu bölgesinde öngörülen toplam yatırım tutarının artışı % 221, Güneydoğu Anadolu bölgesinde 
ise % 328.8 olup, ülke genelindeki toplam yatırım tutarının Doğu Anadolu Bölgesi payı % 10.8, 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi payı ise % 23.3'tür. Her iki bölgedeki toplam 18 il'in 73 ilimiz 
içindeki 1990 (Ocak-Ekim) yılı itibariyle toplam yatırım tutarı payı sabit fiyatlarla <9b 34.1'dir. 

Bu artışın başlıca nedenleri; GAP projesinin etkileyeceği illerde mevcut veya üretilecek ham
maddeleri değerlendirebilecek tarım sektörü içindeki gıda sanayii ve hayvancılık üretimi gibi 
alt sektör kapsamındaki tesislerin teşvik tedbirleri kapsamında kurulmaya hazırlıklı bulunma
sı, Kaynak Kullanımını Destekleme Primi ve Yatırım indirimi gibi teşvik imkânların yatırımcı
lara cazip gelmesi yanında bölge halkının gelir seviyelerini artırmak yolundaki çabalarıdır. 

5. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'in, Amerikan pazarlarında ve turistik otellerde ithal ilaç satıldı
ğı iddiasına ilişkin sorusu ve Sağltk Bakam Halil Şıvgm'm yazdı cevabı (7/1625) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Sağlık Bakanı Sayın Halil Şıvgın tarafından yanıtlan

masına müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 
Doç. Dr. Ali Uyar 

Hatay 
1. Amerikan pazarlarında ve turistik otellerde, ithal ilaç satıldığı doğru mudur? 
2. Eczane dışında ilaç satılması eczacılık mesleğine saygısızlık değil midir? 
3. Otellerde, pazarlarda ilaç satılmasını önleyemeyen bakanlık, halk sağlığını nasıl ko

ruyacaktır? 
T.C. 

Sağlık Bakanlığı 26.11.1990 
Hukuk Müşavirliği 

Sayı : HM. 9239/2145 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 1.11.1990 gün ve Kan. Kar. Da. Baş. 7-1625-6012-27105 sayılı yazınız. 
Hatay Milletvekili Ali Uyar tarafından verilen ve Amerikan pazarlarında, turistik oteller

de ithal ilaç satıldığı iddiasına ilişkin olan yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Halil Şıvgın 
Sağlık Bakanı 
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Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın Amerikan pazarlarında, turistik otellerde ithal ilaç satıldı
ğına ilişkin yazılı soru önergesine cevabımızdır. 

Tıbbî müstahzarların ülkemizde kullanımı, ruhsatlandırılması, ithali ve kalite kontrolü Ba
kanlığımız denetimi ndedir. 1262 sayılı ispençiyari ve Tıbbbî Müstahzarlar Kanunu gereğince 
ülkemizde tıbbî kullanıma sunulması gerekli ilaçların Bakanlığımızca teşkil edilen, (konusun
da uzman ve deneyimi bulunan üniversite ve eğitim hastanelerinde görevli Prof., Doç., Şef ve 
Şef yardımcılarından oluşan) 81 kişilik bir komisyonca bilimsel olarak değerlendirilmesi yapıl
makta ve uygun olanlar ruhsatlandırılmaktadır. Aynı komisyon tedavi değeri kalmamış ilaçla
rı da değerlendirerek ruhsatlarının iptalini talep etmektedir. 

Bakanlığımızca ülkemizde kullanılan ilaçlar çok sıkı bir şekilde değerlendirilmektedir. Dünya 
Sağlık örgütü ile gelişmiş Batı ülkelerinde uygulanan kontrol sistemlerinin benzeri ülkemizde 
uygulanmaktadır. Son yıllarda ilaç sanayi, üretim ve kalite kontrolün geliştirilmesi yönünden 
büyük yatırımlara girmiştir. Bunun sonucu olarak ilaçlarda kalite artmıştır. 1980'li yılların ba
şında ilaçlardaki hata oranı % 22 iken, 1984 yılından itibaren % 7 seviyesine inmiştir. Bu dün
ya standardının da altındadır. Ayrıca; ülkemizde üretilen ilaçların kalitesinin artması ve diğer 
ülkelerdeki emsallerinden fiyatının daha düşük olması ihracatımızın son yıllarda büyük ölçü
de artmasını sağlamıştır. Halen ülkemizde kutanılan ilaçların % 95'i üretilmekte, spesifik özel
likleri olan ilaçlar ithal edilmektedir. Bunlar kanser ilaçları, radyoopak maddeler ve bazı dia-
bet ilaçlarıdır. 

ithal edilen ilaçların Bakanlığımızdan izin almaları zorunludur, izin belgesi olan ilaçlar 
her sene yayınlanan İthalat rejimine göre ithal edilmektedir, tthalat rejimine göre her ithalatta, 
ithalatçı, 1 Kasım 1984 tarihinde yayınlanan yönetmeliğe göre Bakanlığımızdan kalite uygun
luk onayı almak mecburiyetindedir. 

Diğer bir ifadeyle, Bakanlığımızın izni dışında ilaçların ithali mümkün değildir. 
Ayrıca 1262 sayılı ispençiyari ve Tıbbî Müstahzarlar Kanununun 19 uncu maddesi ve 
1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun, ruhsatsız ilaçların ithalini, satış 
ve dağıtımını, bulundurulmasını yasaklamakta ve uygulamayanlar hakkında cezaî müeyyide
ler getirmektedir. 

Ancak mevcut kanunlara aykırı olarak, kişiler, kâr amacı ile çeşitli ülkelerden, çeşitli ilaç
ları şahsî gayretleri ile getirmekte ve satmak istemektedirler. 

Getirilen ilaçlar içinde Bakanlığımızca etkinliği veya tedavi edici nitelikleri sınırlı olan ya
saklanmış veya Türkiye'de üretilen ancak değişik isimli preparatlara da rastlanmakta bunun 
yanında diş macunu, vitamin gibi dış ülkelerde eczane dışında satılan OTC tabir edilen ilaçlar
da bulunabilmektedir. 

Bu konuda Bakanlığımız yoğun çaba göstermekte özellikle bu tip ilaçların satışının yoğun 
olduğu Ankara ve istanbul'da Malî Polis ile işbirliği yaparak önlemler almaktadır. 

Konu ayrıca içişleri Bakanlığı Kaçakçılık ve istihbarat, Harekât Bilgi Toplama Dairesine 
de iletilmiş bu konuda işbirliğinin sağlanması talep edilmiştir. 

Bakanlığımız konunun ciddiyetini müdrik olup bu konuda gerekenin yapılmasına çalış
maktadır. 
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6. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'm, açlık grevinde bulunan tutuklulara disiplin cezası ve
rildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun yazılı cevabı 
(7/1626) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
dilerim. 

Saygılarımla. 26.10.1990 

Mahmut Almak 
Kars 

Açlık grevinde bulunan tutuklulara, ülke genelinde Cumhuriyet Bayramı dolayısı ile yapı
lacak açık görüşün yasaklandığı doğru mudur? Bu yasaklamadan Bakanlığınızın haberi var 
mıdır? 

Açlık grevi, ceza kanununa göre suç değildir. Ceza Kanununun, "Suçsuz ceza olmaz" ku
ralı karşısında ortada hiç bir suç olmadığı halda açlık grevinde bulunan insanlara bu şekilde 
disiplin cezasının verilmesi adaletsizlik ve kanunsuzluk değil midir? 

Adalet işleri ile ilgili olan bir bakanlık adaletsizlik yaparsa yurttaşların adaletini kim ko
ruyacak? Açlık grevindeki insanlara tuz ve şekerli su verilmemektedir. Bu suçtur. Yine görüş 
yasağının konması da suçtur. Bu durum karşısında tuz ve şekerli su vermeyenlerle kanunsuz 
bir şekilde görüş yasağı uygulayan yetkililer hakkında soruşturma başlatmayı düşünüyor 
musunuz? 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 27.11.1990 

Bakan : 1886 - 7/1626 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 1 Kasım 1990 tarihli ve 
7/1626-6015/27115 sayılı yazınız. 

tlgi yazınız ekinde alınan ve Kars Milletvekili Mahmut Alınak tarafından verilen ve yazılı 
olarak tarafımdan cevaplandırılması istenen soru önergesinin cevabı iki nüsha halinde ekte su
nulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 
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Sayın 
Mahmut Almak 
Kars Milletvekili 

Şahsıma tevcih ettiğiniz ve yazılı olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediğiniz soru 
önergesinin cevabı aşağıda belirtilmiştir. 

1. 29 Ekim 1990 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin anlamlı bir günü olan Cum
huriyet Bayramı sebebiyle, ceza infaz kurumları ile tutukevlerindeki tutuklu ve hükümlülere, 
ülke genelinde açık görüşme yapmaları imkânı sağlanmıştır. Ancak, her ne sebeple olursa ol
sun disiplin cezası almış, 48 saatten fazla bir süre ile açlık grevine gitmiş ve firar etmek ama
cıyla tünel kazmış olan tutuklu ve hükümlülere, ceza ve tutukevi disiplininin sağlanmasını te
min bakımından açık görüşme imkânı tanınmamıştır. 

2. 12.10.1990 tarihli yazılı soru önergenize verdiğim cevapta da belirttiğim üzere, açlık 
grevinde bulunanlara prensip olarak tuz ve şeker verilmemekle beraber, doktor raporuna göre 
ve doktor gözetiminde olmak kaydıyla tuz ve şeker verilmektedir. 

3. Bu itibarla, ceza infaz kurumlan yetkilileri hakkında, bu sebepler dolayısıyla herhan
gi bir soruşturma açılması düşünülmemektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 

7 — Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün, Mardin iline bağlı Nurköy'ûn statüsüne ve valilikçe 
Nurkoy'e yapılan öğretmen atamasmm engellendiği iddiasma ilişkin sorusu ve içişleri Bakam Abdülkadir 
Aksu'nun yazılı cevabı (7/1628) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 30.10.1990 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu tarafından yazılı olarak yanıtlan

ması için gereğini arz ederim. 
Ahmet Türk 

Mardin 
1. Nurköy, Mardin İlinin köyümü yoksa mahallesimidir; Mardin'e kaç kilometre uzak

tadır? Nüfusu ne kadardır? 
2. Nurköy'de kaç öğrenci vardır? Nurköy'ûn okulu var mıdır? Okulda kaç öğretmen görev 

yapmaktadır? 
3. Nurköy'de köy koruyucusu var mıdır? Yok ise niçin yoktur? 
4. Mardin Valiliğinin Nurkoy'e öğretmen atadığı, ama Nurköylüler köy koruyucusu ol

mak istemediği için, özel timin bu atamayı engelledikleri doğru mudur? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 26.11.1990 

tiler tdaresi Genel Müdürlüğü 
Şb. : 430.303.2/7519 7/1628 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 1 Kasım 1988 tarihli ve Kan. Kar. No. 

7/1628-6022/27148 sayılı yazısı. 
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İlgi yazı ekinde alınan, Mardin Milletvekili Sayın Ahmet Türk'ün Mardin Belediyesine 
bağlı Nur Mahallesiyle ilgili yazılı soru önergesi maddeler karşılık gösterilerek aşağıda cevap
landırılmıştır. 

1. Yazılı soru önergesine konu olan Nurköy, Merkez Belediyesine bağlı Nur (Dazkara) 
Mahallesi olup ti Merkezine 7 Km. mesafede ve 414 nüfusa sahiptir. 

2. Mahalle halkının herhangi bir talebi bulunmadığı için buraya geçici köy korucusu ta
yini yapılmamıştır. 

3. özel timin öğretmen atamasını engellemesi söz konusu değildir. 
Arz ederim. 

Abdülkadir Aksu 
tçişleri Bakanı 

8. — Malatya Milletvekili Mehmet Bülent Çaparoğlu'nun 3628 Sayılı Kanunun 2 nci maddesi
nin (g) bendinde yazılı olanların mal bildiriminde bulunup bulunmadıklarına ilişkin sorusu ve içişleri 
Bakanı Abdülkadir Aksu'nun yazılı cevabı (7/1634) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın tçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 

ve talep ederim. 1.11.1990 
M. Bülent Çaparoğlu 

Malatya 

3628 sayılı Kanunun 2 nci Maddesinin (g) bendinde belirtilen gazete sahibi gerçek kişiler 
ile, gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri, sorumlu müdürleri, başyazar
ları ve fıkra yazarlarından bugüne kadar mal bildiriminde bulunmuş olanlar kimlerdir? Mal 
bildiriminde bulunmayanlar var mıdır? Var ise kimlerdir ve haklarıda ne gibi kanunî takibat 
yapılmıştır? 

T.C. 
tçişleri Bakanlığı 26.11.1990 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Güvenlik Daire Başkanlığı 

Sayı : 308819 
Şube : Top. 01. (E) 

Konu : Malatya Milletvekili 
Mehmet Bülent Çaparoğlu'nun 
Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 6 Kasım 1990 gün ve Kan. Kar. Md. 
7/1634-6074/27242 sayılı yazısı. 

Malatya Milletvekili Mehme* Bülent Çaparoğlu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına sunulan ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinde 
öne sürülen hususlarla ilgili olarak hazırlanan cevap aşağıya çıkarılmıştır. 
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3628 sayılı Kanunun ilgili maddeleri gereğince gazete sahibi kişiler, gazete sahibi şirketle
rin yönetim ve denetim kurulu üyeleri, sorumlu müdürler, başyazar ve fıkra yazarı olan (156) 
kişi mal bildiriminde bulunmuş olup, evrakları vilayetlerde muhafaza edilmektedir. 

Süresi içinde beyanda bulunmayanlar hakkında kanunî işlem yapılmıştır. 
Arz ederim. 

Abdül kadir Aksu 
İçişleri Bakanı 

9. —içel Milletvekili Etem Cankurtaran'm, 3417 sayût Kanun gereğince "Tasarrufu Teşvik He
sabında toplanan paralara ilişkin sorusu ve Maliye, ve Gümrük Bakam Adnan Kahveci'nin yazdı cevabı 
(7/1637) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlandırıl
masını saygı ile dilerim. 

Etem Cankurtaran 
tçel 

Bilindiği üzere, 3417 sayılı Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların De
ğerlendirilmesine Dair Kanun gereğince çalışanların aylık ve ücretlerinden tasarruf kesintisi ya-
ptlmakta ve bu tasarruflara Devlet veya ilgili işverenlerin de katkısı bulunmaktadır. 

1. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bu yana, çalışanların tasarrufa teşviki hesabında 
biriken para miktarı ne kadardır? 

2. Biriken bu para karşılığında ne kadar nemalandırılmıştır? 
3. Bu paralar nerelerde, hangi miktarlarda kullanılmaktadır? 
4. Nemalandırma oranı Yüksek Planlama Kurulu tarafından nasıl belirlenmektedir? 
5. Tasarrufu Teşvik hesabına payına düşeni ödemeyen işverenler söz konusu mudur? Eğer 

söz konusu ise, ödenmeyen miktar ne kadardır? 

T.C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

Bütçe ve Malî Kontrol 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : 111813-390-28813 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 
6.11.1990 tarih ve 1637-6079/27287 sayılı yazısı. 

tlgi yazınız ekindeki sofu önergesinde yer alan tçel Milletvekili Sayın Etem Cankurtaran
ın sorularına ilişkin cevabım aşağıda sunulmuştur. 

1. 1.4.1988 tarihinde yürürlüğe giren 3417 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi gereği, Tasar
ruf Kesintisi oranı ile Devlet veya İşveren Katkıları oranlarını tespite ve bu oranların uygulama 

'tarihini belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
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Bu yetki dahilinde, Bakanlar Kurulunca artırılan oranlar aşağıda verilen tarihlerde uygu
lamaya girmiştir. 

Tasarruf Devlet veya 
kesintisi işveren katkısı 

a) 1.4.1988'den, 15.1.1989 tarihine kadar % 2 <% 3 
b) 15.1.1989'dan, 15.7.1989 tarihine kadar % 3 Vo 4.5 
c) 15.7.1989'dan itibaren <% 4 °7o 6 
Mezkûr Kanunun 4 üncü maddesi gereği, T.C. Ziraat Bankası Ankara Merkez Şubesinde 

Başbakanlık Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı adına açılan "Çalışanların Tasarrufa Teşvik 
Hesabı"nda, 31.10.1990 tarihine kadar tasarruf olarak 4 925 318 milyon TL. nema olarak 
337 446 TL. olmak üzere toplam 5 262 764 milyon TL. toplanmıştır. 

2. Ziraat Bankası Merkez Şubesinde biriken bu paraların çeşitli tasarruf enstrümanla
rında (Vadeli Hesap, Tahvil, Gelir ortaklığı Senedi, Dövize tndeksli Gelir Ortaklığı Senedi) de
ğerlendirilmesi sonucu 31 Ekim 1990 tarihi sonuna kadar 1 125 691 milyon TL. faiz tahakkuk 
etmiş, bunlardan vadesi gelen 337 446 milyon TL. faiz tahsil edilmiştir. 

3. 3417 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince, açılan hesapta toplanan paralar, YPK 
kararlan ile Başbakanlık Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığınca nemalandırılmak suretiyle kul
lanılmaktadır. 

Bu uygulama doğrultusunda, 31.10.1990 tarihine kadar hesaplarda toplanan 5 262 764 mil
yon TL.'nin 92 642 milyon TL.'sı hak sahiplerine, (emeklilik veya ölüm nedeniyle ilgililere veya 
kanunî mirasçılarına anapara ve nema olarak, 2 yıl tasarrufta bulunanlara nemanın 1/3 *ü) öden
miştir. Hesapların takibiyle görevlendirilen T.C. Ziraat Bankasına 66 686 milyon TL. komisyon 
ödenmiştir. (88/63 sayılı YPK kararı ile °îo 2 olan komisyon oranı, aynı kararın komisyon öde
mesini ilgilendiren 3 üncü maddesini değiştiren 90/T-2 sayılı YPK kararı ile % l'e indirilmiştir.) 

Hesapların kişi bazında incelenmesi için satın alınan bilgisayar bedeli ve bina bedeli ola
rak 9 965 milyon TL. (88/63 sayılı YPK kararının 4 üncü maddesine göre) harcanmıştır. Ayrı
ca kurumlar tarafından çeşitli nedenlerle sehven fazla yatırılın 12 188 milyon TL. ilgili kurum
lara iade edilmiştir. 

Yukarıda belirtilen harcamalardan kalan 5 081 283 TL. ise aşağıdaki şekilde nemalandı-
rılmıştır: 

a) 17.6.1988 tarih 88/T-49, 27.2.1989 tarih 89/T-16, 5.1.1990 tarih, 90/T-3 ve 30.7.1990 
tarih 90/T-61 sayılı YPK kararlarına uygun olarak, 1 763 945 milyon TL., 2 ila 10 yıl vadeli 
yıllık faiz ödemeli Türkiye Elektrik Kurumu tahvillerine yatırılmıştır. Bu tahvillerin faiz oranı 
% 85 ile % 35 arasında değişmektedir. 

b) 30.6.1989 tarih 89/T-51 sayılı YPK kararına uygun olarak, 1 646 646 milyon TL. Ka
mu Ortaklığı Fonu tarafından ihraç edilen Dövize tndeksli Gelir Ortaklığı Senedine yatırılmış
tır. Gelir Ortaklığı Senedi vadeleri 3 ila 5 yıl arasında değişmekte olup, faiz oranları senet ihraç 
günündeki 12 ay vadeli libor faiz oranını geçmemek kaydıyla kamu bankalarında ABD doları 
mevduat hesabına uygulanan en yüksek faiz oranıdır. Ayrıca kur artışından kaynaklanan fark
lar da ilave edilmektedir. 

c) 15.12.1989 tarih 89/T-132 sayılı YPK kararma uygun olarak Kamu Ortaklığı Fonunun 
TÜPRAŞ sermaye artırımına katılması nedeniyle 2983 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine isti
naden 147 milyon TL. 10 yıl vadeli, % 30 faizli, yılda bir faiz ödemeli tahvil verilmiştir. 
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d) 15.12.1989 tarih 89/T-132 sayılı YPK Kararına uygun olarak, Türkiye Petrolleri A.O.'ntn 
TÜPRAŞ sermaye artırımına katılması nedeniyle 152 997 milyon TL. yukanda (c) şıkkında 
belirtilen koşullarla bu kuruluşun tahvillerine yatırılmıştır. 

e) YPK'nun 30.12.1988 tarih ve 88/T-134 sayılı Kararına istinaden 1 279 489 milyon TL. 
devlet tahviline yatırılmıştır. Bu tutarın 245 550 milyon TL.'sı 4 yıl vadeli, % 55.57 faizli, yılda 
bir faiz ödemeli olup bakiyesi ise Dövize tndeksli Devlet Tahvilidir. 

0 YPK'nun 30.12.1988 tarih, 88/T-134 sayılı Kararına göre 63 514 milyon TL.'sı ortala
ma % 48 faizli ve 1 yıl vadeli olarak T.C. Ziraat Bankası Merkez Şubesinde nemalandırılmaktadır. 

g) 27 692 milyon TL.'sı ise anapara ve nema ödemelerini karşılamak üzere vadesiz he
sapta bulundurulmaktadır. 

4. Çalışanların Tasarrufa Teşviki Hesabında biriken paraların nerede ve hangi koşullar
da kullanılabileceği YPK'nın aldığı müteaddit kararlarla belirlenmektedir. Bu kararlar nema-
landırtlmaya ilişkin kriterleri de kapsamaktadır. (Faiz oranı, vade, geri ödeme v.b.) 

Hesaplarda toplanan tasarruflara tahakkuk eden nemalar, her ay sonunda, hesapta para
ları bulunan kişilere eşit olarak paylaştırılmaktadır. Yani her ay sonunda tahakkuk eden faiz 
hesaplanmakta ve bu faiz, hesapta bulunan anapara tutarına bölünmek suretiyle bir nema oranı 
bulunmaktadır. Bu nema oranı, ay içinde parasını çeken kişilerin toplam tasarruf tutarlarına 
uygulanmak suretiyle hak sahiplerine ödenecek nema tutarı bulunmaktadır. 

5. 3417 sayılı Kanunun ödemelerin Zamanında Yapılmaması başlığı altında düzenlenen 
7 nci maddesi gereği, 4 üncü madde de belirtilen süreler içinde, İşveren Katkılarının zamanın
da ödenmemesi halinde 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun primlerin tahsiline ilişkin hü
kümleri gereğince SSK tarafından gecikme zammı ile birlikte tahsil edileceği belirtilmektedir. 

Bu konuda YPK'nun 88/64 sayılı Kararı ile 3417 sayılı Kanuna istinaden yapılan Tasarruf 
Katkı ve Kesintilerini zamanında takip ve tahsilini sağlamak bakımından personel atanmasına 
karar verilerek,SSK'nın bu konuda daha etkin çalışması öngörülmüştür. 

Yine kamu kurum ve kuruluşlarının ödemeleriyle ilgili olarak Bakanlığımızca 12.1.1989 
tarih 20047 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 3 seri No.'lu Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edil
mesi Hakkında Tebliğin Diğer Hususlar başlığı altında düzenlenen 3 üncü maddesinde öde
melerin zamanında yapılmamasının ihmal ve disiplin suçu oluşturacağı belirtilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Adnan Kahveci 

Maliye ve Gümrük Bakanı 

10. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, 1990ytlmm ilk altı ayında özel ve kamu 
sektörü işyerlerinden çtkartlan işçilerin sayışma ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
İmren Aykut'unyazüı cevabı (7/1638) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın tmren Aykut tarafından 

"yazıh olarak" cevaplandırılmasına tavassutlarınızı arz ederim. 
Saygılarımla. 5.11.1990 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 
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Soru : 1990 yılı ilk altı ayında özel sektör işyerlerinden kaç işçi çıkarılmıştır? 
1990 yılı ilk altı ayında kamu sektörü işyerlerinden kaç işçi çıkarılmıştır? 

T.C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 23.11.1990 

Çalışma Genel Müdürlüğü 
Sayı : 290-10-04-10-637/8746-039113 
Konu : Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun 

yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 6.11.1990 tarihli, 7/1638-6101/27364 sayılı yazısı. 
tlgi yazı ekinde alınan, Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun "1990 yılının ilk 

altı ayında kamu ve özel sektör işyerlerinden kaç işçinin işten çıkarıldığı" konusundaki 5.11.1990 
tarihli yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Bakanlığımızda mevcut bilgilere göre; 1990 yılının ilk altı ayında kamu sektöründe 4 684 
ve özel sektörde de 20 045 işçi işten çıkarılmıştır. 

Bu işçilerin büyük bir çoğunluğu, inşaat işyerlerinde çalışan ve işyerinin kapanması sonu
cu zorunlu olarak işten çıkarılan işçilerdir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. tmren Aykut 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı 

77. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun 1'969yılında özel ve kamu sektörü işyerlerin
den çıkarılan işçilerin sayısına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı imren Aykut'un 
yazılı cevabı (7/1639) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın İmren Aykut tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına tavassutlarınızı arz ederim. 
Saygılarımla. 5.11.1990 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Soru : 1989 yılında özel sektör işyerlerinden kaç işçi işten çıkarılmıştır? 
1989 yılında kamu sektörü işyerlerinden kaç işçi işten çıkarılmıştır? 

T.C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 23.11.1990 

Çalışma Genel Müdürlüğü 
Sayı : 290-10-04-10-637/8748-039118 
Konu : Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun 

yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi ; T.B.M.M. Başkanlığının 6.11.1990 tarihli, 7/1639-6102/27365 sayılı yazısı. 
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flgi yazı ekinde alınan, Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun tarafımdan cevap
landırılması istenilen "1989 yılında kamu ve özd sektör işyerlerinden kaç işçinin işten çıkarıldığı" 
konusundaki 5.11.1990 tarihli yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Bakanlığımızda mevcut bilgilere göre; 1989 yılında kamu sektöründe 10 590, özel sektör* 
de de 51 703 işçi işten çıkarılmıştır. 

Bu işçilerin büyük bir çoğunluğu, inşaat işyerlerinde çalışan ve işyerinin kapanması sonu
cu zorunlu olarak işten çıkarılan işçilerdir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. İmren Aykut 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanı 

12. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu 'nun, 1990ytlmın ilk altı ayında kapanan işyerle
rinin sayışma ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam imren Aykut'un yazılı cevabt (7/1640) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın tmren Aykut tarafından 
"Yazılı olarak" cevaplandırılmasına tavassutlarınızı arz ederim. 

Saygılarımla. 5.11.1990 
Güneş Müftüoğlu 

Zonguldak 

Soru : 1990 yılı ilk altı ayında özel sektörde kaç işyeri kapanmıştır? 
1990 yılı ilk altı ayında kamu sektöründe kaç işyeri kapanmıştır? 

T.C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 23.11.1990 

Çalışma Genel Müdürlüğü 
Sayı : 290-10-04-10-637/8747-039119 

Konu : Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun 
yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 6:111990 tarihli, 7/1640-6103/27366 sayılı yazısı. 
İlgi yazı ekinde alınan, Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun tarafımdan cevap

landırılması istenilen "1990 yılının ilk altı ayında kamu ve özel sektörde kaç işyerinin kapandığı" 
konusundaki 5.11.1990 tarihli yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Bakanlığımızda mevcut bilgilere göre; 1990 yılının ilk altı ayında kamu sektöründe 462, 
özel sektörde de 8 828 işyeri kapanmıştır. 

Bu işyerlerinin büyük bir çoğunluğu inşaat işyerleridir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. tmren Aykut 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanı 
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13. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, 1989yılında kapanan işyerlerinin sayısına 
ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı imren Aykur'un yazdı cevabı (7/1641) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın tmren Aykut tarafından 

"Yazılı olarak" cevaplandırılmasına tavassutlarınızı arz ederim. 
Saygılarımla. 5.11.1990 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Soru : 1989 yılında özel sektörde kaç işyeri kapanmıştır? 
1989 yılında kamu sektöründe kaç işyeri kapanmıştır? 

T.C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 23.11.1990 

Çalışma Genel Müdürlüğü 
Sayı : 290-10-04-10-637/8745-039114 

Konu : Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun 
yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 6.11.1990 tarihli, 7/1641-6104/27367 sayılı yazısı. 

tlgi yazı ekinde alınan, Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun tarafımdan cevap
landırılması istenilen "1989 yılında kamu ve özel sektörde kaç işyerinin kapandığı" konusun
daki 5.11.1990 tarihli yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Bakanlığımızda mevcut bilgilere göre; 1989 yılında kamu sektöründe 1 010, özel sektörde 
de 21 871 işyeri kapanmıştır. 

Bu işyerlerinin büyük bir çoğunluğu inşaat işyerleridir. 
Bilindiği gibi, inşaat işleri belli bir süreye dayanmakta, inşaatın tamamlanmasıyla birlikte 

işyeri kapanmakta ve çalışan işçilerin de kanunî hakları verilerek hizmet akitleri feshedilmektedir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. tmren Aykut 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanı 

14, — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Siirt Cezaevinde tecavüze uğrayan bir vatandaşın Ölü
müyle ilgili olarak soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sun
gurlu'nun yazılı cevabı (7/1643) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını saygıla

rımla arz ederim. 

Tevfik Koçak 
Ankara 
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1. Siirt Cezaevinde tecavüze uğrayan Necmettin Çoban'ın ölümünden Bakanlığınızın so
rumlu olduğu iddiaları doğru mudur? 

2. Siirt Cezaevi sorumluları hakkında soruşturma açıldı mı? Eğer açıldıysa sorumlu ki
şilerin işine geçici olarak son verildi mi? Ya da bu cezaevine inceleme için bir heyet göndermeyi 
düşünüyor musunuz? 

3. İnsanlık için, ülke için son derece utanç verici bu tür olayların tekrar olmaması için, 
hukuk kurallarının ihlal edilmemesi için bu konuda duyarlılık gösteren kuruluşlara ve bireyle
re bakanlık olarak yardımcı olmayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 27.11.1990 

Bakan : 1888 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli» 7.10.1990 tarihli ve 7/1643-6109/27392 
sayılı yazınız. 

tlgi yazınız ekinde alınan ve Ankara Milletvekili Tevfik Koçak tarafından verilen ve yazılı 
olarak tarafımdan cevaplandırılması istenen soru önergesinin cevabı iki nüsha halinde ekte su
nulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 

Sayın 
Tevfik Koçak 
Ankara Milletvekili 

Şahsıma tevcih ettiğiniz ve yazılı olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediğiniz soru 
önergesinin cevabı aşağıda belirtilmiştir. 

1. Necmettin Çoban adlı şahıs Şişli Asleyi Ceza Mahkemesinin 28.2.1989 tarih ve 
E: 1988/448, K:1989/U7 sayılı ̂ kararıyla hizmet sebebiyle inana kötüye kullanma suçundan dolayı 
altı ay hapis cezasına mahkûm edilmiştir. Siirt öğretmenevındeki askerlik yükümlülüğünden 
terhisini müteakip, serbest bırakılmayarak 30.5.1990 tarihinde cezasının infazı için Siirt Cezae
vine konulmuştur. 

Adı geçenin Siirt Cezaevine alınışı sırasında yapılan aramada, üzerinde reçetesi olmayan 
uyuşturucu mahiyette ilaçlar bulunmuş ve bu ilaçlar muhafaza altına alınmıştır. 

Necmettin Çoban, cezaevinde bulunduğu sırada rahatsızlıkları sebebiyle 4.6.1990,25.6.1990, 
29.6.1990, 11.7.1990, 23.7.1990 ve 3.8.1990 tarihlerinde cezaevi doktorunca muayene edilmiş
tir. 29.6.1990 tarihli muayenesi sonucunda, Siirt Devlet Hastanesi Ortopedi Kliniğine, daha son
raki anormal davranışları sebebiyle de aynı hastanenin Nöroloji Polikliniğine sevk edilmiştir. 

Ceza tnfaz Kurumları ile Tevkifevlerinin Yönetimine ve Cezalarının İnfazına Dair Tüzü
ğün 239 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre başka bir ceza infaz kurumuna nakli 
için Bakanlığımdan izin istenmiştir. 
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Adı geçen hükümlünün durumu göz önüne alınarak, gerekli iznin verilmesi beklenmeden 
Cezaevi Tabipliğince 3.8.1990 tarihinde yine Siirt Devlet Hastanesine şevkinden sonra doktor 
raporu ile Adana Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine şevki yapıldığından, hükümlü aynı 
gün özel bir oto ile Adana'ya gönderilmiştir. Adı geçen hükümlü Adana Cezaevinden 10.8.1990 
tarihinde şartla tahliye edilmiştir. 

Siirt Cezaevinde bulunduğu 30.5.1990 ve 3.8.1990 tarihleri arasında hükümlü Necmettin 
Çoban'a tecavüzde bulunulduğuna dair Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına herhangi bir şikâyet 
vaki olmamıştır. Ancak, Güneş Gazetesinin 6.10.1990 ve 7.10.1990 tarihli yayınları ihbar kabul 
edilerek Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının 1990/1015 hazırlık sayısı ile soruşturma açılmıştır. 
Adı geçen hükümlünün kardeşi tarafından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı vasıtasıyla verdi
ği dilekçe de soruşturmaya konu edilmiştir. 

2. Konu ile ilgili soruşturma henüz devam etmekte olup, soruşturma sonucuna göre 
Siirt Cezaevi sorumluları hakkında kanunî gereğine tevessül edileceği tabiî bulunmaktadır. 

3. tnsan haklarının ihlali ve hukukun üstünlüğü konularında Bakanlığım gerekli hassa
siyeti göstermekte, haklı ve ciddî şikâyetleri daima soruşturma konusu yapmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 

15. — Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları sözleşmesine 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakam Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in yazûı cevabı (7/1645) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Yıldırım Akbulut tarafından yazılı olarak yanıtlanması 

için, gereğini arz ederim. 
İbrahim Aksoy 

Malatya Milletvekili 
HEP Genel Sekreteri 

1. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi kaç maddeden ibarettir, Hükümetiniz 
sözleşmeyi imzalayan kaçıncı ülkedir? Sözleşmeyi ne zaman imzalamıştır? 

2. Hükümetiniz bu sözleşmenin 17, 29 ve 30 uncu maddelerine neden çekince koymuş
tur; bunu parlamentoyu ve -kamuoyumuza ne zaman açıklayacaksınız? Türkiye'den başka çe
kince koyan devlet var mıdır? 

3. Sizce çocuklarla ilgili yapılan bir sözleşmeye çekince koymak, çocuklara saygısızlık 
değil midir, kendilerini savunacak durumda olmayan çocukların özgürce kendilerini geliştirme 
hakkına saldırı değil midir? 

T.C. 
Dişileri Bakanlığı 23.11.1990 

Siyaset Planlama Dairesi Başkanlığı 
Sayı : SPLD/4298-531 

Konu : t. Aksoy'un yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Başbakanlığa muhatap 7 Kasım 1990 gün ve 7/1645-6113/27405 sayılı yazıları. 
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Malatya Milletvekili Sayın İbrahim Aksoy'un Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı so
ru önergesinin cevabı ilişikte takdim kılınmıştır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 

Dşişleri Bakanı 

1. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi 54 maddeden ibarettir. Türkiye Sözleş
meyi imzalayan 106 ncı ülkedir. Sözleşme tarafımızdan 14 Eylül 1990 tarihinde imzalanmıştır. 

2. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesine Türkiye aşağıdaki çekinceyle taraf 
olmuştur: 

"Türkiye Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin 17, 29 ve 30 un
cu maddeler hükümlerini T.C. Anayasası ve 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Antlaşması hüküm
lerine ve ruhuna uygun olarak yorumlama hakkını saklı tutmaktadır." 

Ülkemizin uluslararası ilişkilerinin Anayasamız ve Devletimizin temelini teşkil eden Lo
zan Antlaşması çerçevesinde yürütülmesi gereği açıktır. Sözleşmenin 17, 29 ve 30 uncu madde
lerinin Anayasamıza ve Lozan Antlaşmasına aykırı biçimde yorumlanması ihtimaline karşı yu
karıda belirtilen çekincenin ileri sürülmesi uygun görülmüştür, tmza aşamasında açıkça ortaya 
konan çekincemizin yüce Meclisimizinden ve kamuoyumuzdan saklanması tabiatıyla söz ko
nusu değildir. 

Çocuk Hakları Sözleşmesini bugüne dek 130 ülke imzalamıştır. Bunlardan 54'ü onayla
yarak, 3'ü de katılma yoluyla Sözleşmeye taraf olmuşlardır. Sözleşmeye imza aşamasında çe
kince koyan veya bildirimde bulunan, onay aşamasında çekince koyan veya bildirimde bulu
nan, katılma sırasında çekince koyan ve imzalarken onay aşamasında çekince koyma hakkını 
saklı tutan ülkeler aşağıdadır: 

tmza Aşamasında Bildirimde Bulunan Ülkeler: 
1. Kolombiya (38 inci madde) 
2. Ekvator (38 inci madde) 
3. Fransa (6, 30 ve 40 inci maddeler) 
4. Guatemala (1 inci madde) 
5. Federal Alman Cumhuriyeti (9, 10, 18 ve 22 nci maddeler) 
6. Afganistan (Sözleşmeyi Şeriat hükümleri ve yerel yasalar çerçevesinde yorumjama hak

kını saklı tutuyor.) 
7. İrlanda (Onay aşamasında çekince koyma hakkını saklı tutuyor.) 
tmza Aşamasında Çekince Koyan Ülkeler: 
1. Moritanya (Sözleşmeyi tslamî değerler ve inançlar çerçevesinde yorumlama hakkını 

saklı tutuyor.) 
2. Uruguay (Onay aşamasında çekince koyma hakkını saklı tutuyor.) 
3. Mısır (20 ve 21 inci maddeler) 
4. İngiltere (Onay aşamasında çekince koyma hakkını saklı tutuyor.) 
5. Kuveyt (Sözleşmeyi Şeriat hükümleri ve yerel yasalar çeçevesinde yorumlama hakkını 

saklı tutuyor.) 
6. Arjantin (21 inci maddenin b. c. d ve e paragraflarına çekince ve 1 inci ve 38 inci mad

delerle ilgili beyan) 

— 371 — 



T.B.M.M. B : 38 27 . 11 . 1990 O : 1 

7. Maldivler (Sözleşmeyi Şeriat hükümleri çerçevesinde yorumlama hakkını saklı tutu
yor ve 14 üncü maddenin 1 inci maddesine çekince koyuyor.) 

8. Türkiye 
9. Pakistan (Sözleşmeyi Islamî değer ve yasalar çerçevesinde yorumlama hakkını saklı 

tutuyor.) 
10. Bahamalar (2. maddeyi Anayasası çerçevesinde yorumlama hakkını saklı tutuyor.) 

Onay Aşamasında Bildirimde bulunan Ülkeler: 

1. Endonezya (1, 14, 16, 17, 21, 22 ve 29 uncu maddeler) 
2. Venezuela (21 inci maddenin b ve d paragrafları, 30 uncu madde) 
3. Mali (16 ncı madde) 
4. Vatikan (Vatikan'ın dinî ve ahlakî misyonu konusunda beyan) 

Onay Aşamasında Çekince Koyan Ülkeler: 

1. Vatikan (13, 14, 15, 16, 24/2 ve 28 inci maddeler) 
2. Bangladeş (14/1 ve 21 inci maddeler) 
3. Fransa (6, 30 ve 40 inci maddeler) 
4. Mısır (20 ve 21 inci maddeler) 
5. Pakistan (tslamî değerler çerçevesinde çekince) 
6. Malta (26 ncı madde) 

Katılma Aşamasında Çekince Koyan Ülke: 

Mauritus (22 nci madde) 

3. Uluslararası Hukuk belgeleri hakkında beyanda bulunulması ve/veya bunlara çekin
ce konulması, siyasî ve hukukî sistemleri çok farklı ülkelerin sık sık başvurdukları bir uygula
madır. Anılan Sözleşme ile ilgili beyanda bulunan ve/veya çekince koyan ülkelerin yukarıdaki 
listesi de bu hususu kanıtlamaktadır. 

16. —İzmir Milletvekili Neccar Turhan'ın, Türkiye Demir Çelik işletmelerince demir-çelik satışı 
için bayilik almak isteyenlerde aranan yıllık satış bağlantısı şartına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Hü
samettin Oruç'ün yazdı cevabı (7/1694) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın ilgili Devlet Bakanınca yazılı olarak cevaplandırılması için ge
reğini arz ederim. 

Saygılarımla. 6.11.1990 
Neccar Türkcan 

İzmir 

1. Türkiy* Demir Çelik İşletmeleri, demir-çelik satışlarında 1.1.1991 tarihinden itibaren 
bayilik sistemine karar alarak bayilik almak isteyenlerin 14 Kasıma kadar müracaatları zorun
lu kılınmış ve yıllık beşbin (5 000) ton satış bağlantısı yapanlara bu olanağı sağlamıştır. 

Bu konuda Bakan olarak nasıl düşünüyorsunuz? 
2. Ekonomik ve geçim şartlarının zorlaştığı şu günlerde inşaat sektöründe de durgunluk 

olduğunu tespit ettiniz mi? 
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3. Ülkemizde kaç demir işiyle uğraşan firma yılda beşbin (5 000) tonun üzerinde satış 
yapmaktadır) 

4. Yıllık beşbin (S 000) ton satış bağlantısı yapanlara bayilik vermek tekelleşmeyi teşvik 
ederek küçük esnafı aradan çıkararak küçük işletmelerin ekmeklerini ellerinden almak değil 
midir? 

5. Daha sosyal adaletçi olmak ve bazı kurumları ya da holdingleri daha zengin etme
mek için bu bağlantıyı bin (1 000) tona indirmeyi düşünmez misiniz? 

Böylece küçük esnafta geçinmek imkânı bularak başkalarına kârından pay vermese ol
maz mı? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 26.11.1990 

Sayı : 03-15-2-01/02929 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 8 Kasım 1990 gün ve Kan. Kar. Md. 
7/1649-6118/27442 sayılı yazısı. 

îzmir Milletvekili Sayın Neccar Türkcan'ın, Türkiye Demir Çelik işletmelerince demir-
çelik satışı için bayilik almak isteyenlerde aranan yıllık satış bağlantısı şartına ilişkin tarafıma 
yönelttiği yazılı sözlü sorusuna verilecek cevabımız aşağıya çıkartılmıştır. 

1. Türkiye Demir Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karabük ve iskenderun Müessese
lerinde ürettiği inşaat demirleri ile profil malzemeleri iç piyasaya söz konusu fabrikalar ile çe
şitli il merkezlerindeki 23 satış deposundan satmakta idi. Ancak son yıllarda Türkiye Demir 
Çelik işletmeleri haricinde özel sektörün de üretimi ile arz edilen demir iç talebin çok üzerine 
çıkmış, üretim fazlası ihracata yönelmiştir. Bu bakımdan çeşitli illerdeki demir.depolarının de
miri küçük tüketicilere tevzi ve yeter demir olmadığı zamanlarda ihtayaca göre tahsis gibi fonk
siyonlar kalmamış ve depolar her yıl artan zararlar doğurmuştur. 

Bu sebeplerle Genel Müdürlük, fabrikalar dışındaki satışlar, daha çağdaş ve etkili bir pa
zarlama sistemi olan bayiliğe çevirmeye karar vermiştir. Bu sistemin çok yönlü faydalarına Ba
kanlık olarak da inanmaktayız. 

2. inşaat sektöründe bugünlerde kış mevsimine girişin getirdiği bir durgunluk bulunmakta 
olup, bu normal sayılmaktadır. Ancak inşaat sektöründe ana girdi maddeleri olan çimento ve 
inşaat demirinin yurt içi tüketimlerinde son yıllarda önemli bir düşme olmamış, tersine 1990 
yılında bir miktar tüketim artışı olmuş bulunmaktadır. 

3. Demir işiyle uğraşan firma tanımı tam olarak yapılmalıdır. Demir işi ile uğraşan ark 
ocakları ile sayısı 150'ye varan haddehaneler yılda S bin tonun çok üzerinde üretim ve satış 
yapmaktadır. Ancak bir çok inşaat malzemesi satışı da yapan perakende satan ticaret sahipleri 
ve mağazaları yalnız inşaat demiri satışını yılda 5 bin tonun altında gerçekleştirebilirler. Küçük 
şehir ve yerleşim merkezlerinde bu miktar çok daha az olabilir. 

4. Bayilik ile "Küçük Esnaf ve "Küçük işletme" tanımlarını tam yapmak ve bi-
ribirinden ayırmak gerekir. Bir ilde kurulacak demir bayii küçük esnaf ve küçük işletmeci 
değildir. Bayi, bir malzemeyi toptan alıp ihtiyaç sahiplerine (bu ihtiyaç sahipleri arasında 
küçük esnaf ve küçük işletmeler de bulunabilir.) satan bir nevi toptan tüccardır, inşaat demiri 
ticaretinde yılda 5 000 ton satış zorunluğu büyük miktar değildir. Nitekim bu durum 
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göz önüne alınarak münhasıran "Küçük Esnaf" ve "Küçük İşletmelerin" ihtiyacı olan köşe
bent ve profil cinsinden malzemelerin bayiliğini yapacaklar için yıllık satış bağlantısı 500 ton 
olarak saptanmış bulunmaktadır. 

5. Daha sosyal adaletçi olmak için bayinin yıllık satış zorunluğunu 1 000 tona indirme
nin çeşitli sakıncaları bulunmaktadır. Bunların başında 1 000 ton/yıl satış ile bayinin bu konu
da yapacağı sabit masrafları karşılama imkânı olmayacağıdır. 1 000 ton/yıl satış ile elde deceği 
brüt 50 milyon TL. gelir ile dükkân masrafı, işçilik, kantar ve yükleyici masrafları ile daha 
önemlisi teminat mektubu ve finansman masraflarının karşılanması mümkün değildir. Ayrıca 
bu çapta satış düşünen bir bayinin mağazasında mal bekletmeye malî gücü yetmez. 

5 000 tonun altına .inme durumunda bayilik ciddî kuruluşlardan komisyoncu ile mağaza-
satış deposu olmayan aracılara kayarak, tüketicilerin zararına bir düzen oluşur. Esasen yukarı
da belirttiğimiz gibi inşaat demiri bayiliğininin küçük esnaf ve onların menfaatleri ile hiçbir 
ilgisi bulunmamaktadır. 

Arz ederim. 

Hüsamettin örüç 
Devlet Bakanı 

17 — Tünedi Milletvekili Kamer Genc'in, Malatya ili Hekimhan ilçesi S.H.F ilçe Yönetim 
Kurulu üyelerinden birini öldürdüğü iddia edilen kişinin yakalanarnamasmtn nedenine ilişkin Başbakan
dan sorusu ve içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun yazdı cevabı (7/1653) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı 
dilerim. 

Saygılarımla. 
Kamer Genç 

Tunceli 

Malatya-Hekimhan İlçesi SHP tlçe Yönetim Kurulu Üyesi Derviş özhan 2.4.1990 tarihin
de aynı ilçeye bağlı Güzelyurt beldesi ANAP Belediye Meclisi Üyesi Lütfü özbay tarafından 
öldürülmüştür. 

1. Derviş özhan'in leatili ANAP Belediye Meclisi Üyesi Lütfü özbay neden yakalana-
mamaktadır? Bu kişinin yakalanmaması için Hekimhan Belediye Başkanı Ali Akyüz tarafın
dan idareye baskı yapıldığı doğru mudur? 

2. ölü Derviş özhan'ın oğlu ile gelini zaman zaman babalarının katillerinin bulunması 
için Hekimhan adliyesine yaptıkları başvurularla ilgili dilekçelerin savcılıkça kabul edilmediği 
ve dilekçe veren ilgililerin savcılık tarafından tehdit edildiği doğru mudur? Doğru ise vatandaş 
hakkını nasıl ve hangi mercilerde arayacaktır? 

3. ölümünden 7 ay geçtiği halde ve öldüren kişinin bütün akrabaları Güzelyurt belde
sinde ikamet ettiğine göre katilin yakalanması için emniyetçe herhangi bir arama ve takip ya
pılmış mıdır? Yapılmışsa ne zaman ve nerede bu işlemler yapılmıştır? Vatandaş devlet kapısın
da hak arama umudunu yitirirse nereye başvurmalıdır? 
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T.C. 
tçişleri Bakanlığı 23.11.1990 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Güvenlik Daire Başkanlığı 

Sayı : 30.8789 
Şube : Top.01. (E) 

Konu : Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in 
Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 9.11.1990 gün ve 7/1653-6131/27495 
sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 15.11.1990 gün ve K.K. Gn. Md. 07/106-738/06071 sayılı yazısı. 

Tunceli Milletvekili Kamer Genç tarafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen ve Başbaka
nımızca tarafından cevaplandırılması tensip edilen yazılı soru önergesinde öne sürülen husus
larla ilgili olarak hazırlanan cevap aşağıya çıkarılmıştır. 

1. 2 Nisan 1990 günü Malatya tli Hekimhan ilçesi istasyon caddesi üzerinde Abdullah 
Halim oğlu 1934 doğumlu Derviş özhan'tn Hekimhan-Güzelyurt nüfusuna kayıtlı Lütfü öz-
bay tarafından tabancı ile vurularak öldürülmesi olayı ite ilgili olarak; 

Olayda adı geçen Derviş özhan'Ia Lütfü ozbay'ın akraba oldukları ve önergede belirtil
diği gibi, Derviş özhan'ın Hekimhan SHP tlçe Yönetim Kurulu Üyesi Lütfü ozbay'ın da ilçe
de ANAP'a kayıtlı üye olduğu ve Derviş özhan'ın oğlu Mehmet özhan'ın Lütfü ozbay'ın eşi-
net çeşitli tarihlerde sözle, mektupla sarkıntılıkta bulunduğu ve öldürme olayından 4 ay önce 
de aralarında kavga edip birbirlerini bıçakla yaraladıkları ve konunun ilçe Cumhuriyet Baş
savcılığına intikal ettirildiği, olayın siyasî yönününün bulunmadığı anlaşılmıştır. 

I 

2-3. öldürme olayı faili Lütfü ozbay'ın yakalanması için güvenlik görevlilerince arama 
bülteni çıkarılmış ve sanığın yurt dışına kaçabileceği dikkate alınarak tüm çıkış kapılarına ge
rekli talimat verilerek Lütfü ozbay'ın yakalanması için, bulunması muhtemel yerlerde arama 
devam etmekte ve alınan her ihbar değerlendirilmektedir. 

Arz ederim. 
Abdülkadir Aksu 

tçişleri Bakanı 

18. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, yurt dışında yasayan vatandaşlarımızın bazı so
runlarına ilikin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı cevabı 
(7/1654) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Yıldırım Akbulut tarafından yazılı olarak yanıt

lanmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Fikri Sağlar 
İçel 
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Yurt dışında yaklaşık dört milyon vatandaşımız yaşamaktadır. Gurbette çalışan bu vatan
daşlarımızı bugünkü iktidar sadece ekonomiye katkıda bulunan döviz makineleri olarak gör
mektedir. 

Üçüncü kuşağın yaşadığı yurt dışında, vatandaşlarımız âdeta ülkemiz tarafından terk edil
mişlerdir. 

Sorunları "demokratım, insan haklarına saygılıyız" diyen ülkelerde sahipsizlikten çözü-
lememektedir. Zaman zaman siyasilerin ya da iktidar yetkililerinin dış ülkeleri ziyaretlerinde 
"sorunları çözeceğiz, sizi düşünüyoruz" demelerine karşın Türkiye'ye dönüşlerinde unutmak
tadırlar. 

Bu da bugünkü iktidarın her konuda olduğu gibi yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza 
verdikleri önemi, gösterdikleri saygıyı ve en önemlisi aldatmacaya yönelik anlayışlarını göster
mektedir. 

1. Yurt dışında yaşayan işçilerimizin serbest dolaşma hakkı ile ilgili ne gibi girişimlerde 
bulundunuz? Bundan böyle ne yapmayı düşünmektesiniz? 

2. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde seçme, seçilme hakkı
na sahip olması o ülkelerin demokrasi ve insan hakları anlayışlarını gösterir. Bizlere demokra
si dersi vermeye çalışan, bu ülkelerin kendi sınırları içinde yaşayan tüm insanlara ayırım yap
maksızın seçme ve seçilme hakkını tanımaları için bugüne kadar ne yaptınız? Hangi girişim
lerde bulundunuz? Almanya'da tekrar gündeme girmesi için ne yapmayı düşünüyorsunuz? 

3. Türkiye'de yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili bir bakanlık kurmayı düşü
nüyor musunuz? 

4. Eşitsizliği körükleyen bedelli askerliğin bedelini kaldırmayı düşünüyor musunuz? 

5. Çifte vatandaşlıkla ilgili işlemlerde bir kolaylık getirmek için neler yapmayı düşünü
yorsunuz? 

T.C. 
Dışişleri Bakanlığı 23.11.1990 

Sayı : 145.000/KGSÎ/2218-532 

Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 9.11.1990 tarih ve 7/1654-6132/27496 sayılı yazıları. 
tçel Milletvekili durmuş Fikri Sağlar'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı soru öner

gesinin Sayın Başbakanımız adına tarafımdan cevaplandırılması tensip buyurulmuştur. 

tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın sorularına verilen cevaplar ilişikte Yüksek Ma
kamlarına takdim olunmaktadır. 

Saygılarımla arz ederim. 

Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
Dışişleri Bakanı 
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Soru 1. Yurt dışında yaşayan işçilerimizin serbest dolaşma hakkı ile ilgili ne gibi girişim
lerde bulundunuz? Bundan böyle ne yapmayı düşünmektesiniz? 

Cevap : Bilindiği gibi, Katma Protokolün 36 ncı maddesinde Türkiye ile Topluluk ülkele
rinde işçilerin serbest dolaşımının, Ortaklık Anlaşmasının yürürlüğe girişinden sonra 12 nci 
yılın sonu 0-12.1976) ile 22 nci yılın sonu (1.12.1986) arasında kademeli olarak gerçekleştiril
mesi öngörülmüştür. Ayrıca, Ortaklık Konseyinin bu konuda gerekli usulleri kararlaştırması 
hükmü de yer almıştır. 

Bu hüküm gereğince Ortaklık Konseyi tarafından 1976 yılında ilk dört yıllık kademede 
(1.12.1980'e kadar) uygulanacak olan esaslar tespit edilmiştir. 

Daha sonra, 1 Aralık 1980 • 30 Kasım 1983 dönemim kapsayan ikinci kademeye ilişkin 
uygulama 1/80 sayılı Ortaklık Konseyi kararı ile belirlenmiştir. 

1 Aralık 1986 tarihine kadar çok az bir zaman kalmasına rağmen Topluluğun tutumunu 
tespit edememesi üzerine, 21 Kasım 1986'da, Ortaklık Anlaşmalarının bu konuda bağlayıcı ta
ahhütler içerdiği de hazırlatılmak suretiyle, serbest dolaşımın 1 Aralık 1986 tarihinden itibaren 
gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla uygulama usullerini tespit etmek üzere Ortaklık Kon
seyi tarafımızdan toplantıya çağırılmıştır. 

Topluluk bu konudaki önerisini 26 Kasım 1986 tarihinde tarafımıza bildirmiştir. Yaptığı
mız değerlendirme sonucunda, Topluluğun müzakere tutumunun, Anlaşmalarda yer alan ser
best dolaşım hakkı ve uygulamasına ilişkin hükümlerle bağdaşmadığı, Topluluktaki işçileri
miz için bazı sınırlı iyileştirmelerin öngörülmesinden öteye gitmediği, Katma Protokolün ve 
Roma Antlaşmasının ilgili hükümlerine dahi atıfta bulunmadığı ve bu hakkın şimdilik ertelen
diği, ileride uygulama imkânlarının araştırılacağı yolunda da bir işareti içermediği görülmüştür. 

6 Şubat 1987'de Topluluklar Komisyonu ile yapılan gayri resmî toplantıda Komisyon yet
kilileri Topluluk teklifini izah etmişlerdir. Tarafımızdan yapılan açıklamalarla, Topluluk tutu
munun anlaşmalarımızla öngörülen serbest dolaşım kavramıyla ilgili bulunmadığı ortaya kon
muş ve toplantı sonunda yapılan bir beyan ile de, temel görüş ayrılığımızın anlaşmalarımızda 
yer alan serbest dolaşım ilkesinin yorumundan kaynaklandığı, dolayısı ile bundan sonraki aşa
mada en münasip yolun hangi yönde ilerleme kaydedilebileceğini görmek için Ortaklık Konse
yini acilen toplantıya çağırmak olduğu bildirilmiştir. Ancak, Ortaklık Konseyi bir üye ülkenin 
bilinen nedenlerle çıkartığı engellemeler yüzünden toplanamamaktadır. 

Tam üyelik müracaatımızı takiben Türkiye ile Topluluk arasındaki ilişkilerin derinleştiril
mesi amacıyla Komisyon tarafından önerilmiş olan işbirliği programının uygulamaya geçiril
mesi ile, Topluluk ile aramızdaki diyalog ve işbirliği çerçevesinde Ortaklık organlarının da nor
mal çalışma düzenine kavuşmasını bekliyoruz. Bu gerçekleştiğinde, haliyle, diğer konular me-
yanında serbest dolaşım konusu da gündeme getirilecektir. 

Esasen Ortaklık ilişkilerimizde bu konuda kaydedilebilecek ilerlemelerden bağımsız ola
rak Anlaşmalardan doğan serbest dolaşım hakkının saklı olduğu ve her hal ve karda, tam üye
lik müzakereleri sürecinde değerlendirilmesi olanağının bulunduğu açıktır. 

Soru 2. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde seçme, seçilme 
hakkına sahip olması o ülkelerin demokrasi ve insan hakları anlayışlarını gösterir. Bizlere de
mokrasi dersi vermeye çalışan bu ülkelerin kendi sınırları içinde yaşayan tüm insanlara ayırım 
yapmaksızın seçme ve seçilme hakkını tanımaları için bugüne kadar ne yaptınız? Hangi giri
şimlerde bulundunuz? Almanya'da tekrar gündeme girmesi için ne yapmayı düşünüyorsunuz? 
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Cevap : Bir devletin, topraklarında yaşayan yabancılara, kendi vatandaşlarına tanıdığı si
yasî hakları tanıyıp tanımaması, tamamıyla o ülkenin egemenlik hakkı ile ilgili bir husustur. 
Türkiye, uzun seneler, vatandaşlarının bulunduğu yabancı ülkelerde, diğer hak ve hürriyetler 
meyanından, yerel seçimlerde seçme ve seçilme hakkına sahip olmasını arzulamaktadır. Bu husus, 
ilgili ülkelerle her seviyede yapılan temaslarda gündeme getirilmekte ve bu alandaki gelişmeler 
dikkatle izlenmektedir. 

Halihazırda AT üyesi Hollanda ile Danimarka, tsveç ve Norveç'de yabancılara, belirli ikamet 
sürelerine bağlı olarak, yerel seçimlerde seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır. 

Federal Almanya'da da Hamburg, Berlin ve Schlesvvig-Holstein eyaletleri yasama organ
ları yabancılara yerel seçimlerde seçme ve seçilme hakkı tanıyan yasal düzenlemeleri kabul et
miş ise de, eyaletlerdeki muhalefet partilerinin anayasaya aykırılık gerekçesi ile, Federal Ana
yasa Mahkemesine yaptıkları itirazın kabulü sonucu, söz konusu yasal düzenlemeler iptal edil
miştir. Federal Anayasa Mahkemesi gerekçesinde, ezcümle, seçme ve seçilme hakkının, Federal 
Anayasa ile münhasıran Alman vatandaşlarına tanınmış bir hak olduğunu belirtmiştir. Yaban
cılara bu hakkın verilmesini teminen Kuzey-Ren-Westfalya Eyaleti Hükümetinin anayasa deği
şikliği için çalışmalar yaptığı bilinmektedir. Konu esas itibariyle Federal Almanya'da gündem
de bulunmaktadır. 

Yabancılara mahallî seçimlerde seçme ve seçilme hakkı tanıyan ülkeler mevzuatının ve Fe
deral Almanya'nın bazı eyaletlerinde bu hususta yasama organlarından geçirilen, ancak bila-
hara iptal olunan kanun değişikliklerinin tarafımızdan incelenme ve değerlendirilmesine baş
lamıştır. 

Soru 3. Türkiye'de yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili bir Bakanlık kurmayı 
düşünüyor musunuz? 

Cevap : Şimdilik düşünülmemektedir. 

Soru 4. Eşitsizliği körükleyen bedelli askerliğin bedelini kaldırmayı düşünüyor musunuz? 
Cevap : Malumları olduğu üzere, yurt dışında çalışma ve oturma haklarına büyük zorluk

lar neticesinde sahip olan genç vatandaşlarımıza, bu haklarını, 18 ay süre ile ülkemizde ger
çekleştirilecek askerlik hizmeti neticesinde kaybetmemelerini teminen 3031 ve 3478 sayılı Dö
vizle Bedelli Askerlik Kanunu uyarınca, belli bir bedel karşılığında zorunlu askerlik ödevlerini 
2 aylık kısa dönemde yerine getirmeleri imkânı sağlanmıştır. 

Vatandaşlarımız bu çerçevede, senede 4 dönem olmak üzere düzenlenen kısa dönem temel 
askerlik eğitimlerini, işten ayrılmaya gerek kalmadan, senelik izin olanaklarını kullanarak, 32 
yaşına kadar istedikleri yıl ve dönemde yerine getirebilmekte, ayrıca, bedelin ödenmesi ise yine 
32 yaşına kadar eşit taksitlerle gerçekleştirilmektedir. Kısa dönem askerlik bedeli son olarak 
1989 yılı başında düşürülmüş ve 10 000 DM'a kadar indirilmiştir. Bu meblağ askerlik yaşının 
alt ve üst sınırları arasına yıllık dilimler halinde yayıldığında, esasen yurt dışındaki tüm vatan
daşlarımıza karşılanması çok güç bir yük getirmediği görülmektedir. 

Halen yabancı ülkelerde çalışan vatandaşlarımızın hemen hemen tamamının bu imkân
dan yararlandığı gözlenilmekte, bu vatandaşlarımızdan uzun dönem askerlik yapmak üzere ül
kemize gelenlerin sayısı toplamın içinde çok cüzi bir yer tutmaktadır. 
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Bu açıklamadan da anlaşılacağı gibi, yurt dışındaki vatandaşlarımız arasında bedelli as
kerlikten kaynaklanan bir eşitsizlik söz konusu değildir. Bunun aksine, bedel karşılığı askerlik 
hizmetini işlerinden ayrılmaya gerek kalmadan 2 aylık kısa bir sürede yerine getiren ve hatta 
bedelini daha sonra ödeyebilme olanağına sahip olan vatandaşlarımızın bu uygulamadan son 
derece memnun oldukları, dış temsilciliklerimizce bizzat müşahade edilmektedir. 

Kısa dönem askerlik bedelinin yeniden düşürülmesi veya tamamen kaldırılması için sür
dürülen bir çalışma ise mevcut değildir. 

Soru 5. Çifte vatandaşlıkla ilgili işlemlerde bir kolaylık getirmek için neler düşünü
yorsunuz? 

Cevap : Yurt dışındaki tüm vatandaşlarımız, 403 sayılı Türk Vatandaşlık Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna iki ek geçici madde ilavesi hakkında 13.2.1981 tari
hinde yürürlüğe giren 2383 sayılı Kanun çerçevesinde, "yabancı devlet vatandaşlığına geçme 
izni" alınmak suretiyle Türk vatandaşlıklarını da muhafaza ederek, veya, "Türk vatandaşı-
ğından çıkma izni" verilmek kaydıyla bulundukları ülke vatandaşlığını kazanabilme hakkın
dan kolaylıkla yararlanabilmektedirler. 

Ancak, bu kanundan yararlanabilmek, erkek vatandaşlarımız için askerlik görevinin ül
kemizde yerine getirilmiş olması koşulunu gerektirmektedir. Bunun haricinde ilgili dış temsil
ciliğimize verilecek bir dilekçe gerekli işlemlerin başlatılabilmesi için yeterli olmaktadır. 

Yurt dışındaki vatandaşlarımız tarafından büyük ilgi görmekte olan söz konusu kanunun 
uygulanmasında karşılaşılan en önemli sorun, Türkiye'nin taraf olmadığı, "Çifte Vatandaşlı
ğın önlenmesine tlişkin Avrupa Sözleşmesi "nden ve özellikle Federal Almanya Cumhuriyeti, 
Avusturya, tsviçre, Hollanda, İsveç, Norveç, Danimarka gibi vatandaşlarımızın yoğun olarak 
bulundukları ülkelerin mevzuatlarının birden fazla vatandaşlığa imkân tanımamasından orta
ya çıkmaktadır. Bu nedenle, vatandaşlarımız, yukarıda maruz ülkelerin vatandaşlıklarını ka
zanmak istemeleri halinde fiilen Türk vatandaşlarını kaybedecekleri gerekçesiyle, kısaca Çifte 
Vatandaşlık Yasası olarak bilinen bahsekonu kanundan faydalanmak hususunda çekimser kal
maktadırlar. 
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DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — 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) 

2. — 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) 

3. — 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) 

4. — 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) 

5. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler ve 16 arkadaşının, Trakya Yağlı 
Tohumlar Tarım Satış Kooperatifini, içinde bulunduğu sorunlardan kurtarmak ve ülke 
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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) 

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

7. — 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) 

8. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 14 arkadaşının, ASEI^SAN' 
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) 

9. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin ve 29 arkadaşının, ülkemizde 1980 
yılından soma 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) 

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

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

12. — 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) 

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

14. — 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 
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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) 

15. — Kütahya Milletvekili Mustafa Uğur Ener ve 10 -arkadaşının, Cumhurbaş
kanı Turgut özal ile A.B.D. Başkam 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) 

16. — Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün v,e 15 arkadaşının, Hükümetin fiyat 
artışları ve hayat pahalılığı konusundaki görüş ve taahhütlerinin hangi ölçüde ger
çekleştiğini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci,'içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/104) 

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

18. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve 14 arkadaşının, Mardin İli Midyat 
tlçesi Budaklı Köyünde 21.5,1990 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddiaları açık
lığa kavuşturmak ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/106) 

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

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

21. — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Grup Başkanı ve İzmir Millet
vekili Erdal İnönü ile Grup başkanvekilîeri 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) 

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

24. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 11 arkadaşının, fındık ürünü ve üre
ticileriyle ilgi) i sorunları ve bu konuda alınması gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/111) 

25. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 10 arkadaşının, istanbul'da 
1990 yılında meydana gelen olayların gerçek nedenleri ile sorumlularını ve bu ll'de asa
yiş ve huzurun sağlanması için alınması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 

26. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz ve 28 arkadaşının, millî eğitimimizin 
içinıde bulunduğu sorunları ve bu konuda izlenecek yeni politikaları tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına İlişkim önergesi (10/113) 

27. — Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve 9 arkadaşının, Dicle Kurudere Köyü 
Cemalağa Mezrasında 5.9.1990 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddiaları açıklığa 
kavuşturmak ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/114) 

28. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 17 arkadaşının; ülkemizdeki petrol 
rezervleri ile üretim ve ithalatının seviyesini, körfez krizi nedeniyle petrol ürünlerine 
yapılan zamların ve yabancı petrol şirketlerinin ekonomimize etkilerini tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/115) 

29. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 11 arkadaşının, ÇITOSAN 
bünyesinde yer alan Amasra. Şiferton Ocağının, işverenin ihmal ve sorumsuzluğu ne
deniyle kapatılarak burada çalışan işçilerin işsiz kalmasına neden olunduğu iddiasını 
ve ülkemizdeki işyeri kapatma ve işten çıkarma uygulamalarına son vermek için alına
cak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/116) 

3,0, — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk ve 12 arkadaşının, belediyelerin için
de bulunduğu idarî ve kanunî zorlukları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/117) 

31. — izmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu ve 13 arkadaşının, Hükümetçe izlenen 
tütün politikasının tütün üreticileri üzerindeki olumsuz etkilerini tespit etmek amacıyla 
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Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/118) 

32. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 15 arkadaşının, ülkemizde 
yaygınlaştığı iddia edilen işyerlerinin kapatılması ve işçilerin işlerinden çıkarılması ile 
ilgili uygulamalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/32) 

33. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 10 arkadaşının, millî eğitimimizin içinde 
bulunduğu sorunları tespit etmek ve bu sorunlara çağdaş çözümler getirmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/119) 

34. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen ve 9 arkadaşının, 424 ve 425 
sayılı kanun hükmünde kararnamelerin yürürlüğe girmesinden sonra Doğu Anadolu'da 
kitlesel göçü gerçekleştirmek üzere yapıldığı iddia edilen uygulamaları ve bölgede mey
dana gelen maddî zararı tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/120) 

35. — izmir Milletvekili Veli Aksoy ve 27 arkadaşının, üzüm üreticilerinin ve 
TARİŞ'in içinde bulundukları ekonomik sıkıntıları tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/121) 

36. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 15 arkadaşının, körfez krizinin ülkemize 
ve halkımıza verdiği ekonomik zararların boyutlarını ve telafi yollarını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/122) 

37. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Uncu ve 11 arkadaşının, Türk turiz
minin körfez krizi nedeniyle uğratıldığı ve uğrayacağı zararları asgariye indirebilmek 
için alınması gereken önlemleri ve turizm sektöründeki sorunların çözüm yollarını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/123) 

38. — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün ve 9 Arkadaşının, ülkemizin A.E.T. konu
sundaki görüşlerinin uydu aracılığıyla Fransa'nın Antenne 2 Televizyon kanalından 
naklen yayınlandığını kamuoyuna duyuran ve naklen yayın gerçekleşmediği halde söz 
konusu programın özetini televizyonda yayınlanan T.R.T. ile ilgili iddiaları tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/124) 

39. — Kars Milletvekili Mahmut Almak ve 10 arkadaşının, ülkemizde faaliyette 
bulunduğu iddia edilen KontrgeriUa örgütüyle ilgili iddiaları açıklığa kavuşturmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/125) 
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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. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Karadeniz Bakır İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan bir atamaya ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/108) 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Horzum Şif ketler 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) 

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

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

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

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

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

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

10. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Trabzon - Maçka İlçesinde 
meydana gelen heyelandan zarar gören vatandaşlar için yaptırılacak konutlara ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/168) 



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

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

13. — 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) 

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

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

16. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in," Karabük ilçesi Kapullu Köyün
de yaptırılacak afet evlerine ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/186) 

17. — 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) 

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

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

20. — 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) 

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

22. — 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) 
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23. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 1988 yılında tedavi masraflarım 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) 

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

25. — 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) 

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

27. — 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) 

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

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

30. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili Yüksekova İlçesi 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) 

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

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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32. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Doğu Anadolu'daki bazı illerin ya
kacak sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/254) 

33. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla îmamoğlu'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) 

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

35. — Zonguldak Milletvekili §inasi 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) 

36. — 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) 

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

38. — 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) 

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

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

41. — Bingöl Milletvekili Haydar Baylaz'ın, Sivas İli Gürün İlçesi Çayboyu Ma
hallesinde inşa ettirilen afet konutlarının hak sahiplerine verilip verilmediğine ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/298) 

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

43. — 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) 

44. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Tunceli - Geyiksuyu Yatılı ilköğre
tim Bölge Okuluna ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/313) 
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45. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, profesyonel futbol kulüplerinin 
maç hâsılatlarından elde ettikleri gelirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/372) (1) 

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

47. — 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) 

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

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

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

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

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

53. — 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) 

54. — 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) 

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

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

57. — 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) 
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58. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, elektrik üretim ve satış fiyat
larına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/390) (1) 

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

60. — 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) 

61. — 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) 

62. — 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) 

63. — 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) 

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

65j — istanbul Milletvekili Aytekin Kotil'in, istanbul Anakent Belediyesince 
25.3.1983 tarihinden bu yana gazetelere verilen ilanlar için yapılan ödemelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/399) (1) 

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

67. — 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) 

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

69. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, istanbul Emniyet Müdürlüğünde 
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/329) 

70. — Zonguldak Milletvekili §inasi Altıner'in, ülkemizde traktör üreten firma
lara ve 1986 - 1988 yıllarındaki üretim miktarlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/330) 
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71. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Altunkaya Barajı sahasında kalan Vezir
köprü ilçesi Düzce Köyüne ait arazilerin" kamulaştırma bedellerine ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/339) 

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

73. — 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) 

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

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

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

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

78. — 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) 

79. — 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) 

80. — 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) 

81. — 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) 

82. — Adana Milletvekili M. Selahattin Kıhç'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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83. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, MİT ile ilgili bazı iddialara ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/418) (1) 

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

85. — 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) 

86. — 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) 

87. — 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) 

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

89. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, tarım arazilerinin sulanmasında 
elektrikten yararlanılabilmesi için elektrik şebekelerinin tevsii hususunda çalışma yapı
lıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/427) (1) 

90. — 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) 

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

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

93. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdai'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) 
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94. — 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) 

95. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Emlak Bankası eski Genel Müdü
rünün talimatlarıyla yapılan döviz değişim işlemlerine ve bu Bankaca Türk Kadını 
Gazetesine ödenen reklam ücretine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/433) (1) 

96. — 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) 

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

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

99. — 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) 

100. — İstanbul 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) 

101. — 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) 

102. — 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) 

103.; — 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) 

104. — istanbul 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) 

105. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesine bağlı 
bazı köylerin yol sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
Önergesi (6/363) 
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106. — 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) 

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

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

109. — 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) 

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

111. — 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) 

112. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Konya İli Çumra ilçesi kapatılan 
ülkü ocakları başkanının bugüne kadar yakalanamamasmın nedenine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/450) (1) 

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

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

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

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

117. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçt'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) 
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118. — 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) 

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

120. — 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) 

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

122.: — 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) 

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

124. — İstanbul Milletvekili Mustâfa 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) 

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

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

127. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, sahillerdeki okulların yaz ayla
rında, öğrenci gençlik tatil merkezleri haline dönüştürülmesinin düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/440) 

128. — 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) 

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

130. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt ilinde Belediye çöplüğü ola
rak kullanılan Kasaplar Deresinde bulunduğu iddia edilen cesetlere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/468) (1) 
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131. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, 26 Mart 1989 tarihi itibariyle bele
diyelerin durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/469) (1) 

132. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, Devlet memurlarının konut so
rununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

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

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

135. — 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) 

136. — 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) 

137. — 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 (6/482) (1) 

138. — 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) 

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

14Öj — İstanbul Milletvekili Ay tekin 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) 

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

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

143. — İstanbul Milletvekili Yüksek Çengel'in, İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfına 
yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) (1) 

(38 inci Birleşim) 
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144. — 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) 

145. — 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 iilşkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/489) (1) 

146. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, işkence yaptıkları iddia edilen İs
parta İli Merkez Sanayi Karakolu görevlileri hakkında ne gibi işlemler yapıldığına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) (1) 

147. _ İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Çocuk ve Tabiat Vakfına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) (1) 

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

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

150. — 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) 

151. — 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) 

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

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

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

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

156. — 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) 
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157. — 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) 

158. — Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı'nın, Muhammed Shakarchi ile isviç
re'de yapıldığı iddia edilen toplantıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/516) (1) 

159. — izmir 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) 

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

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

162. — 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) 

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

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

165. — 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) 

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

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

168. — 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) 

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

170. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, emekli, dul ve yetim aylıklarının ay
lık olarak ödenmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/540) (1) 
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171. — 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) 

172. — 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) 

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

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

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

176j — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Ereğli Demir - Çelik Fabrikasının 
yabancı şirketlere satılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/546) (1) 

177. — İstanbul Milletvekili Ali Haydar Erdoğan'ın, Devlet Planlama Teşkilatın
dan alınan hayalî ihracat dosyalarının yargı organlarına geç intikal ettirildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/574) (1) 

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

179. — 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) 

180. — 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) 

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

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

183. — 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) 
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184. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, §ırnak İlçesi Balveren Köyü ile 
Silopi ilçesi Ballıkaya Köyündeki vatandaşların güvenlik güçlerince mağdur edildikleri 
iddiasına üişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/553) (1) 

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

186. — 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) 

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

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

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

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

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

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

193. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars ilinde 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) 

194. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Melyat Çay Fabrikasının depoların
da bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/563) (1) 

195s — içel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Eskişehir Cezaevindeki siyasî tutuklu 
ve hükümlülerin Aydın Cezaevine nakledilmesinin nedenine ve nakil esnasında gerekli 
tıbbî tedbirlerin alınmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/478) 

196. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edil
mesi ve bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun uyarınca yapılan kesintilere 
üişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/564) (1) 
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197. — 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) 

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

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

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

201. — içel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, insan hakları ihlallerine neden 
olan ülkemizdeki uygulamaların dış itibarımıza zarar verdiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/568) (1) 

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

203. — 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) 

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

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

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

202, — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Orman Kanununa göre «muha
faza ormam» olarak ayrılan ormanlara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/581) (1) 

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

209. — 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) 
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210. — 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) 

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

212. - - 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) 

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

214. — 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) 

215. — îzmir 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) 

216. — îzmir 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) 

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

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

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

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

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

222.: — 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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223. — Zonguldak Milletvekili Güneş "Müftüoğiu'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) 

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

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

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

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

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

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

230. — 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) 

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

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

233.; — Balıkesir Milletvekili 1. önder KırU'nın, Millî Savunma eski Bakanı 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) 

234. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Bursa Turizm Müdürü ile ilgili bazı 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/601) (1) 
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235. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bazı bankalarca yürürlüğe konulacak 
memur emeklilerine çek kırdırma yasağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/602) (1) 

236. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, kendir ürüûü taban fiyatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/611) (1) 

237. — Kırklareli Milletveküi 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) 

238. — 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) 

239. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, demiryolları ve denizyolları ile 
seyahat yapacak emeklilerden ücret alınmamasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/511) 

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

24 L — 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) 

242. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, Malatya Milletveküi Yusuf Bozkurt 
OzaJ'ın, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına ait bir villada ikamet ettiği iddiasına 
ve villanın tefriş masrafı ile aylık giderine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/621) (1) 

243. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, yüksekokullarda okuyan öğren
cilerin kredilerinin artırılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/522) 

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

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

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

247. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ödemiş ilçesindeki lise ve ortaokul için 
yeni binalar yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/525) 
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248. — 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) 

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

250. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, tarihî eser kaçakçılığının önlen
mesi ve bu eserlerin korunması için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Kültür Baka
nından sözlü soru önergesi (6/528) 

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

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

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

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

255. — 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) 

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

257. — 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) 

258. — 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) 

259. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, İzmir - Buca Cezaevine hüküm
lü ve tutuklularca telefon sokulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
Önergesi £6/53!) 
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260. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Buca Cezaevindeki bir hayalî ihracat 
sanığına ayrıcalık tanındığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/532) 

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

262. — Balıkesir Milletvekili 1. 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) 

263. — Balıkesir Milletvekili t önder Kırlı'nın, Bandırma Körfezinde faaliyet 
gösteren BAĞFAŞ işletmelerine ait fabrikaların bacalarından çıkan gazların çevre kir
lenmesine neden olduğu ve bu işletmelerin ruhsatsız çalıştırıldığı iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/636) (1) 

264. — Çorum Milletvekili Rıza Dıman'ın, Bulgaristan'dan gelen soydaşlarımız
dan 800 kişinin sınavsız olarak öğretmenliğe alınacağı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/637) (1) 

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

266. — 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) 

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

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

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

270̂  — 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) 

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

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

273. — 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) 

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

275. — 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) 

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

277. — Ankara Millet ıdk ili ibrahim Tez'in Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumundaki tayinlere ilişki? Başbakandan sözlü soru önergesi (6/659) (1) 

278. — 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) 

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

280. — 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) 

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

282. — 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) 

283. — 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) 
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284. — 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) 

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

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

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

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

289. — Erzurum Milletvekili İsmail KÖse'nin, Erzurum İlindeki sağlık ocakların
da personel açığı bulunup bulunmadığına ve tspir - Çamlıkaya Sağlık Ocağı Tabibine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/605) 

290. — Erzurum Milletvekili ismail KÖse'nin, kuraklık nedeniyle Erzurum Hine 
bağlı köylerde yapılan hasar tespiti çalışmalarına ve kuraklıktan zarar gören üretici
lere ne gibi imkânlar tanındığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/606) 

291. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, 1989 - 1990 sezonu için Erzurum 
iline tahsis edilen kömür miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/607) 

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

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

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

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

296. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, siyasî parti üyesi olan bir vatandaşa 
Kars Emniyet Müdürlüğünce pasaport verilmediği iddiasına ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/609) 
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297. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, 7.11.1989 tarihinde İstanbul'da 
öldürülen bir gazetecinin katilinin bugüne kadar yakalanamamasının nedenine ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 

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

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

300. — 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) 

301. — 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) 

302. — 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) 

303. — 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) 

304. — 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) 

305. — Ankara Milletvekili İbrahim 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) 

306. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, ülkemizdeki hal mafyasına ve bu 
konuda yapılacak mücadeleye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) (1) 

307< — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'm, 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) 

308. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum İli Karayolları 12 nci 
Bölge Müdürlüğünün yol yapımı için gerçekleştirdiği kamulaştırma ve ihalelerden kay
naklanan borçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

309. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, haklarında müfettiş raporu ve mah
kûmiyet kararı bulunduğu iddia edilen iki daire başkanına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi (6/650) 
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310. — tçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, TEK îçel Müdürlüğü ile ilgili iddialara 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/684) (1) 

311. — 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) 

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

313. — îzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Mardin ili Ömerli İlçesi Çimenli Kö
yünde 16.12.1989 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/651) 

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

315. — 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) 

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

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

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

319. — 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) 

320. — 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) 

321. — 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) 

322. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Afşin - Elbistan, Keban ve Kara-
kaya santrallerinin 1988 - 1989 yıllarındaki elektrik üretimlerine ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/694) (1) 
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323. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Süleoğlu beldesi ile çevre 
köylerde mukim bazı vatandaşların II Jandarma Alay Komutanlığına ihzar edilerek 
kimlik ve ikametgâh kontroluna tabi tutuldukları iddiasına ilişkin içişleri Bakamndan 
sözlü soru önergesi (6/696) (1) 

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

325,1 — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt ili Eruh ilçesi Akmeşe Kö
yünde 1989 yılı Kasım ayında meydana gelen olay nedeniyle gözaltına alınan Köy 
Muhtarına işkence yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/698) (1) 

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

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

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

329. _ 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) 

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

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

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

333. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Hakkâri ili Uludere ilçesi Taşdelen 
Köyü ve Kayadibi Mezrasındaki vatandaşlardan bazılarının güvenlik güçlerinin baskısı 
nedeniyle Irak'a sığındıkları iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/709) (1) 

334. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, bir yurttaşımızın mahkeme karşısı
na çıkarılmaksızın güvenlik kuvvetleri tarafından kurşuna dizildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/710) (1) 



— 33 — 

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

336. _ 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) 

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

338. — 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) 

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

340. — 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) 

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

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

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

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

345. — 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) 

346. — Bingöl Milletvekili îlhami Binici'nin, Bingöl îli Karlıova İlçesi ile Muş 
ili Varto ilçesi arasındaki karayoluna ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/683) 

347. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Kılıçkaya Barajında su tutulma
sından etkilenen köylülerin sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/724) (1) 

(38 inci Birleşim) 
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348. — Erzincan Milletvekili Mustafa KuPun, Urfa Vali Yardımcısının Regaip 
Kandili dolayısıyla düzenelenen «Hz. Muhammed'i anma gecesbnde yaptığı konuşma
ya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/725) (1) 

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

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

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

352. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne ka
dar Başbakanlık emrine tahsis edilen binek otomobillerine ilişkin Başbakandan »özlü 
soru önergesi (6/738) (1) 

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

354. _ Kars Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Mü
dürü hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/740) (1) 

355. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in, Ereğli Demir Çelik Fabrikaları 
ile Gübre Fabrikalarının piyasa değerlerinde meydana geldiği iddia edilen artışlara 
üişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/741) (1) 

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

357. __ Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili Uludere İlçesi Kaya-
dibi Köyündeki vatandaşların Irak'a sığındıkları iddiasına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/743) (1) 

358. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, 347 ve 368 sayıh kanun hük
münde kararnameler uyarınca kamu iktisadî teşebbüslerine atanan genel müdürlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/744) (1) 

359. _ Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, «Bütçe Gelirleri Yıllığı», «Aylık 
Bütçe Bülteni» ve «Kamu Hesaplan Bülteni» adlı yayınlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/745) (1) 
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360. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'm, Siirt İli Eruh İlçesi Körüklükaya 
Köyünde bir vatandaşın ve Eruh Aymtepedeki çatışmada bir erin öldürülmeleriyle il
gili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/746) (1) 

361. — Çorum Milletvekili Rıza üıman'ın, kamu iktisadî teşebbüslerinin sayısına 
ve bunların yönetim kurulu üyelerinin uzmanlık alanlarına göre dağılımına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/749) (1) 

362. — 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) 

363. _ Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt - Sunak ve Mardin - Silopi 
kömür ocaklarında 1990 yılında gerçekleştirilen üretime ve yapılan tahsislere ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) (1) 

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

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

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

367. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Cizre'ye içme suyu temin eden 
Keson Kuyularının Türkiye Kömür işletmelerine ait kanalizasyon atıklarıyla kirlen
diği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/757) (1) 

368. — 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) 

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

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

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

372. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, bazı kişi ve kuruluşların Federal 
Almanya'dan ülkemize televizyon yayını yapmak üzere uydu kanalı kiraladıkları id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/761) <1) 
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373. — 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) 

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

375. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, günlük bir gazetenin 2.3.1990 tarihli 
nüshasında yer alan «Ankara'nın Göbeğinde Humeyni Lisesi» başlıklı habere ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) (1) 

376. — 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) 

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

378. — 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) 

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

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

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

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

383. — 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) 

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

385. — 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) 
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386. — 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) 

387. — 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) 

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

389. — Tunceli Milletveküi Kamer Genc'in, Tunceli İli Pülümür İlçesi Kırdım 
Köyünde 13.2.1990 tarihinde çığ altında kaldıkları iddia edilen iki vatandaşın cesetle
rinin çıkarılması için hiçbir çaba sarfedilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/808) (1) 

390. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, Manisa İli Alaşehir İlçesi Kavaklı
dere Kasabası Belediye eski Başkanı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/718) 

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

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

393. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, §ark 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) 

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

395. — Çorum Milletvekili Rıza Hıman'm, Hasanoğlan öğretmen Lisesiyle ilgili 
bazı iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/730) 

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

397. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Kastamonu İli İlgaz İlçesi 
Saraycık ve Balcı köylerinde meydana gelen yangınlar nedeniyle yöredeki vatandaş
lara yardım yapılmadığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
Önergesi (6/731} 
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398. — 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) 

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

400t — 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) 

401. — İzmiır Milletvekilli Fuat Kılcı'nın, son üç yıl içinde ülkemize iltica eden 
îrak'ldara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/827) (1) 

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

403. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Vezirköprü orman köylerindeki köy koo
peratiflerine yaptırılan hizmetlerin karşılıklarının geç ödendiği iddiasına ilişkin Tarım 
Prman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/733) 

404. — Balıkesir Milletvekili t. önder KırlTnın, 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) 

405. - - 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) 

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

407. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, görevlerinden uzaklaştırılan uzmanla
rın yerine sağlık konusunda deneyimsiz kişilerin atandığı iddiasına ilişkin Sağlık Baka
nından sözlü soru önergesi (6/750) 

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

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

410. — 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) 
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411. • - İstanbul 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) 

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

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

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

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

416.| — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Karadeniz Bölgesindeki bakır 
ve çinko madenlerinin değerlendirilmesiyle ilgili üretim projesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) (1) 

417. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, çimento işçilerine, istedikleri 
zammın verilmemesinin nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/846) (1) 

418. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Ç1MSE - İş Sendikasınca başla
tılan grevin ertelenme nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/847) (1) 

419. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan İli Beybağı ve İstasyon 
Mahallesinde kirada oturan ve 1978 yılındaki depremden sonra hak sahiplikleri kesin
leşen vatandaşlara tahsis edilen arsalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/867) (l) 

420. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, T. C. Ziraat Bankasından teşvik 
kredisi almış olan Tercan İlçesindeki kümes hayvam üreticilerinin sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/848) (1) 

421. — Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar'ın, Sosyalist Parti Van 11 örgütünün 
17.4.1990 tarihinde polisler tarafından basıldığı ve gözaltına alman yedi kişiye işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/754) 

422. — İzmir Milletvekili Akın Gönen'in, Niğde İli Bor İlçesindeki 600 LV. Ana 
Depo Fabrikasının kaldırılacağı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/868) (1) 

423. — Çorum Milletvekili Rıza Hıman'ın, öğretmenlere sendika kurma hakkı 
tanınıp tanınmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakamndan sözlü soru önergesi (6/871) (1) 
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424. — 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) 

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

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

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

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

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

430. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına 
bağh üretme çiftlikleri ile araştırma kuruluşlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) 

431. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Seydişehir Alüminyum Fabrikasında 
kaç işçi çalıştırıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/773) 

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

433. — 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) 

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

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

436. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, silah taşıma imkânı sağlanan il genel 
meclisi üyeleriyle belediye başkanlarından Doğru Yol Partisi mensubu olanların mü
racaatlarına cevap verilmediği iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/778) 
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437. __ Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, yeterlik sınavından geçmiş öğ
retmen adaylarının tayinlerinin yapılmamasının nedenine ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/779) 

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

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

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

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

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

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

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

445. — 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) 

446. — Antalya Milletvekili Adü 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) 

447. — 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) 

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

449. — Bursa Milletvekili İlhan Aşkın'm, Bursa Büyükşehir Beljedüyesine 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) 
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450. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, T.R.T. Kurumunun 1988 yılında za
rar etmesinin nedenine ve sorumluları hakkında soruşturma açıüp açılmadığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/874) (1) 

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

452. — 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) 

453. — Tunceli Mületveküi 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) 

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

455. — 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) 

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

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

458. — Hakıkâni Milletvekili Cumhur Keskin'in, 1983 - 1984 öğretim yılından bu 
yana üniversite, yüksekokul ve yurtlarla ilişiği kesilen veya kaydı silinen öğrencilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/885) (1) 

459. — Kocaeli M'Hetvekili Ömer Türkçakal'ın, Missuri Üniversitesi Siyasal Bil
giler Fakültesince ülkemizle ilgili olarak hazırlandığı iddia edilen rapora ilişkin Başba
kandan sözilü soru önergesi (6/886) (1) 

460. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Millî Savunma Bakanlığınca 12 Ey
lül 1980 tarihiınden sonra açılan ihalelere ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/887) (1) 

461. — Erzurum Milletvekii, tsmail Köse'nin, «Başkanlık» veya «Şube Müdürlü
ğü» görevi yapan lise mezunların*, ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/817) 

462.j — Erzurum Milletvekili tsmail 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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463. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, eski belediye başkanlarından ve 
belediye başkam adayı olup da seçilemeyenlerden kaç kişiye kamu iktisadî teşebbüs
lerinde veya diğer devlet kuruluşlarında görev verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/819) 

464. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum - tspir karayoluna ilişkin 
Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/820) 

465. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, bir kamu bankasını dolandıran 
yabancı kişilere ülkemizde ticaret yapma izni verildiği iddiasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/888) (1) 

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

467. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, basında yer alan «bazı üst düzay 
bürokratlarının görevden alınması için kara listeye alındığına» dair haberlere ilişkin 

. Başbakandan sözlü soru önergesi (6/822) 

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

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

470. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Cumhurbaşkanının ve Cumhurbaşkanlığı 
Makamımn tarafsızlığına gölge düşürüldüğü iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/889) (1) 

471. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Hakkâri İli Çukurca İlçesinde ko
ruculuk kabul etmeyen köylülerin bulunduğu köylerin etrafının mayınla döşendiği id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) (1) 

472. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, istanbul'daki bir diş doktorunun mu
ayenehanesinin polislerce basıldığı ve telefonunun dinlendiği iddialarına ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/908) (1) 

473 < — istanbul Milletvekili Ali Haydar Erdoğan'ın, Başbakanlıkça Devlet Plan
lama Teşkilatından alındığı iddia edilen hayali ihracat dosyaları için dava açılıp açıl
madığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/891) (1) 

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

475. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Devlet İhale Kanununun 44 üncü 
maddesi uyarınca verilen ihalelere ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/892) (1) 
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476. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, konut edindirme fonu için toplanan 
paralara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/849) 

477. — İsparta Milletvekilli İbrahim Gürdai'ın, Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edil
mesi ve Bu Tasarrufların Değerlenddriılmesine Dair Kanun uyarınca yapılan işlemlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/850) 

478. — Diyafbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İli Beytüşşebap İlçesi Dön
mezler Köyünden iki vatandaşın Boğazveren Köyü korucuları tarafından gözaltına 
alındığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/893) (1) 

479. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İli Beytüşşebap İlçesine bağ
lı Dönmezler, Kovankaya ve Yassıtaş köylerindeki vatandaşlardan köylerini boşalt
malarının istendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/894) (1) 

480. — Nevşehir Milletvekili Cemal Seymen'in, Cumhurbaşkarüığının 1990 malî 
yılı ödeneğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/895) (1) 

481. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Mardin İli Dargeçit İlçesinde 30.5.1990 
- 1.6.1990 tarihlerinde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/896) (1) 

482. — Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş'in, Bayan Özal'ın Japonya ziyare
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/909) (1) 

483. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, küçük esnaf ve çiftçilerin vergi 
cezalarının affedilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/910) (1) 

484. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, Ankara Tıp Fakültesi 3 üncü sınıf 
öğrencilerinden birine işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/911) (1) 

485. -* Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Beytüşşebap İlçesi Oymakaya Kö
yü civarında 1990 yılı Nisan ayında meydana gelen olaya ve olayla ilgili olarak ileri 
sürülen iddialara ilişkin'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/912) (1) 

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

487 — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Bağ - Kur emeklilerinin yaşam 
standardının yükseltilmesi için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/913) (1) 

488. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Ankara İli Şereflikoçhisar İlçesinde 
görevli jandarma bölük komutanı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/914) (1) 
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489. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, 3.6.1990 tarihinde yerel seçim yapılan yer
lerde seçimden önce kaç kişinin işe alındığına ilişkin 'Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/915) (1) 

490. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, ülkemizce, İslam Kalkınma Ban
kası ile Kuveyt, Suudi ve Sama fonlarından alındığı iddia edilen kredilere ve 1989 
yılında güvenlik güçlerine intikal eden irtica olaylarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/916) (1) 

491. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, geçmiş yıllarda tatile gönderilen 
öğrencilerin sayısına ve öğrencilere «gençlik tatil kredisi» verilip verilmeyeceğine iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/917) (1) 

492. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Etibank - Kütahya 100 üncü 
Yıl Gümüş Üretim Tesislerinin yıllık üretim miktarına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/918) (1) 

493. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, silah taşıma ruhsatı verilen il 
genel meclisi üyelerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/919) (1) 

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

495. — İçel Milletvekili M. İstemihan Talay'ın, T. C. Ziraat Bankasınca hayvan
cılık kredilerine uygulanan faiz oranına Miskin Barbakandan sözlü soru önergesi 
(6/925) (1) 

496. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, 1990 yılı hac döneminde baş
vuruda bulunan ve hacca gidebilen vatandaşların sayısına ve hacı adaylarından alınan 
ücretlere ilişkin Barbakandan sözlü soru önergesi (6/926) (1) 

497. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Fırat Üniversitesinde çalıştırılan ge
çici işçilere .özleşmeye bağlı haklarının verilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/927) (1) 

498. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Karaman İli Ermenek İlçesinde 
Türkiye Emlak Bankası şubesi açılıp açılmayacağına ilişikin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/929) (1)' 

499. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, olağanüstü hal uygulaması nedeniyle 
yapı'lan harcamalara ilişikin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/930) (1) 

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

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

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

504. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Çevrimli Köyünde meydana gelen 
olayla ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/931) (1) 

505. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, otomobil ithalinin neden olacaği 
sorunlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/932) (1) 

506. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, bakanlıkların ve kamu iktisadî teşeb
büslerinin sosyal eğitim ve dinlenme tesislerinden yararlanabilme koşullarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/933) (1) 

507. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, bir Devlet Bakanının gümrüksüz ola
rak yurda kaçak mal soktuğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/934) (1) 

508. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bazı üst düzey bürokratların «Rabı-
tat-ül Alem-il İslam Teşkilatı» tarafından hacca davet edildiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/935) (1) 

509. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, Ankara Sigortanın Etibank tarafın
dan satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/936) (1) 

510. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Muğla İli Milas İlçesi, Güllük 
Kasabası Dalyan bölgesinde yapılması düşünülen havaalanına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/937) (1) 

511. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, Denizcilik Bankasınca, gemi alımı 
için kimlere ne miktar kredi verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/938) (1) 

512. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 1990 yılı hacı adaylarının kar
şılaştıkları bazı sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/940) (1) 

513. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, vatandaşlıktan çıkartılan bazı 
eski vatandaşlara farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/941) (1) 

514. — 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) 
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515. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Eruh ilçesi Bingöl Köyünden bir 
vatandaşın ikibuçuk ay gözaltında bulundurulduğu ve konutunun güvenlik mensup
larınca yakıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/942) (1) 

516. — izmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı ida
resince Ankara Mesnevi Sokakta yaptırılan lojmanların tefriş ve tahsisine ve idarece 
bazı usulsüz işlemler yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/943) (1) 

517. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Başbakanın iskenderun ve tkizce'ye 
yaptığı seçim gezisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/860) 

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

519* — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Silopd ilçesi Derebaşı Köyünden zo
runlu olarak ilçeye göç ettiği iddia edüen vatandaşların sorunlarına ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/862) 

520. — içel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, MİT'in Ankara Teşkilatında gö
revli sivil kökenli elemanların Doğu ve Güneydoğudaki illere sürüldüğü iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/944) (1) 

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

522. — Erzurum Milletvekili ismail 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) 

523. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Van ili Başkale ilçesi Yukarı Dik
men Köyünde 1.6.1990 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru Önergesi (6/945) (1) 

524. - - Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy'un, Hacıbektaş Veli Müzesi girişinin 
sol tarafında bulunan mezarların külliye içerisinde başka yere nakledildiği iddiasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/946) (1) 

525. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 1990 yılı Haziran ayında Tunceli ili 
Ovacık ilçesi Çayüstü Köyünde ve 1.8.1990 tarihinde Mardin ili Kızıltepe İlçesi Ay
dın Köyünde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/947) (1) 

526. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, petrol ürünlerinin kullanımında tasarrufa 
gidilmesi için açıklama yapılıp yapılmayacağına ilişkin 'Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/865) 
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527. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafın
dan tahıl bedeli olarak çiftçilere verilen çeklerin karşılıksız çıktığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/948) (1) 

528. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası A. O. ile 
ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/949) (1) 

529. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, Manisa İli Sarıgöl İlçesinin güneyin
deki kuşatma kanalının doldurulmasının neden olduğu sorunlara ve Ömerli Deresinin 
ıslahına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/950) (1) 

5.30. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Toplu Konut İdaresince İzmit - Yahya 
Kaptan'da yaptırılmakta olan konut inşaatlarının hangi firmalara ne kadar bedelle 
ihale edildiğine ve firmalara yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/951) (1) 

531_ — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Toprak Mahsulleri Ofisince Trak
ya yöresinde 22.7.1990 tarihinden bu yana çiftçilerden satın alınan tahılların bedelle
rinin ödenmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/952) (1) 

532. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Şırnak İli Uludere İlçesi Baliı 
Köyünden bazı vatandaşların keyfî olarak gözaltına alındığı iddiasına ilişkin tçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/956) (1) 

533. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir Büyükşehir Belediyesince Macar 
tkarus Firmasından satın alınacak körüklü otobüsler için Ziraat Bankasınca teminat 
mektubu verilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/957) (1) 

534. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak iline bağlı Dereler ve 
Taraklı köylerinde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/958) (1) 

535. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Devlete ait makam otolarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/959) (1) 

536. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Toprak Mahsulleri Ofisinin hu
bubat alımlarıyla ilgili ödeme koşullarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/960) (1) 

537. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Devlet yetkililerinin son altı ayda 
yaptıkları yurt dışı gezilerinin maliyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/962) (1) 

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

539. — İçel Milletvekili M» İstemihan Talay'ın, körfez krizi nedeniyle ülke
mizin uğradığı ekonomik kayıplara ve bu kayıpların telafisi için hangi ülkelerce ne 
gibi taahhütlerde bulunulduğuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/964) (1) 
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540. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Etibank Mazıdağı Fosfat işletme te
sislerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/966) (1) 

541. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası A.O. Genel 
Müdürü hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/967) (1) 

542. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Yalova - Gökçedere Köyünde şeriat çağ
rısı yaptığı iddia edilen bir kişi hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/968) (1) 

543. — Kars Milletvekili Vedat Allun'un, Ardahan - Şavşat karayolunun ne za
man bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/970) (1) 

544. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Zara - Suşehri Geminderesi yolu
nun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/971) (1) 

545. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Nusaybin'in Kuru Köyünde 26 -
29.8.1990 tarihlerinde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/977) (1) 

546- — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, ülkemizde faaliyet gösteren sermaye 
şirketlerinden hangilerine kamu adına sermaye ortağı olunduğuna ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/978) (1) 

547. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Romanya'dan ülkemize gelen tu
ristlere ve beraberlerinde getirdikleri eşyalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/979) (1) 

548. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Göksün - Andırın ve 
Andırın - Kahramanmaraş yollarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/882) 

549. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in Menderes Deltasına ve bölgede 
uygulanacak olan «Sulak alanların ve bataklıkların kurutulması projesbne ilişkin Baş
bakandan sözlü som önergesi (6/981) (1) 

550. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, beslenme bozukluklarının önlenmesi 
için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ve hekimi bulunmayan sağlık ocaklarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/883) 

551. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, İzmir'in kurtuluş törenleri nede
niyle Atatürk Anıtı'na çelenk koymak isteyen Türkiye Birleşik Komünist Partisi yöne
ticilerine izin verilmediği iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/884) 

552. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Şırnak İli Uludere İlçesindeki yok
sul vatandaşlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonundan yardım yapılmadığı 
iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/992) (1) 

(38 iııci Birleşim) 
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553. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, Çevre Kirliliğini Önleme Fonun
dan illere ayrılan tahsisatlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/994) (1) 

554. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, .Şırnak İli merkezinde oturan va
tandaşlara ait meyve ve kavak ağaçlarının güvenlik güçlerince kesildiği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/995) (1) 

555. — Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğulları'nın, günlük bir gazetenin 21.8.1990 
tarihli nüshasında yeralan bir makaleye ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/999) (1) 

556. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli İlinin çevre sorunlarıyla 
ilgili olarak yabancı bir firmaya tanzim ettirilen rapora ve bu rapor gereğince alınan 
tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1000) (1) 

557. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Yuvacık (Kirazdere) Barajına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1001) (1) 

558. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, İstanbul - Adapazarı ve İzmit - Ya
lova karayolları üzerindeki bazı yerleşim yerlerine üst geçit yapılıp yapılmayacağına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1002) (1) 

559. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Çankırı İli İlgaz İlçesi Saraycık 
Köyünde 15.7.1987 tarihinde meydana gelen yangından zarar gören vatandaşlara ne 
gibi yardımlar yapıldığına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önerge
si (6/897) 

560. — Adana Milletvekili M. Selahattin Kılıç'ın, Kalecik Barajı Düziçi ve Os
maniye sulama şebekelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1005) (1) 

561. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, soğuk demircilik meslek dalı için 
yazar kasa kullanma mecburiyetinin kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/898) 

562. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars İlindeki ulaşım sorununa ve bu 
Il'de Karayolları ve Köy Hizmetleri bölge müdürlükleri kurulup kurulmayacağına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1006) (1) 

563. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Afyon İli Bayat İlçesi İmrallı Köyüj 
Sağlık Ocağının ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/899) 

564. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Çay - Dinar karayoluna ve Afyon İli 
Emirdağ İlçesine bağlı bazı köylerin sulama suyu sorununa ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/900) 

565. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Afyon İli Tatarlı Kasabasında daha 
önce kapatılan jandarma karakolunun yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/902) 
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566, — Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün'ün, üniversitelerdeki doçent ve pro

fesörlerin çalışma statülerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1.007) (1) 

567. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Kütahya İlinin ne zaman doğal 
gaza kavuşturulacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/903) 

568. —Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Beşkarış ve Akçaköy barajları
nın yapımına ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1008) (1) 

569. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Çevre Müsteşarlığınca belediye
lere verilen çöp araçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1009) (1) 

570. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Mardin İlinde kapalı bulunan 
okul sayısına ve öğretmen sorununa ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/904) 

571. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Mardin'de nakliyat işiyle uğraşan 
şoför ve nakliyecilerin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/905) 

572. — Bingöl Milletveküi îlhami Binici'nin, Bingöl İli Sıtma Savaş Kurumunda 
görevli bir sağlık memurunun emekliye ayrılış nedenine ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/907) 

573. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Aşağı Sakarya Projesine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/920) 

574. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Magic Box'ın yayınına nasıl ve 
niçin izin verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1014) (1) 

575. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Devlet Denetleme Kurulundaki 
boş üyeliklere ve bu Kurulca incelenen yolsuzluk dosyalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1015) (1) 

576. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya İlindeki Gökçeören batak
lığının kurutulması ve Çark Deresinin ıslahı çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/921) 

577. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya Organize Sanayi Bölgesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) 

578. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Magıc Box Şirketine Türkiye Kal
kınma Bankasınca kredi verilip verilmediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/923) 

579. — Bursa Milletvekili İlhan Aşkın'ın, Bursa'da imara açılması istenen arazilere 
ve konuyla ilgili olarak basında yer alan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1016) (1) 
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580. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Merkezine bağlı Ör-
dekli Köyündeki vatandaşlara ait ot yığınları ile ahırların güvenlik güçlerince yakıldı
ğı iddiasına ilişkin İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/1017) (1) 

581. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Polly Peck Şirketine Hükümetimiz
ce teminat mektubu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan söziü soru önergesi 
(6/1018) <jl) 

582. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Çevre Kanununun uygulanmasıy
la ilgili olarak çıkarılması gereken yönetmeliklere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1019) (1> 

583. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, 1991 yılı Yunus Emre tanıtım 
ve kutlamaları için ne gibi hazırlıklar yapıldığına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/924) 

584. — İçel Milletvekili M. İstemihan Talay'ın, üniversite öğrencilerinin yurt, burs 
ve kredi sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1020) (1) 

585. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum çevre yolu için ayrılan ödenek 
miktarına ve «Kırkdilim» geçidi için yapılan çalışmalara ilişkin Başlbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1021) '(11) 

586. — İçel Milletvekili M. İstemihan Talay'ın, çiftçilerden alınan sulama suyu üc
retlerine ve Mersin'in İğdır Köyünün sulama suyu sorununa ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/11022) (1) 

587. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, 3320 numaralı Kanunun uygulama
sına ve sertifikalı arsa satışlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1023) (1) 

588. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli ilinin ilkokul öğretmeni soru
nuna ve Tunceli doğumlu ilkokul öğretmenlerine bu İl'de görev verilmediği iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1024 (1) 

589. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'm, İçişleri Bakam Abdülkadir Aksu'nun Ba
kanlık görevine atanmasından bu yana meydana gelen olaylara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/1025) (1) 

590. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, izmir Büyükşehir Belediyesi
nin satın alacağı otobüsler için teminat mektubu verilmesi konusunda T. C. Ziraat 
Bankasına yaptığı başvuruya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1026) (1) 

591. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antbirlik Yönetim Kurulunun feshe
dilmesinin nedenine ve bu kuruluşun borçlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret 'Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/953) 

592. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Eskişehir özel Tip Cezaevinin konu
muna ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/954) 
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593. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, işkence nedeniyle polisler aleyhine 
açılan bir davaya bakan yargıçların tehdit edildikleri iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/955) 

594. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 26.3.1989 tarihinden sonra hangi be
lediyelere ne miktar yardım yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/972) 

595. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, televizyonda yayınlanan «32 nci 
- Gün» programına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/973) 

596. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, yabancı dil eğitimi yaptırmak ama
cıyla 26.3.1989 tarihinden sonra yurt dışına gönderilen basın mensuplarına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/974) 

597. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 26.3.1989 tarihinden sonra proje 
karşılığında hangi belediyelere ne kadar yardım yapıldığına ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/975) 

598. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Mahallî İdareler Genel Müdürlü
ğünce 26.3.1989 tarihinden sonra proje karşılığında hangi belediyelere ne kadar yar
dım yapıldığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/976) 

599. — Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, yurt dışında çalışan yurttaşları
mızın doğan çocuklarına verilebilecek isimlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/982) 

600. — Çorum Milletvekili Rıza Ihman'ın, üniversitelere bağlı hastanelere başvu
ran dar gelirli vatandaşların ücretsiz olarak muayene ve tedavi edilmelerinin düşünülüp 
düşünülmediğine ilişkin Sağhk Bakanından sözlü soru önergesi (6/983) 

601. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 
yapıldığı iddia edilen bilgisayar ihalesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/985) 

602. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfınca gerçekleştirilen kok kömürü ithaline dair ihalenin iptal nedenine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/986) 

603. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Adıyaman İl Özel İdaresince ger
çekleştirilen kum ocağı ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/987) 

604. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumu Aile Bütünlüğünün Korunması Dairesi eski Başikanına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/988) 

605. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumu Genel Müdürü için tanzim ve tefriş edildiği iddia edilen makam odalarına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/989) 



- . $ 4 -

606. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu için gerekli mobilya ve büro eşyasının Devlet Malzeme Ofisinden satın 
alınmamasının nedenine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/990) 

607. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürlüğünce açıldığı iddia edilen eşofman ihalesine ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/991) 

608. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Devlet alacaklarına uygulanan faiz ora
nına ve personel alımı için yapılan sınavlarla ilgili suiistimal iddialarına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/996) 

609. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum'daki sanayi kuruluşlarınca kir
letilen Derinçay'ın neden olduğu çevre sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/997) 

610. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Yüksek Öğretim Kanunu ile Toplantı 
ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet ettikleri iddia edilen öğretim üyeleriyle 
ilgili olarak Vilayetçe takibat yapılıp yapılmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1003) 

,611. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Yüksek Öğretim Kanunu ile Toplantı 
ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet ettikleri iddia edilen öğretim üyeleriyle 
ilgili olarak savcılıkça taikibat yapılıp yapılmadığına ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1004) 

612. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in, Özel Harp Dairesine bağlı ol
duğu iddia edilen bir örgüte ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/lOilO) 

613. — Ankara Milletvekili ibrahim Tez'in, Güneydoğu'da görev yapan güvenlik 
görevlilerinden bazılarının psikolojik problemleri nedeniyle suç sayılacak eylemler yap
tıkları iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1011) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 39 Arkadaşının, 28.3.1983 Tarihli 

ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Saydı 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) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalayrın, 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 ı 
12.4.1990) 

3. — istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 Arkadaşının, Sigara Tütün ve 
Tütün Mamullerinin Zararlı Alışkanlıklarından Koruma Kanunu Teklifi, Adana Millet-
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vekili Cüneyt Canver'in, 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Teklifi ve istanbul 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) 

4. — 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) 

5. — 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında 26.5.1988 Tarihli ve 3450 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 
uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gön
derme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/481, 3/583) (S. Sayıları : 155 ve 
155'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 21.12.1988, 10.5.1990) 

6. — 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) 

7. — 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 8. — MiDî 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 9. — 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) 

10. — Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılma s> 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/701) (S. Sayısı : 424) (Da
ğıtma tarihi : 15.5.1990) 

11. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın ve 3 Arkadaşının, 3394 ve 3542 Saydı 
Kanunlarla Değişik 3194 Sayılı İmar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bu Kanuna iki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/333) (S. Sayısı : 421) (Dağıtma tarihi : 
17.5.1990) 

12. — Samsun Milletvekili Kemal Akkaya'mn, 3346 Sayılı Kamu İktisadî Te
şebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlen-
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rnesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/195) 
(S. Sayıları : 279 ve 279'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 2.11.1989, 21.5.1990) 

13. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/629) (S. Sayısı : 430) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

14. — 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) 

15. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye 
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/904) (S. Sayısı : 432) (Dağıtma tarihi ı 
29.5.1990) 

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

17. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1044) (S. Sayısı : 440) (Dağıtma tarihi J 
29.5.1990) 

18. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/968) (S. Sayısı : 441) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

19. — istanbul 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) 

20. — 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) 

21. — 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) 
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22. — 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) 

23. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Yasama Dokunulma/lığının 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) 

X 24. — Milletlerarası Hidrografi Teşkilatı Sözleşmesinin Onuncu Maddesindeki 
Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/626) (S. Sayısı : 447) (Dağıtma tarihi : 27,9.1990) 

X 25. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükü
meti Arasındaki Askerî Eğitim ve öğretim İşbirliği Anlaşmasında Değişiklik Yapılma
sına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/527) (S. Sayısı : 448) (Dağıt
ma tarihi : 27.9.1990) 

X 26. — Nükleer Enerjinin Barışçı Amaçlarla Kullanılması Alanında Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Anlatması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu (1/523) (S. Sayısı : 449) (Dağıtma tarihi : 27.9.1990) 

27. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 29 Arkadaşının, İzin ve Tebdilihava 
Müddetlerini Geçiren Er ve Erbaşların Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raponı (2/159) (S. Sayısı : 445) (Dağıtma tarihi: 27.9.1990) 

28. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 14 Arkadaşının, 1111 Sayılı Asker
lik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (2/324) (S. Sayısı : 459) (Dağıtma tarihi : 17.10.1990) 

29. — 2954 Sayılı Kanunun 13 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/744) (S. Sayısı : 463) (Dağıt
ma tarihi : 18.10.1990) 

30. — İzmir Milletvekili Erdal İnönü ve 44 Arkadaşının, Temelli Kapatılmış Si
yasî Partilerin Açılması ve Hazineye intikal Eden Mal Varhklarınm ladesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/306) (S. Sayısı : 464) (Dağıtma ta
rihi : 22.10.1990) 

31. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 3 Arkadaşının, 10.7.1953 Ta
rihli ve 6132 Sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesine Bir Bent Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(2/334) (S. Sayısı : 468) (Dağıtma tarihi : 24.10.1990) 

X 32. — Türkiye Cumhuriyeti ile Portekiz Cumhuriyeti Arasında Kültür Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/532) (S. Sayısı : 465) (Dağıtma tarihi : 25.10.1990) 
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X 33. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasında 
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/554) (S. Sayısı : 466) (Dağttma ta
rihi : 25.10.1990) 

X 34. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Arasında 
Eğitim ve Kültür Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/605) 
(S. Sayısı : 467) (Dağıtma tarihi : 25.10.1990) 

35. — İstanbul Milletvekili Mustafa Timisi ve 7 Arkadaşının, 2559 Sayılı Polis 
Vazife ve Selahiyet Yasasına Bir Madde Eklenmesine ve 466 Sayılı Yasa Dışı Yaka
lanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Yasanın 1 inci Mad
desinin Bir Bendinin Değiştirilmesine İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet ve İçişleri Komis
yonları Raporları (2/39) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi ; 31.10.1990) 

36. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, 1580 Sayılı Belediye Kanununun 53 ün
cü Maddesinin'1 inci Fıkrasının 4 üncü Bendinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/300) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma ta
rihi : 31.10.1990) 

X 37. — Avrupa Yerel Yönetimler özerklik Şarü'nın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/690) 
(S. Sayısı : 477) (Dağıtma tarihi : 5.11.1990) 

X 38. — Malatya Milletvekili Galip Demirel'in, Bankalar ve Sigorta Şirketleri ile 
Özel Finans Kuruluşlarının Vakıf Eski Eserlerinin Onarım ve Restorasyon Giderlerine 
İştiraki Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sa
yısı : 478) (Dağıtma tarihi : 5.11.1990) 

X 39. — Devlet Memurları Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/747) (S. Sayısı: 482) 
(Dağıtma tarihi : 5.11.1990) 

X 40. — Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Çocuk Esir
geme Kurumunun Bazı Vergilerden, Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tutulmasına 
Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile İstanbul Milletvekili 
M. Necat Eldem'in, Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Çocuk 
Esirgeme Kurumunun Bazı Vergilerden, Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tutulma
sına Dair Kanunun Adı ile 1 inci ve 3 üncü Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/725, 2/270) (S. Sayısı : 481) 
(Dağıtma tarihi : 6.11.1990) 

41. — Balıkesir Milletvekili A. Edip Uğur'un, Mezarlıklar ve Şehitlikler Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/400) (S. Sayısı : 490) (Dağıtma ta
rihi : 8.11.1990) 
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X 42. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda 
Adlî Yardımlaşmaya Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/60)1) (S. Sayısı : 484) 
(Dağıtma tarihi; 8.11.1990) 

X 43. — Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında 
Hukukî İşbirliğine İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/600) (S. Sayısı : 485) 
(Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 

X 44. — Türkiye Cumhuriyeti ve Avusturya Cumhuriyetinin Taraf Bulundukları 
1.3.1954 Tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesine İlişkin Olarak Yaptıkları 
16 Eylül 1988 Tarihli Ek Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/521) (S. Sayısı : 483) 
(Dağıtma tarihi: 8.11.1990) 

X 45. — Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Karar
larının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/609) 
(S. Sayısı : 486) (Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 

X 46. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti Ara
sında Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın İnfazı Amacıyla Hükümlü Şahısların Transferine 
Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/610) (S. Sayısı : 487) (Dağıtma tarihi : 
8.11.1990) 

X 47. — Yeraltı Madenlerinde İşe Alınmada Asgarî Yaş Hakkında 123 Sayılı 
Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/578) (S. Sa
yısı 476) (Dağıtma tarihi : 15.11.1990) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

(38 inci Birleşim) 




