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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Hükümetin söz talebi bulunmadığından; 
22 Ocak 1991 Salı günü saat İS.OO'te toplanmak üzere, birleşime saat 15.19'da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

E. Yıldırım Avcı 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Bursa Ordu 

Mustafa Ertuğrul Ünlü Ertuğrul Ozdemir 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma SaaÜ : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili E. Yıldınm Ava 
KÂTİP ÜYELER : Ertuğrul Özdemir (Ordu), Mümin Kahraman (Çanakkale) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 71 inci Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin, salon
da bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ederim. 

(Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'ya kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, üç muhterem milletvekilinin söz istemi vardır. 
İlk olarak, Antalya Milletvekili Sayın İbrahim Demir'in, dış politika hakkında gündem 

dışı söz istemi vardır; kendilerine söz veriyorum. 
İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞ KONUŞMALAR « 

1. — Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar 'in, Körfez krizinin toplumumuz üzerindeki etkilerine ilişkin 
gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Bursa Milletvekili Sayın Fehmi Işıklar, "Savaşın toplumumuz üzerindeki 
etkileri" konusunda gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Işıklar. 
FEHMİ IŞIKLAR (Bursa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dünyamız, hergün, bi

raz daha, üçüncü dünya savaşının eşiğine hızla gidiyor. Bu yüzyılda iki önemli dünya savaşı 
yaşandı ve bu savaşlarda birçok insan yaşamını yitirdi. Ne yazık ki, bu yitirilen insanların du
rumu, halen yeteri kadar örnek olamadı. 

"Bu savaştan kimin çıkarı var?" diye bir göz attığımızda : Bu savaştan, emperyalist güç
lerin, gerici Ortadoğu yönetimlerinin-, petrol tekellerinin ve silah tekellerinin kârı yar. 

Değerli milletvekilleri, 4 milyar dolarla, tam 200 milyon aç çocuk doyuyor; 1 trident nük
leer denızaltısıyla, 200 çağdaş hastahane kurulabiliyor, 1 Leopard-2 tankı ile tam teşekküllü 
bir sanatoryum kurulabiliyor. İnsanlık için bir yıkım olan, insanlık için bir felaket olan bu 
savaş, Amerika'nın çıkarları yüzünden meydana geldi. Amerika, Kuveyt ilk işgal edildiğinde, 
"Amerika'nın çıkarları tehdit altındadır, tehlikeye düşmüştür; bu nedenle müdahale edilecektir" 
diye bir açıklamayla işe başladı; fakat bu kadar tehlikeli bir savaşa, bütün dünya, programlan
mış gibi, kurulmuş gibi, âdeta elinde olmadan, ucun ucun giriyor. 

Türkiye'de durum daha da açıklıdır. TRT CNN'e, üsler ABD ordusuna ve Çankayada Be
yaz Saraya bağlanmış; hepsi, bu anlamda iç içe geçmiş durumda... 
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Büyük bir kamuoyu bu savaşa karşı; muhalefet partileri bu savaşa karşı ve zalim Saddam, 
bütün ülkelerin saldırısı söz konusu olunca, âdeta mazlum durumuna düşecek bir konuma geldi. 
Halkı dinleyin; TRT'de yapılan bir iki sıradan söyleşi ve röportaj hariç, halkın büyük bir kıs
mı, bu konuda kaygılı ve kuşkulu. Bağdat bombardıman altında... 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Sen de katılıyor musun? 
FEHMÎ IŞIKLAR (Devamla) — Ben, beş dakika konuşacağım, lütfen söz atmayın. Ben 

görüşümü açıklıyorum, dinlerseniz anlarsınız. Lütfen... Buraya çıkarken, zaten insanın eli yü
reğinde, "Acaba kaç kişi laf atacak?" diye düşünüyor. 

Bağdat bombardıman altında... Atılan bombaların kaç kişi öldürdüğüne bakılmıyor; atı
lan bombaların kaç milyon dolar olduğu hesaplanarak, dünya kamuoyuna öyle duyuruluyor. 
Yani, savaşa, bir tüccar gözüyle bakıyorlar; halkın suyu bile bombalanıyor. 

Bu savaş, giderek bizi de kara savaşına doğru çekecek bir istidat gösteriyor, ben düşünü
yorum şimdi; bu savaştan, Türk, Kürt, Arap halklarının hiçbir çıkarı yok. Yann kara savaşına 
girersek, bizim Mehmetçikler "Allah Allah" diye saldıracak, Iraklılar da Müslüman oldukları 
için, "Allah Allah" diye topraklarını koruyacaklar... Bir müthiş trajedi yaşanıyor ve "Haçlı 
Seferi" gibi bir sefer söz konusu. Bu olaya bütün yönleriyle bakalım. Eğer, savaşa karşı çıkma
yı, Saddam'ı desteklemek anlamında yorumlamaya devam edersek, bu, çok büyük bir yanlış olur. 

Bir muhalefet partisinin değerli genel sekreteri, divanıharpten falan da söz etmeye başla
dı; ki, bu konuda İktidar Partisine çok önemli görevler düşüyor, Hükümete çok önemli görev
ler düşüyor ve Hükümetin ikna etme, bilgilendirme gibi çok önemli bir görevinin olduğunu 
unutmamak gerekir diye düşünüyorum. 

Sayın özal, sık sık, "Hep benden söz ediyorlar" diyor. Çok aktif durumda olduğu için, 
ister istemez kendisinden söz etmek durumunda kalıyoruz. "Bu savaştan Türkiye güçlü 
çıkacaktır" diyor, "Bu savaştan Türkiye zararlı çıkmayacaktır" demiyor. 1952 yılında, Gene
ral Eisenhovver aynen şöyle söylüyor : "işsizliği önleyen, ekonomik faaliyeti yüksek düzeye çı
karabilen, siyaset değil, savaştır." Şimdi, Amerika'nın bu anlayışı değişmiş değil, bu yönelişi 
değişmiş değil. Eisenhovver gibi olaya bakarsak, bu savaştan güçlü çıkılacağını zannedersek, 
şu sorular akla geliyor; bu soruların yanıtının verilmesi gerekiyor : 

1. Türkiye'de bazı kesimlerin, bazı çevrelerin şikâyet ettiği nüfus artışı, nüfus kırılarak 
mı önlenecek ve Türkiye güçlü olacaktır? 

2. Toprak mı alacağız? Türkiye, toprak mı elde edecek, ondan dolayı mı güçlü çıkacaktır? 
3. Toplumsal büyük bir huzursuzluğu savaş öncesi yaşadık; çok sayıda işçi grevde. Bu 

grevler yasaklanacak, toplusözleşmeler askıya alınacak, işçilerin talepleri bastırılacak, öylece 
mi güçlü çıkacaktır Türkiye? 

Bu savaştan Türkiye nasıl güçlü çıkacaktır; Hükümet, burada, Meclise bilgi vermek ve 
açıklama yapmak zorundadır. 

Değerli Başkan, sayın milletvekilleri, çok sayıda insanımız doğudan göç etmektedir, in
sanlarımız can telaşına düşmüşlerdir; göç ettikleri yerlerde işsizdirler, göç ettikleri yerlerde ba
rınma imkânları yoktur. 5 nüfuslu, 10 nüfuslu aileler, 15-20 nüfuslu aileler haline gelmiştir. 
Bunlarla yeteri kadar ilgilenildiği söylenemez. Bu nedenle, Halkın Emek Partisi olarak deriz 
ki: Hükümet, göç eden insanlarımızın sorunlarıyla yakından ilgilenmelidir. Grevler, toplusöz
leşme görüşmelerinin sonunda, işçilerin hakkı ödenerek bağıtlanmalıdır ve savaş bu konuda 
fırsat olarak değerlendirilmemelidir. 
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Yol parası olmadığı için göç edemeyen insanlarımızın savunması ve korunmasıyla yakın
dan ilgilenilmeli, onlara hem bilgi, hem de araç gereç verilmelidir. 

TRT'ye Hükümet derhal bir talimat vermelidir; bir yabancı dizi programdan çıkarılmalı, 
savaş konusunda halk bilgilendirilmelidir. Şimdi televizyonda yabancı dizi izlemenin sırası de
ğildir. 

Değerli milletvekilleri, gelinen bu noktada, sıcak savaşın en ağır biçimde yaşanılacağı bölge 
olan Doğu Bölgemiz, zaten uygulamalarla, yeteri kadar insansızlaştırılmıştır. Şimdi, bu bölge 
giderek daha insansızlaşacak ve kupkuru bir toprak haline gelecektir. İnsanlar, yurdundan, 
toprağınan kopmaktadır. 

Türk Hükümeti, İsrail'in, işgali altında olan Arap halkına gösterdiği özeni, asgarî kendi 
halkına da göstermek zorundadır, tsrail, kendi işgali altındaki topraklarda bulunan Araplara 
gaz maskesi dağıtmıştır ve onları korumaktadır; Türkiye'de, bu anlamda, en ufak bir önlem 
yoktur. Hatta o kadar ki, çoğu illerde siren tertibatının bile olmadığı söylenmektedir. Hükü
met, hem kamuoyunu hem Parlamentoyu bilgilendirmek ve ona göre hareket etmek zorundadır. 

inatlaşmayı bırakmak zorundayız. Geldiğimiz noktada, muhalefetle, hatta grubu olma
yan, burada milletvekili bulunmayan siyasî partilerin liderleriyle bir araya gelip, bütün yönle
riyle savaşı görüşmek ve Türkiye'nin, barışçı rolü nasıl oynayacağını, daha çok insan kanı dök
meden Ortadoğu'ya barışın nasıl getirileceğini, birlikte değerlendirmek ve kararlaştırmak du
rumundayız. 

Unutmamak gerekir ki, bir insanın dökülecek kanı ve bir ananın gözyaşı, atılan bir bom
badan çok daha önemlidir. Biz istiyoruz ki, ister Hıristiyan Amerikan askeri olsun, isterse Müs
lüman asker olsun, hiçbiri zarar görmesin ve ölmesin ve biz istiyoruz ki bugün 11 yaşında olan 
çocuğumuzun, 2000 yılında, 21 yaşında, öğrenimini tamamlayan, sapasağlam bir genç olsun. 
Bu isteğimiz çok insancadır. Eleştirileri, çok duygusal ve koşullanmış eleştiriler olarak değer-
lendirmemelisiniz ve bu anlamda bir bütünlük sağlamalıyız, birlik sağlamalıyız. 

Bu duygularla, dünyamıza barış gelsin istekleriyle, hepinize sevgiler ve saygılar sunuyo
rum. (SHP ve bağımsızlar sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTGEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Başkan, 

sonra söz alma imkânımız var mı? 
BAŞKAN — Tabiî, ikinci konuşmacıdan sonra da söz almak imkânınız var. 

2. — Sivas Milletvekili Mehmet Mükerrem Taşçtoğlu'nun, Avrupa Konseyinin çalışmaları ve Körfez 
krizine ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — İkinci konuşmacı, Avrupa Konseyi çalışmaları ve Körfez krizi hakkında; Sa
yın Mükerrem Taşçıoğlu. 

Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; zan

nediyorum ki, Sayın Başkanım sadece Avrupa Konseyi faaliyetleriyle ilgili konuşacağımı söy
lediler. Ondan, çok kısa bahsettikten sonra, yine fazla vaktinizi almadan, Körfez kriziyle de 
ilgili görüşlerimi arz edeceğim. 

BAŞKAN — O konu da ifade edildi efendim. 
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MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Kısaca arz edeyim : Her üç parti 
delegelerinden müteşekkil Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Delegasyonunun, bir bir-
buçuk seneden beri -bazılarınızın malumu olduğu üzere- bir konuyla canı sıkılmaktadır. Bu 
konu, Peşmergelerle ilgilidir. 

Söylediğim gibi, aşağı yukarı birbuçuk seneden beri, "Evvela 60 bin kişi olarak, ölümden 
kaçarak ülkemize sığınmış bulunan bu Peşmergeler -ki, bilahara adedi 30 bine kadar inmiştir-
iyi bir hayat seviyesine kavuşmamışlardır" diye iddia ediliyor ve bundan dolayı tenkit ediliyo
ruz. ikincisi; Uluslararası Göç Komisyonu vasıtasıyla kendileri için toplanmış bulunan aşağı 
yukarı 15 milyon dolarla, Yozgat'ta yaptırılması düşünülen konutlar yapılmadığı için, büyük
çe bir kısmı çadırlarda çok sefil bir hayat sürmektedir. Nihayet, üçüncü olarak; bunların behe-
mahal, ölümden kaçıp da bize sığınan kimseler olarak değil, uluslararası bir tabirle, yani 
"mülteci" olarak addedilmesi gereği üzerinde aramızda bir anlaşmazlık var... 

Cevaplarımızı, vaktinizi almadan, üç cümle ile arz ettikten sonra neticeyi söyleyeceğim. 
Evvela, bunların mülteci olarak addedilmesine şiddetle karşı çıktık; çünkü, malumu âli

niz, 1952 yılındaki Cenevre Antlaşmasında, biz, doğudan sığınanları mülteci olarak addetme
yeceğimize dair bir rezerv koymuştuk. Sebebi de basit: "Eğer, güneydoğu ve doğuyu arap dün
yasına açarsak, ekonomik sebepler başta olmak üzere, milyonlarca mültecinin oraya geleceği 
tabiîdir, bizim ekonomimiz bunu kaldıramaz" demiştik ve o zamandan beri de bu görüşümüz
de ısrar etmekteyiz, tlave olarak da şunu söyledik : "Siz, nasıl 1973 yılından itibaren Türk işçi
sinin artık Avrupa'ya gelmesine müsaade etmediyseniz ve buna sebep olarak da, ekonomik 
şartların artık buna müsaade etmeyeceğini ileri sürdüyseniz; biz de bu kapıyı açamayız" de
dik. Kaldı ki bugün, sadece Peşmergelerin değil, -gayri resmî rakamlarla ifade edersek- takri
ben 1,5 milyon iranlının, sayısı tam olarak bilinmeyen Afganlıların ülkemizde bulunduğunu; 
hatta şu yeni değişen Doğu Avrupa haritasından sonra, eğer kapıları açarsak, yine milyonlarla 
ifade edeceğimiz Türk orijinli Rusların Türkiye'ye gelmesi ihtimalinin de bulunduğunu ve za
ten, senede 2,3 artan nüfusumuzu, millî gelirimizin, istediğimiz seviyede yaşatmasına pek mü
saade etmediği gerçeği karşısında, bu konuda sureti katiyede kendilerine "mülteci" sıfatı vere
meyeceğimizi; ama, elimizden geldiği kadar, geçimleriyle meşgul olduğumuzu bildirdiğimiz halde, 
-diğer parti mensubu arkadaşlarım da iyi biliyorlar- onlar "Hayır, siz bunların, en azından 
fiilî mülteci olarak kabul etmek mecburiyetindesiniz" dediler. Bu, bir definition'dan, bir sıfat
tan ibaret, o mühim değil; ama, bunların geçim seviyelerinin, -tabiî bir Avrupalı gözüyle- on
ların istediği şekilde bir geçim seviyesi olmadığı muhakkak olmakla beraber, kendilerine, "Za
ten bunlar çadırdan geldi. Sonra, bunlar, bizim davetimizle gelmedi, sırf insanî hislerle kucak 
açtık. Elimizden gelen budur; eğer, sizin elinizdeki imkânlar daha müsaitse, biz size bilhassa 
rica ediyoruz, bunların mühimce bir kısmını alın" dedik. Zannediyorum, 1 000 tane Amerika 
aldı, 100 tane bir ülke, 300 - 500 tane bir başka ülke aldı ve neticede bu sayı 2 000'i geçmedi. 

Geçen hafta Göçler Komisyonunda, bütün iyiniyetimize rağmen, korktuğumuz başımıza 
geldi, bu konu ay sonundaki genel kurulun gümdeminde yer alacak. Orada bir karar çıkart
mak suretiyle, hiç de hak etmediğimiz, sırf insanî duygularla hareket edip elimizi uzattığımız, 
ölümden koruduğumuz bu insanlar karşısında, sanki bir suç işlemişiz gibi, dünya önünde ma
alesef bizi kötü bir duruma düşürme kararı aldılar. Sonra, yine Allah yardım etti, cuma günü, 
bir üst kurul olan Merkez Büroda, -bir nevi merkez karar organıdır- Gulf krizine fazla yer ay
rılmadığından hareketle, ay sonundaki genel kurul gündeminde yer aradıklarında, bu görüşü
müzü bir de orada tekrarladık ve özellikle Türkiye'nin Irak'la olan son münasebetlerini ve 
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Türkiye'nin fedakârlıklarını da sıralayarak, böyle bir ortam içerisinde, karşımızda koskoca bir 
Irak problemi varken, 30 bin Iraklının neden mekteplerine gitme imkânına sahip olamadıkla
rını, neden hâlâ bir kısmının çadırdan kurtulamadıklarını Türk kamuoyuna ifade edebilmemi
zin çok güç olduğunu söyleyerek, ısrarla, bunun gündemden çıkarılmasını arzu ettik. Çok şü
kür, o, tahakkuk etti ve bizim için sevindirici, gurur verici bir tablo meydana çıktı. Her üç 
partideki yardımcı arkadaşlarıma, bu münasebetle, teşekkürü bir borç bilirim. Kısaca, bu iza
hatı vermiş oldum. 

Değerli arkadaşlarım, geçen hafta, yine bu vazifelerimiz münasebetiyle, harbin başlama
sından bir gün evvelden başlayarak, düne kadar dışarıda kaldım. Çok istirham ediyorum, ka
tiyen bir partili olarak görüş ifade ettiğim zannına kapılmayın. Benim ifade edeceğim şu fikir
ler, tamamıyla şahsîdir ve mümkün mertebe bitaraf kalmaya, tabiri caizse, dışarıdan bir gözle 
hadiselere kısaca bakıp, onu ifadeye kendimi vazifeli addettim. 

Bir kere, şunu bilelim: Bana öyle geliyor ki, bir hayli zamandan beri, sanki bu Irak mese
lesinde, Türkiye, herkesten evvel ortaya çıkmış ve "Aman, bu işin öncülüğünü bana bırakın. 
Amerika mı?.. Aman Amerika, hemen senin yanındayım, merak etme" demiş... 

CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Özal öyle dedi. 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Hiç böyle değil efendim. Ben, dı

şarıda yedi sekiz saat... 
NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Aynen dediğiniz gibi. 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Müsaade edin, yavaş yavaş an

latayım. 
Tıpkı sizin burada yapmış olduğunuz Meclis müzakeratı gibi, Fransız Meclisinin 7 - 8 saat 

süren müzakeratını, kaldığım otelin televizyonundan seyrettim; Türkiye ile ilgili bir tek cümle 
yok arkadaşlar. Eğer, Türkiye, hakikaten iddia edildiği gibi, böyle herkesten evvel -tabirimi mazur 
görün- bilmem neden çıkar gibi ortaya çıkmış olsa, bunu sahiplenmeye çalışsa ve bundan isti
fade yollarını sanki herkesten evvel kapmaya çalışsa, yedi saat süren bir müzakerat esnasında, 
hiç değilse... 

TEVFİK KOÇAK (Ankara) — "Bilmem neden çıkar gibi" ne demek? 
YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, açıklık getirsin, anlamadık orayı. 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Biraz susalım, biraz susalım; ken

dim için konuşuyorum, sizin için değil. 
Hiç değilse, bir yerinde bir cümleyle, "Aman efendim, aşkolsun Türkiye'ye, hepimizden 

cesurmuş, ne kabadayılık yaptı" vesaire gibi, şu veya bu istikamette, Türkiye hakkında konu
şulurdu. Hiç kendi kendimize gelin - güvey olmayalım efendim. 

Asıl şunu ifadeye çalışacağım : Partisel bir polemiğe girmek için çıkmadım buraya; ben 
anlatayım, ister kabul edin, ister etmeyin; gördüğümü ve düşündüğümü anlatmaya çalışıyo
rum, hiçbir art niyetim de yok... 

BAŞKAN — Sayın Taşçıoğlu, yavaş yavaş anlatınız; ama, zamana da lütfen dikkat buyur
manızı rica edeceğim. 

Buyurun. 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Peki Sayın Başkanım. 
Şimdi, efendim, demin konuşan arkadaşımızı da dinledik, başka arkadaşların da görüşle

rini gazetelerden okuyoruz, dinliyoruz; tabiî, hepsinin kendine göre fikirleri vardır, hepsine 
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saygı duyarım; ama, bir an için düşünüyorum da, bilfarz şöyle bir tablo meydana çıkmış olsay
dı : Amerika, pek oralı olmasaydı, Kuveyt'in işgal edilmesini ilhak edilmesini, bu şekliyle değil 
de, bir nemelazımcı zihniyet içerisinde geçiştiriverseydi, kabullenseydi... Girmiyorum, oranın 
altında ne var ne yok; o konular çok tafsilat isteyen konular. 

Muhterem arkadaşlarım, ben, partimin sözcüsü değilim şu anda. Benim gördüğüm ger
çek şu: Dünya petrol üretiminin yüzde 60'ı Arap Yarımadasından çıkıyor. Bunun takriben yüzde 
40'ı Irak ve Kuveyt'ten çıkıyor. Bunu ele geçiren Saddam'ın, takriben -o günkü kur, rayiç üze
rinden ifade ediyorum- senede 100 milyar dolar gibi bir parasal güce kavuşması işten bile de
ğil. Adamın niyeti artık açık, bunu, belki, yetkili; fakat, diplomaside bir yer işgal ettiği için 
söylemeyi mahzurlu bulan arkadaşlarımız olabilir; ama, ben size bütün açıklığı ile söyleyeyim. 
özellikle Saddam'ın -Iraklıların tümünü suçlamaya hiçbirimizin hakkı yok- iki hedefi var : 
Evvela İsrail, sonra Türkiye. Bu hedeflerine müteveccih hasmane girişimleri, yakında veya uzakta, 
şu veya bu şekilde belirlenmeye başlasaydı, o zaman, öyle zannediyorum ki, biz müttefik ara
yacaktık. 

Bakınız, böyle bir potansiyel tehlikeye hiçbir şekilde maruz olmayan ve en azından bizim 
kadar maruz olmayan Fransa, İngiltere ve diğer koalisyon ülkeleri, -yani onlara, ne uçakla, 
ne füzelerle, coğrafyası itibariyle hiçbir şekilde direkt hücum bahis konusu değilken- bizden 
evvel paçaları sıvamışlar; mesela, Fransa 25 tane Jaguar uçağı ile tankıyla, askeriyle, gemisiy
le; keza İngiltere, onlara yakın bir kuvvetle kalkıp oraya gitmişler harp ediyorlar... Bu adamla
rın şu an için hiç de zoru yok, görünürde de yok. Yarın, Irak, onlar için... (SHP ve DYP sırala
rından gürültüler) Ben görüşümü arz ediyorum efendim, siz kabul etmeyin. Ben arz edeyim, 
siz de arz edersiniz. 

Onlar için hiçbir tehlike yok iken, bilfiil harbe giren bu adamların, acaba bizim kadar 
akılları yok muydu? Aslında biz, harbin fiilen içindeyiz; ama, çok ustaca bir idare ile bu işi 
götürdüğümüzü kabul edin muhterem arkadaşlarım. Benim samimî görüşüm budur. 

Şimdi, ben duyuyorum, "Efendim, şunu niye açıklamadınız, bunu niye açıklamadınız?" 
deniyor. Bir harp haii var, her şeyin açıklanması mümkün değil; CNN bile zaman zaman yayı
nını kesiyor, hangi uçağın nereden kalkıp nereye uçtuğunu söylemiyor. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Hele TRT hiç söylemiyor. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Strateji icabı; "Bunlar harita üze
rinde tespit edilir, zarar görülür" diye. Yani, siz bu hadiselerde, kendinizi seçim zamanı bir 
seçim meydamndaymış gibi düşünüp, her aklınıza geleni, istediğiniz şekilde görüşebilir, söyle
yebilir misiniz?.. Bu hadiselerde gizlilik esastır; bunu benim söylememe lüzum yok. 

Onun gerisinde, ben işin esasına giriyorum. Bizim, bugün Irak'la münasebetimizin bu şe
kilde olması yüzde yüz haklıdır, bunun tenkit edilecek hiçbir tarafı yoktur ve dünya da -ben 
dünyanın sözcüsü değilim ama- bunu böyle görüyor. Hiçbir yerde, "Türkiye yanlış hareket ediyor, 
Türkiye önde gidiyor, Türkiye kendini feda ediyor" denmiyor. Hani nerede? Allah'a şükür, 
bir askerimizin burnu kanamadı; ama, düşen Fransız uçakları var, kaybolan İngiliz pilotları 
var ve yarın, kara harekâtı başladığı zaman -Allah sayılarını az yapsın ama- çok şehit verecek
ler. Bizden daha az tehlikeye maruz oldukları halde, bu şekilde hareket edenler karşısında, bi
zim bu kadar fazla hassas, çekingen olmamızın hiçbir manası yoktur. Evet, Yüce Atatürk, "Yurt
ta sulh, cihanda sulh" demiştir; ama, "Yan gelin yatın, ne olursa olsun" dememiştir. Menfaa
timiz olduğunda, icap ettiği zaman, harbi de yapacaksınız... 
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Bakın, ben bu konulara girmek istemiyordum... Şiddetle reddederim; hiç kimsenin kuy
ruğunda değiliz, hiç kimsenin menfaatinin peşinde değiliz; burada, Türkiye'nin menfaati ba
his konusudur. Sabahleyin de Grubumuzda, Başbakanımız açıkça ifade ettiler, bize tekrar tek
rar garanti verdiler; herhalde size de verdiler; "Bize tecavüz vaki olmadıkça, biz kimseye hü
cum etmeyiz" dediler. 

Arkadaşlarım, benim düşüncem bu. Bu düşünceler içerisinde, gelin, asıl burada, Cumhu
riyet kurulduğundan beri bütün hükümetlerin yaptığı gibi, birlik ve beraberlik içerisinde ola
lım. Fransız Meclisinin, en sağından en soluna kadar, yüzde 95'i -17 tane komünist hariç- el 
ele verdi. 

METİN GÜRDERE (Tokat) — Komünistler hariç!.. 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞUJ (Devamla) — Haşa, sizin için söylemiyorum, yanlış 

anlamayın. Fransa Meclisinde -fikir anarşisi, fikir enflasyonu vardır. Hatta derler ki, "50 mil
yon Fransa vardır, 50 milyon Fransız yoktur"- hepsi birleştiler. 

Ben, sizin yaşlı bir ağabeyinizim. Benim sizden ricam... 

BAŞKAN — Sayın Taşçıoğlu, lütfen konuşmanızı bitiriniz. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım. 

Benim ricam : Bırakın, bunu, iç politika malzemesi yapmaktan çıkaralım. İstirham edi
yorum, elele verelim; bu memleketin menfaati budur. Elinizde başka fırsatlar var, onlardan 
istifade edin. 

Saygılar sunarım efendim. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN —Teşekkür ederim. 

3. — Dışişleri Bakam Ahmet Kurtcebe Alplemoçin'in, Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar 'm Körfez 
krizinin toplumumuz üzerindekietkileri ile Sivas Milletvekili Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu'nun, Avrupa 
Konseyinin çalışmaları ve Körfez krizine ilişkin gündem dışı konuşmalarına cevabı 

BAŞKAN — Hükümet adına, Dışişleri Bakanı Sayın Alptemoçin söz istemişlerdir. 
Buyurun efendim. 
DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Başkan, 

çok değerli milletvekilleri; çok değerli konuşmacıların ortaya koydukları bazı hususlarla ilgili 
olarak Hükümetimizin görüşlerini arzetmek üzerer huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. 

Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri, hakikaten çok enteresan bir haleti ruhiye içinde
yiz hepimiz. Kimin Saddam'a "zalim", kimin Saddam'a "mazlum" dediği; niye "zalim", niye 
"mazlum" dediği pek anlaşılamıyor. 

Belki güçsüzden yana olmak, belki yenilenden yana olmak, belki actmak.bizim milletimi
zin fevkalade üstün meziyetlerinden; ama, ortada bir gerçek var : O gerçek de, dünya barışının 
şu veya bu şekilde bozulmuş olduğu ve hepimizin, bu barışın bir an evvel sağlanması için gere
ken ne ise onun yapılması istikametinde görüşlere sahip olduğumuzdur. 

Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; Türkiye, bir Ortadoğu ülkesidir. Türkiye, batı 
ile doğu, kuzey ile güney arasında bir köprü teşkil etmektedir. Türkiye, krizden önce, bölge 
barışının sağlanmasında önemli bir istikrar unsuru olan ülke idi. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Verem olmadan şu seçimler bir yapılsa... 

BAŞKAN — Mustafa Bey, lütfen dinleyelim. 
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DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇtN (Devamla) — İnşallah bu 
kriz atlatılır; inşallah bir an önce atlatılır. Türkiye'nin, bölgenin istikrar unsuru ülkesi olarak 
kalması, en büyük kazancı olacaktır. Türk insanının burnu kanamadan bu meselenin içinden 
çıkabilmemiz, Türkiye'nin bu savaştan güçlü çıkmasının bir başka ifadesi olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; huzurunuza defaatle gelip, aldığımız kararlan, yap
tıklarımızı ve politikalarımızı arz ettim. Bu arzlarımın içinde, hiçbir zaman, bu krizin içinden 
nüfus artışından, nüfusu kırdırarak çıkmayı düşündüğümüzü, bu meselenin içinden toprak alarak 
çıkmayı planladığımızı veya süregelen grevleri bastırmak için bir politika takip ettiğimizi söy
lediğimi hatırlamıyorum. Hatta ve hatta, yanlış anlaşılmasın diye hazırladığım konuşma me
tinlerini, zaman zaman, satır satır okuduğumu, hepiniz hatırlayacaksınız. "Ola ki, sürçülisan 
ederiz, ola ki, söylemek istediklerimiz yanlış anlaşılır" diye, satır satır okudum. Bütün hepsi 
buradadır, tutanaklar buradadır. 

Söylediklerimiz açıktır; Türkiye'de bir ikinci cephe açılmasını istemiyoruz, kimsenin bir 
karış toprağında gözümüz yok. Hiç birimizin, hiçbir Türk evladının burnunun kanamasını is
temiyoruz. Meseleleri, devlet olma ciddiyeti içinde, soğukkanlılıkla ve dikkatle takip ediyoruz 
ve ülkemizin bütünlüğü, ülkemizin menfaatleri istikametinde alınması gereken her türlü tedbi
ri adım adım alıyoruz. Sizlerden aldığımız yetkiye dayanarak, sizlerden aldığımız güce dayana
rak, bu politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz. 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Kaç maske dağıttınız? 
DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KUTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Grevler devam 

ediyor, sözleşmelerin bir kısmı bağıtlanıyor, bir kısmı bağıtlanmıyor ve Hükümet üyelerimiz, 
sözleşmeye taraf olanlar; hatta zaman zaman, Başbakanımız, bu meselelerin en iyi bir şekilde 
çözülmesi için gayret gösteriyorlar. 

Şimdi, bütün bunlar herkesin gözü önünde cereyan ederken, "Acaba, Hükümet, böyle bir 
ihtimali düşünerek mi bir politika yaratıyor; grevleri birdenbire yasaklayıp, işçilerin haklı ta
leplerini bastırmak için bir politika mı izliyor?" diye bir fantezi yaratmak ve şu Yüce Meclisin 
çatısı altında bunları söylemek, acaba kime, hangi menfaati getirecektir; bunu yüce takdirleri
nize arz ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye, bölgeye asker göndermemiş bir ülkedir. Tür
kiye, topraklarında savaş yoktur. Halkımızın bir paniğe kapılması, karışıklıkların çıkması, hiç
birimize fayda getirmez. Biz, Parlamentoda, konuyu, fiilen harekâta iştirak etmiş ülkelerden 
daha çok konuşuyoruz; meseleyi, o ülkelerden daha çok, müspet veya menfî taraftarıyla ka
muoyunun önüne getiriyoruz, tartışıyoruz ve bazen isteyerek bazen de istemeyerek, hakika-
ten.bir panik olmasına bizler sebep oluyoruz. 

Şimdi, enteresan; tabiî ki, kapı komşumuzda bir çatışma varken, hatta bomba sesleri du-
yulurken.insanlarımızın oturdukları yerlerden ayrılmaları olağandışı bir hadise değil; ama, şu 
anda aldığımız bilgilere göre, köylerini, evlerini, bulundukları mahalleri terk edenlerin, yavaş 
yavaş geriye dönmeye başladıkları, o istikamete giden otomüslerde yer bulamadıkları haberle
ri geliyor ve doğrulamak için baktım, hakikaten doğru. 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Onlar için ne tedbir aldınız Sayın Bakan? 
DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇtN (Devamla) — Sayın Baş

kan, çok değerli milletvekilleri; içişleri Bakanımız bu sabah bize anlattı; ancak, bugün fevkalade 
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bir toplantısı olduğu için gelemedi, söylememi benden rica etti. Sivil savunma uzmanları, yurt 
sathında eğitilmiş ve gaz maskesi mevcutlarını onbinlerle ifade ediyor. "Bunların nasıl dağıtı
lacağı, kime dağıtılacağı; sirenlerin kimler tarafından çalıştırılacağı; zamanında hangi yayınla
rın nasıl yapılacağı, kimler tarafından yapılacağı" konularında eğitim tamamlanmış; yangın 
söndürme ekiplerinin hazır olduğunu ve sivil savunmayla ilgili her türlü tedbirlerin alınmış 
olduğunu, sizlere benim iletmemi rica etti; ben de, aynen, onun ricasını sizlere aktarıyorum. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Savaş ne alemde Sayın Dışişleri Bakanı? 
DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Devamla) — Değerli ar

kadaşlar, hassasiyetinizi anlıyorum; ama, herhalde, sükûnetimizi muhafaza edip, bizim paniğe 
kapılmadan, haklımızın da paniğe kapılmasına sebep olmadan, meseleyi soğukkanlı takip et
memizden başka yapılacak bir şey yoktur. 

Bu vesileyle, saygılar sunuyorum efendim. 
Çok teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gümdeme geçiyoruz : 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 

Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının yeniden incelenmek üzere komisyona geri verilmesine 
Mstin Başbakanlık tezkeresi (3/1519) 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 15.6.1989 tarihli ve K. K. Genel Müdürlüğünün 07/101-2285/03303 sayılı yazımız. 
"2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 

Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının", Millet Meclisi İçtüzüğünün 89 uncu mad
desine göre yeniden incelenmek üzere Komisyona geri gönderilmesini arz ederim. 

Yıldırım Akbulut 
Başbakan 

BAŞKAN — Sözkonusu tasarı, içtüzüğün 89 uncu maddesine göre, bir defaya mahsus 
olmak üzere, Plan ve Bütçe Komisyonuna geri verilmiştir. 

2. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Anayasa Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin 
önergesi (4/266) 

BAŞKAN — Komisyondan bir istifa yazısı vardır; okutup bilgilerinize sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gördüğüm lüzum üzerine Anayasa Komisyonu üyeliğinden ayrılıyorum. 
Gereğini saygıyla arz ederim. 

21.1.1991 
Cumhur Keskin 

Hakkâri 
' Anayasa Komisyonu Üyesi 

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

IV. — SEÇİMLER 

1. — Komisyonlarda Açık Bulunan Üyeliklere Seçim 
a) Anayasa Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 

BAŞKAN — Anayasa Komisyonundaki açık üyeliğe, Doğru Yol Partisi Grubunca, Sakar
ya Milletvekili Sayın Ahmet Neidim aday gösterilmiştir. 

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

b) Kamu iktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda açık bulunan üyeliklere seçim 

BAŞKAN — Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonundaki açık üyeliklere, Doğru Yol Partisi 
Grubunca Zonguldak Milletvekili Sayın Güneş Müftüoğlu ve Afyon Milletvekili Sayın Abdul
lah Ulutürk aday gösterilmiştir. 

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

c) Dilekçe Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 

BAŞKAN — Dilekçe Komisyonundaki açık üyeliğe, Doğru Yol Partisi Grubunca, Balıke
sir Milletvekili Sayın Mustafa Çorapçıoğlu aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemin, "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması \apımasına Dair öngörüşmeler" kıs

mına geçiyoruz : 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 19 arkadaştntn, hayvancüığtmızın^içinde bulunduğu 
sorunları ve bu konuda almacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/94) 

BAŞKAN — 1 inci sıradaki, Adana Milletvekili Sayın 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 araş
tırması açılmasına ilişkin önergesinin öngörüşmelerine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Yok. 
Hükümet bulunmadığından görüşme, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 2 nci sırada, Tekirdağ Milletvekili Sayın Güneş Gürseler ve 16 arkadaşının, 
Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifini, içinde bulunduğu sorunlardan kurtarmak 
ve ülke tarımına daha yararlı hale getirmek için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi vardır. 

Hükümet?.. Burada. 
önergeyi tekrar okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ayçiçeği üreticisi çiftçimizin ortağı bulunduğu ve temel gayesi, üreticinin ürününü değer

lendirip, onu ekonomik yönden desteklemek ve geliştirmek olan Trakya Yağlı Tohumlar Tarım 
Satış Kooperatifi (TRAKYA BİRLİK) son birkaç yıldır ANAP İktidarının hatalı politikası so
nucu iflas noktasına gelmiştir. 

öncelikle, Hükümet, Trakya Birlik'i 1989/1990 alım kampanyası sırasında parasal olarak 
desteklememiş, üreticiden 452 098 729 kg. yağlık ayçiçeği satın alan Trakya Birlik, alım bedeli
ni Ziraat Bankasından ve özel bankalardan aldığı borçlarla ödemiştir. 

1.3.1990 tarihi itibariyle Trakya Birlik'in Ziraat Bankasına 1 002 389 240 556.- TL. özel 
bankalara da 48 183 970 537.- TL. borcu bulunmaktadır. Ziraat Bankasına olan borcun bir 
bölümü, önceki yıllarda Trakya Birlik'e yaptırılan bitkisel yağ ithalatından kaynaklanmakta
dır. Bu borcun ne kadarının Hazine tarafından üstlenileceği belli değildir. 

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

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

Bitkisel hamyağın piyasa fiyatı 1 200 TL. dır. Trakya Birlik, elindeki ayçiçeğinin -bu fiyat
la rekabet edebilmesi için- kilosunu en fazla 550 TL. dan satması gerekmektedir. Oysa, elinde
ki ayçiçeğinin Trakya Birlik'e kilo başına maliyeti 900 TL. yi geçmektedir. Bütün bunlar, Trak
ya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifini iflasın eşiğine getirmiştir. 

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

örneğin; yurdun çeşitli yerlerinde, Yozgat, Ordu, Gaziantep ve Kırklareli'nde satın alınan 
ya da kiralanan yağ fabrikalarının iflas durumunda oldukları ve kurtarma gayesiyle devralın
dıktan ileri sürülmektedir. 

Yaklaşık 130 000 ortağı bulunan Trakya Birlik, bu ortaklarına kâr payı dağıtamazken bir 
futbol takımına yatırım yapmaktadır. 

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

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

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

ve arkadaşları 
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BAŞKAN — içtüzüğümüze göre, Meclis araştırması açılıp açılmaması hususunda, sıra
sıyla Hükümete, siyasî parti gruplarına ve önergedeki birinci imza sahibine veyahut onun gös
tereceği diğer bir sayın üyeye söz verilecektir. 

Konuşma süresi, Hükümet ve gruplar için 20'şer dakika, önergedeki imza sahibi sayın üye 
için 10 dakikadır. 

tik olarak, Hükümet adına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Şükrü Yürür'e söz veriyorum. 
Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Sayın Başkan, saygıdeğer 
milletvekilleri; Tekirdağ Milletvekili Sayın Güneş Gürseler ve 16 arkadaşının, Trakyabirlik'in 
1990 yılı içinde bulunduğu durumun tespiti ile alınabilecek tedbirlerin tespiti için Meclis araş
tırması açılması hakkındaki önergeleri üzerine söz almış bulunuyorum. 

Bu vesileyle, Hükümetimizce uygulanan bitkisel yağ politikasına ait temel esasları, Yüce 
Heyetinize sunmak ve bu politika içerisinde Trakyabirlik'in fonksiyonunu açıklama imkânını 
elde etmiş olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. 

Bitkisel yağ politikalarına esas olan politikalar tespit ve tayin edilirken, menfaatları bir
birleriyle çelişen iki grubu dikkate almak mecburiyeti vardır. Bunlardan birincisi, şüphesiz, ta
rıma bağlı olan üretici kesimi, diğeri ise tüketicidir; yani, mutfağımızdır. 

Üreticinin beklentisi, haklı olarak, bir yıllık emeğinin ve alınterinin karşılığı ürünü yük
sek fiyatla satabilmek olduğu halde, tüketicinin beklentisi de, mutfağının vazgeçilmez temel 
gıda maddesi olan yağı, mümkün olduğu kadar ucuza satın alabilmektir. Hele, 1970'li yıllarda 
yaşadığı yağ kuyrukları, yağ kıtlıkları ve yağ karaborsasından edindiği bilgiler de buna ekle
nince, yağ almakta bir hayli acelecidir ve stokçuluk da yapmaktadır. Dolayısıyla, yağlık ayçiçe
ği tohumunun mubayaa fiyatının yüksek tespiti, üreticinin, tabiî ki yüzünü güldürmekte; fa
kat rafine bitkisel yağın hammaddesinin pahalılaşması, tüketicinin cebini haliyle yakmaktadır. 

Tersine bir uygulama da, bitkisel yağ açığı olan ülkemizde, üreticiyi, alternatif diğer ürün
lere yöneltmektedir ve hem yağ açığının büyümesi hem de üreticinin haklı şikâyetleri ortaya 
çıkmaktadır. Demek ki, üreticinin ve tüketicinin menfaatlarımn maksimize edilmesini sağlaya
cak istikrarlı politikaları üretmek ve uygulamak, hükümetlerin görevi olarak ortaya çıkmaktadır. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri, hükümetlerin tabiî görevi, üreticiyi ve bir taraf
tan da tüketiciyi koruyucu tedbirleri alıp, uygulamaktır ki, Hükümetimiz, bu işlevini ciddiyet
le ve başanyla yürütmektedir, önce, meseleye üretici noktasından bakmama müsaade buyurunuz. 

Ülkemizin bitkisel yağ açığının önlenmesi amacıyla yağlı tohumlar üretimine özel bir önem 
verilmekte ve üreticilerimizi korumaktayız. Koruyucu tedbirlerimizin başında, dekara verimin 
yükseltilmesi suretiyle üretici gelirinin artırılması ve dış piyasa fiyatlarına kıyasla, mubayaa 
fiyatlarının yüksek tutulması teşkil etmektedir. 

Nitekim, ANAP hükümetlerinin göreve başladığı 1983 yılına kadar, yağlık ayçiçeği tohu
mu üretimimiz, yıllara göre ortalama 500 - 600 bin ton arasında değişirken, bu tarihten sonra, 

. büyük bir sübvansiyonla hibrit tohumu ekiminin yaygınlaştırılması suretiyle, ortalama 125 ki
logram olan dekara verim, ortalama 300 kilogram seviyelerine çıkarılmış; bu da, aynı alanı 
eken çiftçimiz açısından ilave bir gelir imkânı sağlamış bulunmaktadır. Ayçiçeği tohumu üreti
mimiz, 1989 yılında 1 250 000 tona yükselmiştir; bu da Türkiye için rekor bir seviyedir. 
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Üretici gelirinin bu yolda artırılmasıyla yetinilmemiş, taban fiyatların tespiti sırasında üre
ticinin menfaatleri, hiçbir kimse ya da grubun eleştirisine yer vermeyecek seviyede, yüksek tu
tulmuştur. Nitekim, 1988 yılında 370 TL./kilogram olan ayçiçeği tohumu, 1989 yılında 
650 TL./kilogram başlangıç fiyatıyla satın alınmaya başlanmış ve "Düzenlenmemiş sermaye 
piyasası" denilen zahire piyasasında, ayçiçeği üreticisini ezdirmemek için, haftalık artışlarla, 
ürün fiyatları yükselmiştir. Nereye kadar çıkmıştır? 726 liraya kadar çıkmıştır. Böylece, fiyat 
tespiti sırasında tahminî üretici maliyeti 462 lira ve yüzde 40 randımana göre 1 kilogram ayçi
çeği tohumunun dış piyasa fiyatına göre değeri 573 lira olarak tespit edilmesine rağmen, üreti
cimizin menfaati gözetilerek, yukarıda belirttiğim gibi, 573 liraya karşılık 650 liralık çiğit fiyatı 
verilmiştir. Bunun sonucunda, Trakyabirlik ve Karadenizbirlik tarafından mubayaa edilen ürün, 
gerek miktar, gerekse değer olarak rekor seviyeye ulaşmıştır. Bu seviyeyi soracaksınız; nedir? 
350 milyardır mubayaa fiyatı. Bu artış, tespit edilen alım fiyatlarının ne derece üretici lehine 
tespit edildiğinin açık bir delili olarak ortaya çıkmış bulunmaktadır. Trakyabirlikçe satın alı
nan 297 milyar Türk Lirası tutarındaki 452 bin ton yağlık ayçiçeği tohumunun 134 bin tonu 
yağ sanayicisi firmalara satılmak, 125 bin tonu fason işletilmek suretiyle değerlendirilmiştir. 

Saygıdeğer milletvekilleri, tarım satış kooperatifleri birliklerinin üreticilere yönelik hizmetleri 
değerlendirilirken iki kriterin ölçü olarak alındığını müşahede ediyoruz. Bunlardan birisi, ko
operatiflerin ürünü hangi fiyattan aldığı, diğeri de, iş yılı sonunda kâr payı dağıtıp dağıtmadı-
ğıdır. Takdir edileceği gibi, her hükümet, hem üreticisinin malının mümkün olduğu kadar yüksek 
fiyatla satın alınmasını hem de faaliyet döneminin sonunda kâr sağlayarak, bunun üreticileri
ne ek gelir olarak dağıtılmasını arzulamaktadır; hükümetlerimizin de genel arzusu ve eğilimi 
bu yöndedir. Arzu bu olmakla beraber, mesele politize edilmeden ortaya konulduğunda, yük
sek fiyat politikasıyla, kâr dağıtımı arasında ters bir ilişkinin mevcudiyeti kabul edilecektir. 
Daha açıkça ifade etmem gerekirse, ürün fiyatlarını ne kadar yüksek tespit ederseniz, yani her 
işletmede olduğu gibi, hammaddeyi ne kadar pahalıya alırsanız, faaliyet döneminin kârlılığı 
da o ölçüde azalacaktır. 

Bu açıklamalarımdan anlaşılacağı üzere, üreticiyi ya ürünün yüksek fiyatla satın alarak 
koruyacaksınız ya da ürün fiyatlarını düşük tutup, faaliyet dönemi sonunda kâr sağlanırsa, 
bu kârı üreticiye tevzi etmek gibi bir uygulamaya yöneleceksiniz. 

Biraz önce ifade ettiğim gibi, biz Hükümet olarak, tercihimizi, ürüne, satın alındığı tarih
te yüksek fiyat vererek, üreticiyi hasat mevsiminde korumak şeklinde kullanmış bulunmaktayız. 

Muhterem milletvekilleri, üreticiyi bu ölçüde korumanın bir sonucu olarak, mamul yağ 
fiyatlarının artması, dolayısıyla tüketici fiyatlarının süratle yükselmesi gerekirken, aldığımız 
tedbirle, buna da imkân verilmemiştir. Dış piyasa hamyağ fiyatlarının bugüne kadarki en dü
şük seviyeye inmiş olmasının verdiği avantaj kullanılarak, özel sektörün ithalatına engel olun
mamış, bu sayede bir taraftan yağ sanayimizde atıl kapasite önlenerek maliyetin düşürülmesi 
sağlanırken, diğer taraftan katma değer yaratılarak, aynı zamanda, mamul yağ ihracat imkânı 
sağlanmış bulunmaktadır. Bu arada, Trakyabirlik tarafından üretilen mamul yağ fiyatlarının 
satış fiyatları da maliyet faktörüne bakılmaksızın tespit edilerek, tüketici yararına rekabet or
tamını yaratılması yoluna gidilmiştir. Bu uygulamanın tabiî bir sonucu olarak, Trakyabirlik'in 
muhtemelen bir zararı ortaya çıkabilecektir; ancak, bu zararın, üreticimizi ve tüketicimizi ko
rumanın tabiî bir sonucu olarak Hazinece karşılanacağı açıktır. Nitekim, Yüksek Planlama 
Kurulu, 28 Mart 1990 tarihinde aldığı bir kararla, 1989 yılı ürünü yağlık ayçiçeği tohumu mu
bayaa faaliyetlerini destekleme alımı olarak kabul ederek, birliklerin uğrayacağı zararı Hazine 
üstlenmiş bulunmaktadır. 
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Muhterem milletvekilleri, bu önergede Trakyabirlik ile ilgili bir sürü yolsuzluk iddiasının 
kamuoyunda ve ortaklar arasında konuşulmakta olduğu iddia edilmiştir. Mesela, bir kısım yağ 
fabrikalarının kurtarma gayesiyle satın alındığının veya kiralandığının söylendiği yolundaki ifa
deler üzerinde de, müsaadenizle durmak istiyorum. 

Birliğin ihtiyacı ve özellikle üreticiden aldığı ayçiçeğinin kurulu işletme kapasitesinin üze
rinde olması halinde, alınan ürünün ekonomik ve seri şekilde değerlendirilmesi amacıyla, fa
son işleme veya bazı tesisleri kiralama yoluna gidilmesi tabiî bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, Trakyabirlik, şu ana kadar hiçbir yağ fabrikası satın almamıştır; ancak, 
kârlı ve verimli bir yatırım olacağı kanaatine varılan bazı kuruluşlara iştirak ettirilmiştir. Bu 
konularda Bakanlığıma intikal eden hiçbir şikâyet ve yolsuzluk iddiası, takipsiz, denetimsiz 
bırakılmamış ve iddia edilen konular takip ve tetkik edilerek adliyeye de intikal ettirilmiştir. 

Şimdi, örnek olarak; kurtarma gayesiyle, Yozgat, Ordu, Gaziantep ve Kırklareli'nde satın 
alındığı veya kiralandığı ifade edilen yağ fabrikaları konusuna gelmek istiyorum. Birliğin, ha
len, Yozgat -Çandır'da kiraladığı bir yağ fabrikası bulunmaktadır. Çoğunluğu yurt dışında 
çalışan işçilerimizin ve çiftçilerimizin oluşturduğu Çandır Köy Kalkındırma Kooperatifine ait 
olan bu fabrika, 13 Haziran 1983 tarihinden başlamak ve 13 Haziran 1991 tarihinde sona er
mek üzere, 1983 Yılında, 8 yıl için kiralanmıştır. Tesisin kiralanmasındaki amaç, atıl durumda 
bulunan fabrikanın ülke ekonomisine kazandırılması suretiyle, bu bölgede ayçiçeği üretiminin 
teşviki ve birliğe ek işletme kapasitesi sağlanmasıdır. Tesiste bugüne kadar 67 595 ton ayçiçeği 
işlenip, 26 500 ton hamyağ üretimi yapılarak, ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlanmış ve 
fabrikanın bulunduğu o çevrede de ayçiçeği ekimi geliştirilmiş, ziraatı özendirilmiştir. Kaldı 
ki, fabrikanın, devlet destekleme faaliyetleri kapsamında işletilmesi öngörüldüğünden, Trak-
yabirlik'e herhangi bir malî külfet de getirmemiştir. Trakyabirlik, Ordu tünde 1950'Ii yıllarda 
kurulmuş bulunan Ordu Soya Sanayiine, 1986 yılında, diğer birliklerle beraber, yüzde 25 hisse 
karşılığı iştirak etmiş ise de, ortaklık paylarını diğer birliklere devrettiğinden, bu şirkete ortak
lığı teşekkül etmemiştir ve ortaklığı yoktur. Ayrıca, birlik, 1989 yılında, Ordu'da kurulu OR
SAN Gıda, İnşaat ve Madencilik AŞ'ye, gıda sektöründe faaliyet gösteren bu sahaya yüzde 
12,5 hisse karşılığı 200 milyon lira sermayeyle ortak olmuştur. Şirketin ortakları, Fiskobirlik, 
Karadenizbirlik ve Trakyabirlik ile Ordu ti özel İdaresi, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası, Ordu 
Ticaret Borsası ve diğer gerçek ve tüzelkişilerdir. Halen, Trakyabirlik'in yukarıdaki hisseleri
nin Fiskobirlik'e devredilmesi kararlaştırılmış olduğundan, bu şirketteki ortaklığı da teşekkül 
etmemiş ve sona ermiştir. 

Trakyabirlik'in, Gaziantep İlinde, devir veya satın aldığı hiçbir tesis olmamıştır. Bu, haya
lî bir iddiadır. 

Kırklareli İli Lüleburgaz İlçesindeki Doysan Yağ Fabrikası, birliğin tesislerinde işleneme
yen ayçiçeğinin nihaî mamul haline getirilerek piyasaya arz edilmesi amacıyla, daha önce, 1986 
ve 1987 yıllarında fason olarak çalıştırılmıştır. Trakyabirlik'in bu ilde devir ve satın aldığı bir 
fabrika yoktur. Fason ücreti, kilogram bazı üzerinden tediye edilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sonuç olarak; Trakyabirlik, kuruluş amaçları doğ
rultusunda, ayçiçeği üreticisine hizmet götürmeye devam etmekte ve ayçiçeği ekimini, Trakya'
dan başlayarak, Güneydoğu Anadolu'da, ta GAP Projesinin faaliyet gösterdiği yörelere kadar 
yaymış bulunmaktadır. Ceylanpınar'da dahi bu sene ayçiçeği üretimi yapılmıştır. 
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11 Ocak 1991 tarihinde sona eren 1990 yılı kampanya döneminde de 235 milyar Türk Lira
sı tutarında, 273 bin ton ayçiçeği alımı gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. 

Sözlerime, 1970'Ii yıllarda hepinizin yaşadığı bir paket yağ uğruna, bir kilogram yağ uğ
runa saatlerce, günlerce kuyruklarda bekleme çilesine tüketicilerimizi düşürmemiş olmanın ver
diği memnuniyetle son veriyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alktşlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sosyaldemokrak Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Güneş Gürseler; buyurun efendim. (SHP 

sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 

değerli üyeleri, Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (Trakyabirlik'in) 
içinde bulunduğu durumun tespiti ve sorunlarının giderilerek, yeniden tarımımıza nasıl katkı 
yapar hale getireleceğinin belirlenmesi için bir Meclis araştırması açılması isteğiyle verdiğimiz 
araştırma önergesi üzerine, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun görüşlerini belirtmek üze
re söz aldım. Yüce Kurulunuzu saygılarımla selamlıyorum. 

öncelikle, Sayın Bakana verdiği bilgiler için teşekkür ediyorum. Doğruluğunu yanlışlığını 
karşılıklı tartışacağımız hususlar olabilir; ama, Sayın Bakanın burada bu bilgileri vermesi, son 
günlerde alışık olmadığımız bir davranış, özellikle, içinde yaşadığımız Körfez krizi nedeniyle 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde her şeyin konuşulmayışından kaynaklanan eleştirimizi; örne
ğin tncirlik'teki üssün kullanılıp kullanılmadığı, oradan hangi uçakların kalkıp hangi uçakla
rın kalkmadığı, nerelerin bombalandığı, Adana'da, güneydoğuda gaz maskesi dağıtılıp dağı
tılmadığı konuları cevapsız kalırken, Sayın Bakanın Trakyabirlikle ilgili konularda açıklayıcı 
cevaplar vermesine teşekkür ediyorum. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Ankara) — Ne alakası var? 
GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — O kadar bir giriş yapmama izin vermenizi rica ederim. 
Trakyabirlik'in sorunlarını ve içinde bulunduğu durumu değerlendirmeden önce, günü

müzde Tarım Satış Kooperatiflerinin ANAP İktidarı döneminde itildikleri konumu ve işlevini 
yerine getiremez duruma nasıl düşürüldüklerini tartışmak gerektiği kanısındayım. 

Ülkemizde 1937 yılında sadece 2 birlik ve 19 birim kooperatif ölçüsünde örgütlü olan Ta
rım Satış Kooperatifleri, bugün 6S0 bin ortağı, 21 birlik ve 400'den çok birim kooperatifi içe
ren bir örgüt yapısına kavuşmuştur. 

Ayrıca, bugün tasfiye aşamasında olsa da, 1969 yılında kurulan TARKO ile merkez birliği 
de oluşturulmuştur. 

Sayın milletvekilleri, Tarım Satış Kooperatifleri faaliyet alanlarını ve amaçlarını şöylece 
sıralayabiliriz : 

— Kooperatif ortaklarının ürünlerini değerlendirmek, 
— Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu tarafından görevlendirildiğinde, üretici

lerden devlet adına destekleme alımında bulunmak, 
— Satın alınan ürünleri değerlendirip, pazarlamak, 
— Ortaklarına kredi vermek, 
— Ortakların tarımsal üretimdeki ihtiyaçlarının karşılanmasında destek olmak, 
— Ortakların meslekî bilgisinin artırılmasına katkıda bulunacak çalışmalar yapmaktır. 
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Tarım Satış Kooperatifleri, Trakyabirlik örneğinde olduğu gibi, ağır sorunlar içine itilme
den önce, belirttiğimiz bu amaçları gerçekleştirmede, çiftçimize ve kendi ortaklarına yararlı 
olmada önemli aşamalar kaydetmiştir. Ancak, ANAP İktidarının tarım politikası ile ortaya 
çıkan tablo, bu birliklerin, işlevlerini gerçekleştirmelerine imkân tanımamıştır. 

Bakınız, bu dönemde, tarım sektörünün, işgücü içindeki payı giderek düşmektedir. Bu 
pay 1980'de yüzde 62,5 iken, 1988'de yüzde 55'e düşmüştür. İhracattaki pay ise, 1980'de yüzde 
57,4 iken, 1988'de yüzde 20'ye düşmüştür. Bu rakamın, işlenmiş tarım ürünleri için, 1980'de 
yüzde 64,6, 1988'de ise yüzde 27,7 olduğunu biliyoruz. 

Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin, kendi konularında, ülke ihracatındaki payları da 
1975 - 1980 döneminde yüzde 45,66 iken, 1981 - 1986 döneminde yüzde 13,53 'e düşmüştür. 
Bütün bunların nedeni de, 1980 sonrasında Tarım Satış Kooperatiflerini devlet güdümüne so
karak, güçsüzleştirme ve etkisizleştirme politikasıdır, tarım sektörünü yok etmeye çalışan poli
tikalardır. Bu çerçeve içinde Tarım Satış Kooperatiflerinin çiftçiye toplam borcu 520 milyar liradır. 

1980 sonrası dönemde izlenen politikaların, tarımın sorunlarına çözüm getirmediği, dola
yısıyla, tarımın istenilen gelişmeleri göstermediğini -olayların içinde yaşayarak- görüyoruz. Ni
tekim, tarımda, çalışan başına nispî gelirin bu dönemde giderek azalması, üretici sektörler açı
sından, bölüşümün tarım aleyhine geliştiğini göstermektedir. Ayrıca, iç ticaret hadleri yoluyla, 
tarımdan, tarım dışı sektörlere aktarılan kaynağın ulaştığı düzey, günümüzde, tarımı, daha fazla 
devlet desteğine gereksinme gösteren bir duruma getirmiş bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ülkemizde halen Tarım Kredi ve Tarım Satış Koopera
tifleri, demokratik olmaktan uzak ve dolayısıyla devlet güdümlü kooperatifçiliği öngören iki özel 
yasaya göre kurulup işletilmektedir. Bunlar, tarım kredi kooperatifleri için, 1972 tarih ve 1581 
sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu ile, bunun bazı maddelerini değiştiren 1985 
tarih ve 3223 sayılı Yasa, Tarım Satış Kooperatifleri için ise 1985 tarih ve 3186 sayılı Yasadır. 

Değerli üyeler, 2 milyon ortağı ile, ülke ekonomisinde büyük yeri olan tarım satış ve tarım 
kredi kooperatifleri, eski, 2834 ve 2836 sayılı özel yasaları nedeniyle, zaten 1935 yılından beri 
devlet güdümü altındaydılar. Tek parti dönemi olan 1935 yılları koşullarında kooperatifçiliğin 
devlet koruyuculuğu ve güdümü altında gelişmesi normal kabul edilebilir; ancak, günümüzde 
bu tür bir kooperatifçiliğin yarar sağlayacağını düşünmek doğru değildir. Devlet güdümü, ta
rım kredi kooperatiflerinde 1972 yılında çıkarılan 1581 sayılı Yasa ile nispeten kaldırılmıştı. 
Son yıllarda ise her iki tip kooperatifin demokratik bir yapıya kavuşturulmaları, ortaklar ve 
bütün kooperatiflerce sabırsızlıkla beklenirken, 1984 yılında çıkarılan 237 ve 238 sayılı kanun 
hükmündeki kararnamelerle -ki, bu kararnameler 1985*te Türkiye Büyük Millet Meclisinden 
geçerek, 3186 ve 3223 sayılı yasaları oluşturmuşlardır- tarım satış ve tarım kredi kooperatifleri, 
maalesef, 1935'lerin de gerisine götürülmüş ve devlet güdümü daha da pekiştirilmiş ve 1984'te, 
1985'te bu kararnameler çıkartıldığında, zamanın hükümeti tarafından, seçilmişler dahil bü
tün üst yöneticiler değiştirilerek, bu kooperatifler âdeta birer kamu iktisadî teşebbüsleri haline 
dönüştürülmüşlerdir. 

Tarım kredi ve tarım satış kooperatifleri yasalarındaki bu değişiklikler, iktidarın koopera
tiflere bakış açısını ve demokrasi anlayışını göstermesi yönünden çok ilginçtir. Siyasî iktidar; 
büyük aracı, tefeci, özel bankalar, sanayiciler ve holdinglerden oluşan özel sektöre olabildiğin
ce demokrasi; küçük köylü, işçi, küçük memur, küçük üreticiden oluşan kooperatif sektöre 
ise, olabildiğince devlet güdümü ve demokrasi kısıtlaması öngörmektedir. 
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Sayın milletvekilleri; kooperatifler üzerindeki bu devlet güdümünün en açık örneklerin
den biri, tarım satış kooperatifleri ve birlik yöneticilerinin devletçe, doğrudan ve dolaylı olarak 
atanmasıdır. Birlik genel müdürleri, Sanayi ve Ticaret Bakanının önerisiyle, ortak kararnameyle, 
doğrudan devletçe atanmakta; birim kooperatiflerin yöneticileri ise, genel müdür teklifi ve-bir
lik yönetim kurulu kararından sonra Sanayi ve Ticaret Bakanı onayıyla atanmaktadırlar. Bu 
da, dolaylı olarak devletçe atanmadır. Bu tür atamalarla oluşturulan yönetimleri, kooperatifin 
ortaklarını değil; fakat, daha çok, siyasal iktidarı düşüneceği ve siyasal iktidarın politikasını 
uygulamaya çalışacağı açıktır. Böyle bir örgütlenmenin ise, kooperatifçilikle ilgisi yoktur. 

Tarım satış kooperatiflerinin içinde bulunduğu bir diğer önemli sorun da, finansman so
runudur. Bu sorunun temelinde, kredi ve sermaye yetersizliği yatmaktadır. Ziraat Bankası dı
şında finansman kaynağı yoktur. Kooperatiflerin özkaynakları ise, sınırlıdır. Ziraat Bankası 
kredileri yetersiz, faizleri ise yüksektir. Başka bankalardan kaynak bulmak ise, ilgili bakanlı
ğın iznine bırakılmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemizde, tarım satış kooperatiflerinin sorunları açı
sından yaptığımız bu genel değerlendirme, tümüyle ve en ağır şekliyle, ayçiçeği çiftçimizin or
tağı bulunduğu ve temel gayesi üreticinin ürününü değerlendirip, onu ekonomik yönden des
teklemek ve geliştirmek olan Trakyabirlik için de geçerlidir. 127 987 ortağıyla Türk çiftçisinin 
önemli bir örgütü olan Trakyabirlik, yukarıda belirttiğimiz yanlış politikalar ve özellikle or
taklar tarafından yönetilmesine olanak tanınmaması nedeniyle, önemli sorunlar yaşamaktadır 
ve iflasın eşiğine gelmiş durumdadır. Böyle bir tavır sonunda, Trakya'da, pek çoğu Trakyabir-
lik'in ortağı olan çiftçi, tarlasına ayçiçeği ekmemeye başlamıştır. Tekirdağ Ziraat Odası tara
fından yapılan bir açıklamada, Trakya'da ayçiçeği ekim alanlarının yüzde 30 oranında azaldığı 
belirtilmektedir; yani çiftçimizin, kendi ortağı bulunduğu kooperatifine satma garantisi olan 
ayçiçeğini ekmemeye başlaması sözkonusudur ve üretici çiftçinin, oraya ortak olan çiftçinin, 
kendi kooperatifine güveni kalmamıştır. 

Sayın Bakan, biraz önce, dönüm başına 125 kilo olan verimin 300 kiloya çıkarıldığını söy
ledi; ama, Trakya'da böyle bir ortalamayı, hele geçen yıl tutturmak hiçbir şekilde mümkün 
olmamıştır. Dönüm başına 300 kilo verimi bulsak da, hep beraber bayram etsek... Bırakın 300 
kiloyu, 200 kiloya razıyız ve bu 200 kilo verim dahi maliyeti kurtarmamaktadır. 

Biraz önce, "Trakya'da ayçiçeği ekim alanlarında yüzde 30 azalma var" derken şuradan 
hareket ediyorum : Bu, Tekirdağ Ziraat Odasının açıklamasıdır ve ayrıca bugün telefonla ko
nuştuğum çiftçilerin beyanıdır. 

Burada çifçinin dönüm başına ortalama 200 kilo ayçiçeği verimi aldığını düşünürseniz ve 
şu an Trakyabirlik'in, beş gündür de kilosu bin liradan ve onbeş gün vadeli satış yaptığını dik
kate alırsanız, çiftçinin, bir dönümden elde edeceği, 200 bin liradır. Bunun bir dönümüne 125 
bin liralık girdi maliyeti var ve geriye 75 bin lira kalıyor. Trakya'da bir dönümüne icar ise 110 
bin lira. O nedenle, Trakya çiftçisi, bu sene ayçiçeği ekmemiştir. Seneye Trakya'dan, bırakın 
dönüm başına 300 kiloyu, 150 kilo verimi bile zor alacaksınız; bunu şimdiden bir uyarı olarak 
Sayın Bakana iletiyorum; hesapları, 300 kilo üzerinden değil, daha gerçekçi olarak yapmakta 
yarar var. 

Trakya çiftçisinin, özellikle Trakya'da ayçiçeği yetiştiren ve Trakyabirlik'in ortağı olan ve 
büyük bölümü Trakya'da olan 127 987 ortağın, kendi kuruluşlarına güveni kalmamıştır. Nasıl 
kalsın ki, Trakyabirlik'in, ayçiçeği üreticisi ortağı, kendi kuruluşuna sattığı ayçiçeğinin değer 
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kazanması nedeniyle fiyat farkı alamazken, kendisine, kuruluşunun zarar ettiği söylenirken, 
aynı kuruluşun Türkiye'nin dört bir tarafında batmakta olan fabrikaları satın aldığı ya da ki
raladığı görülmektedir. 

Biraz önce, Sayın Bakan bu iddiaların bir kısmını doğruladı; ama, hiçbir mantık, Trak
ya'dan, Edirne'den kalkıp bu kooperatifin Yozgat'ın Çandır*ına, Ordu'ya gitmesine inandırıcı 
bir başka cevap veremeyecektir. 

Bu fabrikaların zararları, kâra geçirebilmek için yapılan yatırımlar, hep, ortakların cebin
den çıkmakta, ürettiğinin karşılığını alamayan çiftçi, toprağına, tarlasına, ürününe küsmekte 
ve üretmemektedir, tşte, bu yıl Trakya'da yaşanacak olan ayçiçeğindeki üretim düşüklüğünün 
önde gelen sebebi, bu güvensizlik olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, bugüne kadar, Trakyabirlik'in sorunlarını çeşitli olanaklardan ya
rarlanarak dile getirmeye, Hükümetin dikkatini çekmeye çalıştık. 

HALtL ÇULHAOĞLU (îzmir) — Sayın Bakan dinlemiyor. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — Sayın Bakan kendi söylediklerinin doğruluğunu ka
bul ettikleri için, bizimkileri daha değişik dinliyor. 

Bu sorunların başında da -yukarıda, ANAP iktidarından tüm kooperatiflerin sorunu ol
duğunu belirttiğim- finansman sorunu geliyor. Tarım satış kooperatifleri, tarım kredi koope
ratifleri, ANAP iktidarı döneminde tarımın genelde desteklenmemesinden kaynaklanan... 

BAŞKAN — Affedersiniz Sayın Gürseler... 
Sayın Güney, Sayın Bakanın mevzu ile ilgili bir husus konuşulmaktadır; lütfen kendisini 

rahat bırakınız. 
Buyurun Sayın Gürseler. 
GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — Trakyabirlik, son on yılda giderek sürekli zarar eden, 

üreticiden aldığı ayçiçeğini, kâra geçip, ortaklarına kâr payı dağıtacak şekilde değerlendireme
yen bir konuma düşmüştür. 1988 -1989 dönemi zararı, 7 milyar 452 milyon 842 bin lira olarak, 
birlik tarafından açıklanmış bulunmaktadır. 

Böyle bir darboğaza girmesinin en önemli nedeni, şüphesiz, ANAP'ın bu tür örgütlenme
lere inanmaması, bu tür kuruluşları, ekonomik yaşamımızdan bir an önce çıkarmak istemesi
dir. ANAP'Iı değerli arkadaşlarımızın, yüzyılımızın en büyük ekonomisti olarak gördükleri 
Sayın Cumhurbaşkanı, tarım satış kooperatiflerinin şimdiki haliyle devlete büyük yük olduğu
na inanmakta ve bunların şirket haline getirilip halka ve çiftçiye satılmasıyla, sanayi kesimi
nin, tarım satış kooperatifleri bünyesinden çıkarılabileceğini ileri sürmektedir, tşte bu anlayış, 
Tarım Satış Kooperatiflerini kendi kaderiyle başbaşa bırakmakta ve giderek işlevlerini yapa
maz konuma gelmelerini amaçlamaktadır. 

Sayın Cumhurbaşkanının, Ziraat Odaları Başkanının kabulde yaptığı konuşmada söyle
diği gibi, Tarım Satış Kooperatiflerini'h şimdiki haliyle devlete büyük yük olduğu, bunların şir
ketleşmelerinden başka çare olmadığı belirtilmektedir. Halbuki, tarım satış kooperatifleri, şir
ket olmamakla birlikte, ortakların oluşturdukları ve yaklaşık 130 bin kişinin ortağı olduğu bir 
kuruluştur, bir kooperatiftir. Desteklenmeleri için, illa birkaç kişinin şirketi mi olması lazım?.. 
Eğer desteklenecekse; eğer, bu kadar ortağa kuruluş gayesine uygun yarar sağlayacaksa, bu 
statü içinde ekonomiye katkı sağlayabilecek hale getirmek gerekir. 
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Bu kooperatiflerin ve Trakyabirlik'in, işlevini yerine getiremez konuma gelmesi için neler 
yapılmıştır? 1989 yılına kadar, Trakyabirlik tarafından yapılan hamyağ ithalatı serbest bırakıl
mıştır. Destekleme alımı için yeterli kaynak sağlanmamıştır. Ziraat Bankası, destekleme alımı 
için yeterli kredi vermemiştir, özel bankalardan destekleme alımı için yüksek faizle borç para 
alınmıştır. 

Peki, bütün bunların sonunda ne olmuştur : öncelikle, 1989 -1990 alım kampanyası sıra
sında, Hükümet, parasal destek sağlamadığı için, üreticiden satın alınan -biraz önce Sayın Ba
kanın da açıkladığı- 452 098 729 kilogram yağlık ayçiçeğinin bedeli, Ziraat Bankasından ve 
özel bankalardan alınan borçlarla ödenmiştir. 

1 Mart 1990 tarihi itibariyle, Trakyabirlik'in Ziraat Bankasına olan borcu -Sayın Bakanın, 
bana, bir soru önergem üzerine verdiği cevapta belirttiği gibi- 1 002 389 240 556 liradır. 

Aynı cevap yazısında, Sayın Bakanın, Trakyabirlik'in özel bankalara olan borcunun da, 
48 183 970 537 lira olduğu belirtilmektedir; yani 1 Mart 1990 tarihi itibariyle, Trakyabirlik'in 
toplam borcu 1 trilyon 50 milyarın üzerindedir. 

Peki, Trakyabirlik, 1 Mart 1990 tarihi itibariyle bu borcunu nasıl ödeyecektir? Gene o so
ru önergesine verilen elimdeki cevapta vardı: Trakyabirlik'in elinde -o tarih itibariyle- 343 536 
ton yağlık ayçiçeği vardı. Bunu satarak borcunu ödeyecek, başka yapacağı bir şey yok; ama, 
tüm bu stoku; yani 343 536 ton yağlık ayçiçeğini piyasa fiyatından satarak -o zamanki piyasa 
fiyatı 700 liradır- ödemesi mümkün değildir. 

Ayrıca, 1989 yılından başlayarak yapılan bir iş var : Hamyağ ithalatı serbest bırakılmış 
ve yurt dışından 1 Mart 1990 tarihi itibariyle hamyağ 1 200 liradan getirilmeye başlanmış. Trak
yabirlik'in, ayçiçeğinin, o tarihte satış fiyatı 700 liradır. 700 liradan Trakyabirlik'ten ayçiçeği 
alıp, bunu işleyerek bitkisel yağ haline getirip satmak, özel sektör fabrikalarının işine gelmi
yor. Neden?.. 1 200 liradan dışarıdan hamyağ ithal edip, imalatın yarısından işe başlamak da
ha kârlı geliyor. Yağ fabrikalarının 1 Mart 1990 tarihi itibariyle teklifleri şudur : "Sizden çiçek 
alırız; ama, 550 liradan verirseniz alırız. 550 liralık fiyat, 1 200 liradan alınan hamyağı karşılı
yor; bu nedenle, ancak 550 liradan alırız" demişlerdir; ama, 1 Mart 1990 tarihi itibariyle ayçi
çeğinin Trakyabirlik'e maliyeti 900 liradır, tşte bu tablo, ithal hamyağ ile rekabet edebilmek 
için eldeki ayçiçeğini maliyetin altında satmak, ancak bu satışa rağmen banka borçlarını öde
yememektir. 1 Mart 1990 tarihi itibariyle olay buydu ve araştırma önergesinin verildiği tarih 
itibariyle de olay buydu. Bunun Trakya'da çiftçi arasında çok önemli derecede yankılanmasın
dan ve basının konuyla ilgilenmesinden sonra, Hükümet, "Biz bunu destekleme alımı bünye
sinde değerlendirip, birliğin zararını üzerimize alacağız" şeklinde söyledi. Bugün de, Sayın Ba
kan, 28 Mart 1990 tarihli Yüksek Planlama Kurulu kararından söz etti ama, bence, o kararda 
da bir açıklık yok. 

Bugün, Trakya'da şu anda geçerli olan fiyat konusuna^da bir ölçüde değinmek istiyorum. 
Bir kere, hamyağ ithalatı bütün hızıyla devam ediyor. Halen, Tekirdağ limanında, yurt dışından 
bitkisel hamyağ getiren gemiler var. Taban fiyatı -Sayın Bakanın da söylediği gibi-11 Ocak 1991'e 
kadar, Trakyabirlik'in devam ettirdiği alımda, sonuçta 940 liraya kadar ulaştı; Trakyabirlik, en 
son bu fiyattan alım yaptı. Serbest piyasa, bugün, peşin 956 lira. Yirmi otuz gün vadeyle, 1 050 
liradan satılıyor. Trakyabirlik, 5 gün önce vadeli satışa başladı; 15 gün vadeyle 1 000 liradan satı
yor. Bu fiyat dahi -serbest piyasadaki'956 liralık peşin fiyat karşısında dahi- Trakyabirlik'in elin
deki ayçiçeğine rağmen, gene de belirli sıkıntılar yaşadığı gerçeğini ortaya koyuyor. 
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Ayrıca, bir gerçeğin daha altını çizmek lazım. Trakyabirlik'in bu şekilde yönetilmesi, or
taklarına hiçbir şekilde kâr payı dağıtmaması, buna karşılık, Trakya çiftçisini, ayçiçeği üretici
sini, ayçiçeği üretmekten vazgeçecek noktaya getirmesi, bu işte bir yanlışlık olduğunu ortaya 
koyuyor. Trakya çiftçisi, neden ayçiçeği üretmekten vazgeçmiştir? Trakya çiftçisi, neden buğ
dayı tercih etmektedir? Neden başka ürünleri tercih etmektedir ve Türkiye'de, biraz önce, Sa
yın Bakanın, var olduğunu söylediği bitkisel yağ açığı, neden giderek artmaktadır? tşte, bu 
noktada Trakyabirlik'in içinde bulunduğu sorunların tespit edilmesi, bu sorunların nasıl aşıla
cağının bir Türkiye Büyük Millet Meclisi araştırmasıyla belirlenmesi, Türk tarımının içinde 
bulunduğu sıkıntıları aşmada yardımcı olacağı gibi, ayçiçeği üreticisi çiftçimizin sorunlarını 
çözmede Türkiye Büyük Millet Meclisinin önemli bir katkısını sağlayacaktır; ancak, bu sorun
ların çözümü için, İktidarın tarım politikasının değişmesi gerekir; bu politika içinde, koopera
tiflere bakışının değişmesi gerekir; ama, bu konuda ümitli olmak mümkün değil. 

iktidarın tarımı dışlayan, tarımı desteklemeyen, tarımdan desteğini giderek çeken bu poli
tikasının kolay kolay değişmeyeceği görülüyor. Çiftçinin de umudu -bütün Türkiye'de halkın, 
emekçilerin, emeğiyle geçinen insanların olduğu gibi- Türkiye'de bir iktidar değişikliğidir; an
cak, değişen iktidarla Türkiye'de, tekrar, tarımın, çiftçinin gerçek anlamda üreten insanların 
destekleneceği beklentisi var. 

Bütün bunlara rağmen, çiftçinin sorununu, çiftçinin sorunu içinde ayçiçeği üreticisinin 
sorununu, onların içinde Trakyabirlik'in ve ortaklarının sorununu aydınlatmada, çözmede yar
dımcı olacağı ümit ve dileğiyle, araştırma önergemizin kabul edilerek, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin bu konuda bir araştırma komisyonu kurarak araştırma yapmasına olanak sağlama
nızı diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürseler. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın İrfan Demiralp. Buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Sayın Başkan, sayın milletve

killeri; bu önerge, yaklaşık bir yıl önce, Meclis Başkanlığına verilmiş. Bu önergenin verildiği 
günlerde, önergeyi veren arkadaşlarımız, konunun önemini ve güncel oluşunu dikkate almış
lardır; ancak, bu konudaki itiraz ve ikazlarımızı çeşitli zamanlarda yapmamıza rağmen, Mec
lis araştırması önergeleri, güncelliği içerisinde, bu Mecliste, maalesef, görüşülemiyor. Burada 
bulunmamızın ve Meclis araştırması önergesi gibi bir fonksiyonu, bu Meclis içerisinde icra et
memizin en önemli nedeni, konuyu zamanında görüşmektir. Eğer, bu Meclise araştırılmak üzere 
bir konu getiriliyorsa, mutlaka, ülkenin belli bir kesiminin veya büyük bir toplum kesiminin 
o konuda şikâyeti var demektir ve bu şikâyetin bu çalı altında, burada acilen görüşülmesi, ka
rara bağlanması ve şikâyete, sorunlara çare bulunması gerekir. Ancak, bu, bu Mecliste yapı
lamıyor. 

Şimdi, bu konunun detaylarına girmeyeceğim; çünkü, konu, hem güncelliğini kaybetmiş 
hem de Meclis, değerli üyeler ve Hükümet, Meclis araştırması önergelerine karşı ilgisini kay
betmiş. Şuradaki boş sıralar, Hükümetin bu konuları güncelliğini yitirdikten sonra getirmesi ve... 

TEVFİK ERTÜRK (Ankara) —• Biz yok muyuz burada yani? 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Sayın İktidar Grubunun, Hükümet Grubunun bu ko

nuları ciddiye almaması, netice itibariyle, burada gerçekleri dile getirmek için canla başla mü
cadele eden muhalefet grubundaki milletvekillerini de, maalesef, konuya ilgisiz duruma getiriyor. 
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Ben, bu konularda, Sayın Hükümetin bundan böyle duyarlı olmasını rica ediyorum. Bu 
Meclise getirilen konular, araştırma önergeleri, mutlaka, güncelliği içerisinde görüşülmelidir, 
bunun bir çaresi mutlaka bulunmalıdır. 

HASAN NAMAL (Antalya) — Çare, seçim... 
İRFAN DEMtRALP (Devamla) — Eğer, üyesi olmayı, mensubu olmayı düşündüğümüz 

Batı demokrasilerinde bunun çaresi bulunuyorsa, halkı ilgilendiren konular güncelliği dahilin
de meclislerde görüşülüyorsa, bunun burada da çaresi mutlaka bulunur; ama, tabiî, Hükümet 
ve bu Meclisteki çoğunluğu temsil eden grup isterse veyahut da bir yerlerden, "Yapın" diye 
sinyal gelirse. 

Değerli arkadaşlarım, 1989 yılında, 218 bin ton ham yağ ithal edilmiş; buna, yaklaşık 110 
milyon dolar, yani 350 milyar Türk Lirası para ödenmiş. 1990 yılının ekim ayı itibariyle, 181 
bin ton ham yağ ithal edilmiş ve buna 90 milyon dolar para ödenmiş. Hükümet ve bu tktidar, 
iktidar olduğu günden beri, bu konuda yanlış bir yol izliyor. Hollanda'nın damping fiyatlı, 
hükümet destekli ham yağını, ucuz diye Türkiye'ye ithal ediyorsunuz, sonra da Trakyabirlik, 
Karadenizbırlik ve buna bağlı üreticileri güç duruma düşürüyorsunuz... Bu, ayçiçeğinde böyle 
de, diğer tarım kesiminde farklı mı? Değil. Tütünde de böyle, şekerpancarında da böyle. 

Türkiye, dünyanın, gıda maddesi yeterli sayılı 7 ülkesinden bir tanesi iken, bugün, Türki
ye'ye ithal edilmeyen gıda maddesi kalmadı. Türkiye'de yetişmeyen, üretilmeyen şeylerin -lüks 
veya değil- ithalatı, hadi, bir noktaya kadar mazur görülebilir; yaratılmış olan sunî döviz bol
luğu neticesinde oluyor şeklinde de söyleyebilirsiniz. Ama, ham yağın, şekerin ve tütünün itha
latının mazereti yoktur. Bunları, hiçbir şekilde buraya gelip mazur göstermek, makul göster
mek mümkün değildir. 

Siz, Türk çiftçisine vermeniz gereken parayı, Hollanda çiftçisine veya Arjantin çiftçisine, 
Brezilya çiftçisine vermekle Türkiye'de tarımın sorunlarını çözemezsiniz. Hepimiz seçim böl
gelerimize gittiğimizde, özellikle de köylere gittiğimizde, bu şikâyetlerle her zaman karşılaşıyo
ruz; tabiî, köylere gidenler için söylüyorum. Köylünün işi bitmiş. Bu sözü köylünün tabiriyle 
söyledim; yanlış anlamayın, durum aynen bu. 

HASAN NAMAL (Antalya) — "Bitirmişsiniz" de, kardeşim. 
İRFAN DEMtRALP (Devamla) — Köylü, traktörünün deposunu doldurup çift süremi

yor. Geçtiğimiz harmanda gördüm. Gözümle görmesem, bana kim söylerse söylesin inanmaz
dım; traktörü çekmişler, hayvanla harman dövüyorlar. "Niye böyle yapıyorsunuz?" dedim... 
Sayın Bakan, gülüyorsunuz! Havza'nın köylerine, Devalan Köyüne, Çelikalan Köyüne ve Ça-
kıralan Köyüne gidin. Ben, oralarda bunu gözümle görmesem, bir başkası söylese, çok itimat 
ettiğim biri dahi söylese tereddütle karşılardım, inanmazdım. 

"Niye harmanı traktörle dövmüyorsunuz?" dedim, "Yaktığı mazotun parasını karşılamı
yor, onun için böyle dövüyoruz; hazır dövenler de vardı, bozmamıştık, kırmamıştık, böyle 
dövüyoruz" dediler. Köylünün durumu bu noktaya gelmiştir. Bu şekilde, köylünün sıkıntısını 
azaltmak mümkün değildir. Zaten, Devlet İstatistik Enstitüsünün raporları da şunu gösteri
yor; 1983 yılına göre, köylünün kalkınma düzeyi, gelişmişlik düzeyi, iktidarınız döneminde, 
yüzde 7-8 civarında geriye düşmüştür. 

Şu anda, zaten, ne İktidar Grubu, ne de Hükümet bu konularla ilgilenecek durumda de
ğil. Bunları buraya gelip söylüyoruz, tutanaklara geçiyor, tutanakları da sonradan okuyan 
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olur mu, olmaz mı, o da belli değil; okunsa ne olacak? önemli olan, eğer burada bir konu 
görüşülüyorsa, bu bir memleket meselesi demektir, bunun çözümünün bulunması lazım. Şim
di biz, bu konuları burada konuştuk, bugün de konuşuyoruz; ama, burada bir çözüm buluna
cağı kanaatinde değilim. 

Hükümet, şu anda bütün dikkatlerini Körfez krizine çevirmiş durumda. Her şeyin maze
reti, bundan böyle ağustos ayından beri Körfez krizi, bir haftadır da, Körfez savaşı... 

Nakliyeciler bas bas bağırıyorlar... Kamyonlarını park yerlerine çekmişler; kamyonlarını 
galerilerin içerilerine değil, avlularına çekmişler, bir yıl önce 100 milyona aldığı bir kamyonu 
bugün 80 milyona satabileceği müşteriyi bulamıyor. Taşımacılık sektörü, Türkiye'ye yılda 650 
ila 700 milyon dolar döviz getiren bir sektördü; bu sektör bugün çökmüş durumda. 

Küçük esnaf ve sanatkârın durumunu anlamak için, şöyle, Ankara'nın sokaklarında, cad
delerinde gezerek, birkaç esnafla konuşmak yeterlidir. 

Bu yılbaşı itibariyle, memur, işçi ve emeklinin maaşında yapılmış olan artış, maalesef, da
ha henüz ocak ayı içerisinde olmamıza rağmen, anlamını yitirmiştir, hiçbir önemi kalmamıştır 
ve artık, bütün bunların sebebi, bugünlerde Körfez savaşı olmaktadır. 

Körfez savaşı nedeniyle, fiyatlar, özellikle zorunlu tüketim maddelerinin fiyattan bir ay 
içerisinde akıl almaz bir şekilde artmış ve bir taraftan da, hâlâ, Bağ-Kur emeklilerinin eline 
180 bin lira, 200 bin lira para verilmektedir. Bugünkü şartlarda, Bağ-Kur emeklilerine 180 bin 
lira, 200 bin lira verilmesini makul ve yeterli karşılayacak bir arkadaşın burada olabileceğini 
zannetmiyorum. 

Bu araştırma önergesinde ve verilmiş olan diğre araştırma önergelerinde pek çok yolsuz
luk iddiaları dile getirilmiştir; ancak, dile getirilen, araştırılması istenilen yolsuzluk iddiaları
nın hemen hiçbiri burada ciddî bir şekilde araştırılmamak tadır, araştırılmamıştır. Bunlar iyi 
şeyler değildir. Burada, Mecliste yolsuzluk iddialarının araştırılmasından gocunacak bir insan 
olduğunu zannetmiyorum; eğer, yarası olan, gocunacak olan var ise, onun da zaten bu sıralar
da bulunmaması gerekir. 

Bu Meclis araştırması önergesine olumlu oy vereceğimizi belirtir, Yüce Heyetinizi saygıyla 
selamlarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demiralp. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın tsmail Üğdül. 
Buyurun Sayın Üğdül. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi, yani Trakyabirlik'in içinde bulunduğu du
rumun tespiti ve sorunlarının giderilip, tarımımıza katkı yapar hale getirilmesi için SHP mil
letvekillerince verilen Meclis araştırması önergesi hakkında Anavatan Partisi Grubu adına söz 
almış bulunuyorum. Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bugün görüşmesini yaptığımız araştırma önergesi, Sosyaldemokrat Halkçı Parti milletve
killeri tarafından 22 Mart 1990 tarihinde verilmiş, üzerinden on ay gibi uzun bir zaman geç
miş, önergede ileri sürülen birçok gerekçe ortadan kalkmış, kooperatifçe, bu yıl da, yeni ve 
başarılı bir alım kampanyası gerçekleştirilmiştir. Bütün bunlara rağmen, bugünkü görüşmenin 
faydalı olacağına inanıyorum. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; önergedeki konulara geçmeden önce, bilgi sahibi ol
manız açısından Trakyabirlik (Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri) hakkında kı
sa bilgi vermek istiyorum. 

Trakyabirlik, 1966 yılında, Edirne, Babaeski ve Lüleburgaz çiftçilerinin önderliğinde, 3 ko
operatif tarafından kuruldu. Bugün, Marmara, Ege, iç Anadolu ve Akdeniz Bölgelerinde 49 
bağlı kooperatifi ve 127 987 ortağı olan dev bir kuruluş haline gelmiştir. Ortaklarına teknik 
ve ekonomik gelişmeleri en kısa zamanda intikal ettirerek, uygulamasını sağlamak; hastalıkla
ra mukavim tohumluk türlerinin teminine çalışmak; azamî tasarrufun sağalanabilmesi için toprak 
tahlillerine önem verilmesi ve tarımsal ilacın en iyi şekilde kullanılması sayesinde yüksek verim 
elde etmenin teminini gerçekleştirmek; ayrıca, mubayaalarda ürün bedellerinin ödenmesine itina 
gösterilmesi ve ürünü en uygun fiyatla değerlendirmek, kooperatifin en önde gelen amacıdır. 
Bunların yanında, birlik, yem üretiminin artırılmasına, yerli hibrit tohumluğunun üretimine 
ve tesislerin rasyonel ve rantabl çalışmasına büyük önem vermektedir. Bugün, bütün kışkırt
malara rağmen, birlik, tesislerinde çalışan işçileriyle, toplusözleşme imzalamış ve tesisler şu 
anda yüzde 100 kapasiteyle çalışır hale gelmiştir. Bu durum, bizlere ve tüm vatantaşlara büyük 
memnuniyet vermektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi, önergede belirtilen ve çiftçiye yüksek fiyat ve
rilmesi sebebiyle birliğin batma noktasına getirilmesi görüşüne gelelim. 

Trakyabirlik, 1989-1990 iş yılı kampanya döneminde ortak ve üreticisinden, -alın terinin 
karşılığı olan ve dünya fiyatlarının da üzerinde bir fiyat vererek- 302 milyar 738 milyon lira 
tutarında, 452 100 ton yağlık ayçiçeği ürünü mubayaa etmiş; söz konusu ürünün 130 949 tonu 
cari piyasa fiyatlarına göre, yağ sanayicisi firmalara satılmış, 163 136 tonu kendi fabirkaların-
da, 132 812 tonu da fason olarak işlenerek, iş yılı içinde değerlendirilmiş, 25 203 ton ayçiçeği 

v de, stok ürün olarak, bu döneme devredilmiştir. Ortak ve üreticilerden mubayaa edilmiş olan 
542 100 ton ürünün bedeli için, 187 milyar 400 milyon Türk Lirası Ziraat Bankasından, 27 
milyar 600 milyon Türk Lirası diğer bankalardan sağlanan kredilerle, 87 milyar 730 milyonluk 
kısmı da birliğin kendi imkânlarıyla sağlanmıştır. 

Ürün bedelleri, üreticiye ödenirken, büyük gecikmelerin olmaması, büyük mutluluğumuz-
dur. Birliğin, 1989-1990 iş yılı ürün alımlarıyla ilgili olarak özel bankalardan kullanılan kredi
nin tamamı ödenmiş ve hiçbir üretici ve özel kuruluşa herhangi bir borcu yoktur. Bunun ya
nında, Trakyabirlik'in 1989-1990 iş yılı ürün ahm faaliyetleri, Yüksek Planlama Kurulunun 
28.3.1990 tarihli kararıyla devlet adına alım faaliyetleri olarak kabul edilmiş ve bu karar ile 
de iç ve dış piyasa fiyatları arasında oluşan menfi farktan Trakyabirlik'in etkilenmesi önlenmiştir. 

Şimdi, burada uygulanan temel politikaları şöyle özetleyebiliriz : 
Bir defa, yukarıda da belirttiğim gibi, alımlar sırasında fiyatlar yüksek tutulmak ve peşin 

ödeme yapılmak suretiyle, üreticimiz korunmuştur, ikinci husus ise, üreticinin yanında, tüketi
cinin de korunması aynı şekilde büyük önem taşımakta, bu bakımdan, düşük fiyattan ham 
yağ ithaline gidilmesinin ülkemiz yararına ters düşen bir yönü bulunmamaktadır. 

Bir taraftan "enflasyon" diyeceğiz ve tüketiciyi düşündüğümüzü söyleyeceğiz, diğer ta
raftan, her zaman üreticinin yanında olduğunuzu ve onlara yüksek fiyat verilmesinin sanki 
bir suç olduğunu çeşitli yerlerde belirteceksiniz... Bu, doğru bir olay değildir. 

Görülmektedir ki, doğan zararların üreticiye yansıtılması veya birliğin bünyesinde bıra
kılması söz konusu değildir. Nitekim, gerek mevcut yağ stokunun piyasada değerlendirilmesi 
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ve gerekse bu değerlendirme sonucunda ortaya çıkabilecek zararların karşılanması hususları
nın, Hükümetimizce alınan destekleme alım kararı ile giderilmesi ve daha iyi imkânlarla yağ 
ihracatının geliştirilmesi için çalışmaların yapılması, SHP'li milletvekili arkadaşlarımızın öner
geleri ndeki gerekçelerinin yersiz ve yetersiz olduğunu göstermektedir. 

Trakyabirlik Yağlı Tohumlar Kooperatifi, Anavatan İktidarı zamanında ve bilhassa son 
yıllarda vatandaşa en iyi hizmeti veren bir kuruluş haline gelmiştir. Bu birliğin mevcudiyeti 
ve iyi çalışması, yağ karaborsasına, yağ kuyruklarına, stokçuluk yaparak haksız kazanç sağ
lanmasına son verilmiştir ve "dur" demiştir. 

Ayrıca, içinde bulunduğumuz şu yıl, bugüne kadar 273 bin ton yağlık ayçiçeği mubayaa 
edilmiş olup, 21.8.1990 tarih ve 1 sayılı Birlik Yönetim Kurulu kararıyla, alım fiyatının 30 Ey
lül 1990 tarihine kadar 850 Türk Lira/kilogram ve 1 Ekim 1990 tarihinden sonra her hafta 
için 6 lira artırılarak, 11.1.1991 tarihine kadar kademeli fiyat uygulaması esası getirilmiştir. 49 
kooperatifte alımlara hızla devam edilmiş, yaklaşık 23S milyar Türk Liralık ürün bedelinin yüzde 
98'i ödenmiş olup, bakiyesinin de en geç bu ay sonu itibariyle tediyesine gayret gösterilmekte
dir. Hatta, Birlik Genel Müdürü, alacağı olanların paralarını bir an önce gelip almaları için 
gazetelere ilan dahi vermektedir. 

Birliğin ortaklarının üretimlerini artırmak, ekonomik yönden güçlenmelerini sağlamak ama
cıyla, her yıl olduğu gibi, bu iş yılında da kooperatiflerin talepleri doğrultusunda, gerek gübre, 
gerek tohumluk ve gerekse ziraî ilaç ihtiyaçları tespit ve temin edilerek, ortakların istifadesine 
sunulma çalışmalarını biz de yakından takip etmekteyiz. 

Ayrıca, en son teknolojiye dayalı olarak kurulan birlik tesislerinde üretilen mamullerin 
kalitesi ve fiyatları uygun ve makul olduğundan, beğeni kazanmıştır. Her geçen yıl artış göste
ren rafine yağ ve margarin üretimi 30 bin tona ulaşmış olup, birliğin bu yılki hedefi, 42 bin 
tona ulaşmaktır. 

Yem fabrikası tam kapasite ile üretimine devam etmekte olup, bu yıl hedeflenen 110 bin 
tonluk üretimin gerçekleşmesine azamî gayret gösterilmektedir. 

Bütün bu çalışmalar, Trakyabirlik'in dimdik ayakta olduğunu ve iflas gibi durumların da 
söz konusu olmadığını gösteriyor. 

Şimdi, gelelim SHP'nin alışkanlık haline getirdiği haksız suçlama ve karalama olaylarına. 
Bu önergelerinde de ellerinden geleni esirgememişlerdir. Şimdi, önergelerinde, "Ayrıca, bunla
rın yanında bir sürü yolsuzluk iddiaları, kamuoyunda ve ortaklar arasında konuşulmaktadır. 
örneğin, yurdun çeşitli yerlerinde; Yozgat, Ordu, Gaziantep ve Kırklareli'nde satın alınan ya 
da kiralanan yağ fabrikalarının iflas durumunda oldukları ve kurtarmak gayesiyle devralın
dı ki arı ileri sürülmektedir" ifadesi var. Siz, zaten, üreticiye ve Trakyabirlik ortağına hiçbir za
man yakın olamadınız. Onun için, onların Trakyabirlik için böyle düşünceleri olmadığını da 
bilemezsiniz. Ayrıca, Trakyabirlik'in her yıl genel kurulu yapılmaktadır. Bu tip yolsuzluk ve 
yanlışlık varsa, açıkça ortaya konabilir. Bizim çiftçimiz akıllıdır, uyanıktır. Sizin yaptığınız gi
bi, faraziyelere, aslı astarı olmayan, yanlış suçlamalara hiçbir zaman değer vermezler ve bel 
bağlamazlar. 

Sayın Bakanım size bu iştirakler hakkında az evvel bilgiler verdi. Ben de, bu iştirakler hak
kında kısa bilgiler vermek istiyorum. Bu bilgiyi vermeden önce, şu konuyu iyi bilmenizde ya
rar olduğu kanısındayım : iştirak edilen şirket veya kuruluşların hiçbirisi özel firmalara ait de
ğildir, hepsi de kamuya ait kuruluşlardır. Yani, yolsuzluk iddiası lafları, sizlerin her zaman yaptığı 
yağlı kara çelme ve çamur atma olaylarının tekrarından başka bir şey değildir. 

— 413 — 



T.B.M.M. B : 71 22 .1 .1991 0 : 1 

VEFA TANIR (Konya) — Yağlı kara çıkmaz ama... 
İSMAİL ÜöDÜL (Devamla) — Onları eskiden de yapıyorlardı, 1980'den önce de yapı

yorlardı, o zaman da uğraşıyorduk çıkarmak için. 
BAŞKAN — Siz, lütfen, konuşmanıza devam edin, karşılıklı konuşmayın. 
İSMAİL ÜöDÜL (Devamla) — Zor çıkar. Hakikaten, iftira ve yağlı karalar kolay değil

dir. Tabiî, o da, çalanların kendi karasıdır. 
Trakyabirlik'in yedi şirkette iştiraki var, onlardan kısaca bahsedeceğim : 
Bunlardan bir tanesi Güneş Tohumculuk. Hakikaten, çiftçinin yıllardır çektiği tohum sı

kıntısını gidermek için bir kuruluş teşekkül ettiriliyor ve Trakyabirlik de buna yüzde 30 hissey
le ortak oluyor. O yöredeki arkadaşlarımız gidip bu tesisleri görmüşler midir, bilmiyorum. Bu 
tesislerin çalışmalarını gidip gördükleri zaman övünmeleri gerekir. 

Diğer şirket, Sayın Bakanımın belirttiği gibi, Ülfet Gıda ve Sabun Sanayiidir. Bu da, ser
mayesinin yüzde 50'sine Ziraat Bankasının ortak olduğu bir kuruluş ve kâr veren bir kuruluş. 
Tabiî, Trakyabirlik bu tip yerlere de hissedar olabilir. 

Trakyabirlik'in ortak olduğu bir kuruluş da Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi ve Şeker-
bank Pancar İstihsal Kooperatiflerine ait olan Pancar Motor Sanayii ve Ticaret Anonim Şirke
tidir. Bu iştirakle ilgili olarak da yolsuzluk yapıldığı gibi laflar söylenmiyor. Trakyabirlik'in 
yolsuzlukla, rüşvetle bu tip olaylara girdiği bir tek firma, şirket gösterin sizin alnınızı karışla
yayım. Buyurun, burada... Gösteremezsiniz; ama lafla, o zamanlar, milleti, vatandaşı, üretici
yi tedirgin ettiniz; kuyuya taşı attınız, kenara çekildiniz, seyrettiniz. Biliyorsunuz önergelerin 
görüşülme sırasına göre, bu önergenin görüşülmesine bir sene sonra sıra gelecekti ve önergeyi 
verdiğiniz gün de, tesadüf, Sayın Başkanım yine oturumu yönetiyordu. O zaman demiştim, 
bu önergeyi veriyorsunuz; ama bakalım ne zaman görüşülecek diye. önerge bugün görüşülü
yor; çünkü, sistem öyle. 

Şimdi, Ordu, Soya ve Orsan'a iştirak konusu vardır. Bu da iyi niyetle yapılmış bir olaydır. 
Burada da herhangi bir artniyet düşünülmez; ama, daha sonra bunun Trakyabirlik'e uzaklığı 
sebebiyle zorluğu anlaşılmış ve Trakyabirlik, buradan, hiçbir zarar görmeden, hissesini Fisko-
birlik'e devrederek, bu konuyu da kapatmıştır. Taryak iyi bir düşünce ile kurulmuş; fakat, her 
kuruluşta olduğu gibi yürümeyebilir; ama, burada da bir sakatlık yok. Bilahara, bu, tasfiye 
edilmiştir. Mesela, Niğde'de Pataş vardır... Onlar da, hep, böyle, çiftçiye yâ kın kuruluşlardır. 

Şimdi, Sayın Bakanım, gerektiği zaman eldeki ham yağın çoğalması, mevcut ayçiçeği çe
kirdeğinin işlenebilmesi için bazen bazı kuruluşların kiralanması gerektiğini söylediler. Şimdi, 
Çankırı'da bir fabrika vardır, çok enteresandır ki, bu fabrika 1983 yılında kiralanmış, süre 13 
Haziran 1991 tarihinde sona erecektir. Burada, merak ediyorum, acaba, sizin tutumunuz ne 
olacak? Trakyabirlik'in bu fabrikada zamanı doluyor. Bu fabrikadan vaz mı geçsin? Bu fabri
ka Karadenizbirlik'e mi devredilsin, yoksa Trakyabirlik bu fabrikadan elini çeksin mi? O za
man ne diyeceksiniz? Orada 150 kişi çalışmaktadır. Orada bir potansiyel sağlanmış. Orada bir
takım gelirler elde ediliyor. Hiçbir zaman zarar edilmemiştir ve orada ayçiçeği yetiştirilmesinin 
teşviki için birtakım çalışmalar yapılmıştır. Ben, şimdi, merak ediyorum; hangisinin yanında-
sınız? Kapatsak, o milleti sokağa dökersiniz; kaptamasak, buraya geliyorsunuz, "Efendim, orada 
ne işiniz var?" diyorsunuz. 
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Demek ki, bazı şeyler Türkiye için gerekli, Zaten, artık, Türkiye küçüldü. Yani, Edirne 
ile Yozgat arası o kadar uzak değil ki... Artık, her şeyin merkezden idare edildiği bir olayda, 
kalkıp bu fabrika hakkında bir şey söylemek doğru bir olay değil. 

Doysan olayı... Bu da kısa bir zaman için. 1987 yılında üretimin, ham yağ temininin daha 
çoğalması için yapılan bir uygulamaydı ve bu uygulama, ham yağ olayı, bitmiş, ondan sonra 
da fabrikayla bütün münasebetler kesilmiştir. Yani, bu konuda da bir şey söyleyemezsiniz. 

Şimdi, tabiî, arıyoruz, arıyoruz, dediğim konuya geliyoruz... 
BAŞKAN — Sayın Üğdül, toparlayınız lütfen. 

ÎSMAlL ÜĞDÜL (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
önergenizde, ithamlar ağır. Dediydi, dediymiş, demiştiden bir yere varamazsınız. Burada 

da öyle diyorsunuz zaten : "konuşulmaktadır, gazeteler yazmaktadır, orada söylenmektedir... 
Hemen ben bir önerge vereyim?!." 

Geçen gün -...tadır değil; gördük- bizim bölgemizde buğdaylarda bir kurt peyda oldu -
Şener Bey de burada- hemen, Bakanlığa, ilgililere koşturduk ve hemen tertibatı alındı. Bir de 
baktık, bir hafta sonra iş bitti; ama önerge vermişler, "Ne olmuş, kurtlar acaba bir şey mi?" 
diye. Bir de mahallî gazetelere hemen postalıyorlar önergeyi, bakın iş yapıyoruz gibilerden. 

MEHMET TAHtR KÖSE (Amasya) — Kim yapmış bunu? 

tSMAtL ÜöDÜL (Devamla) — Bilirler onlar kendilerini, 
Şimdi... 

MEHMET FUAT ERÇETİN (Edirne) — Hapşırsanız, gazeteye yazdırıyorsunuz! 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Hapşırsak, gazeteye yazıyorlar vallahi I 
Şimdi, Trakyabirlik'in bütün bu kararları alınırken, Sayın Arkadaşımın belirttiği gibi, Hü

kümetçe tayin edilen değil, Trakyabirlik üyesinin seçtiği yönetim kurulları karar veriyor. 

Arkadaşlarımız şahit oldular. Geçen yıl. Trakyabirlik'in genel kuruluna gittik; oradaki se
çimin nasıl kıyasıya yapıldığını onlar da gördü. Şimdi, böyle bir seçim var ve bu seçimle bir 
yönetim işbaşına geliyor. Siz, yine "Efendim, tayinle geliyor" diyorsunuz. Ne alakası var bu
nun?.. Bakın, eğer, bir birlikte devlet adına alım yapılırsa, -dikkat edin, o konuları da gözü
nüzden kaçırmayın- o zaman, o birlikte Ticaret Bakanlığının, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar
lığının ve Ziraat Bankasının birer temsilcisi bulunur. Burada da onlar bulunuyorlardı. Genel 
müdürlük konusu ise yıllardan beri gelen bir olaydır. Yani, şimdi, bunun değiştirilip, Trakya
birlik'in yönetim kuruluna, bir kişinin gelip karışabileceğim ben zannetmiyorum; onlar, ka
rarlarını bildikleri gibi alırlar ve sorumludurlar; ama, eğer, devlet adına bir işleme giriliyorsa 
ya da ithalat veya ihracatla ilgili bir karar alma durumu varsa, -ki, Trakyabirlik gibi büyük 
bir kuruluşun tabiî ki böyle bir konusu da vardır- işte o zamanlar sizin bu dediğiniz olay orta
ya çıkıyor ki, meseleyi yanlış değerlendiriyorsunuz, hiç alakası yoktur. 

Sayın Başkanım, sözlerime son vermeden önce, bölgem olan Edirne ile ilgili bir itham da
ha vardır : Ben onu sormuştum da, "Efendim, 130 ortağı bulunan Trakyabirlik, bu ortakları
na kâr payı dağıtamazken, bir futbol takımına yatırım yapmaktadır" deniyor. Bu itham bizle
ri bayağı üzdü. Bir kere, "Edirne" ismi öyle, kolay kolay, bir yere getirilecek, düşünülecek bir 
isim değil, dikkat edin. O zamanlar, Trakya'nın bütün futbol takımları üçüncü lige düşmüştü, 
bir tek Edirne vardı, geçen sene o da gitti ve bizler, Trakya'nın ismini duyurabilmek; ayrıca, 
Trakyabirlik'e reklam sağlamak... Zaten o zamanlar Trakyabirlik'e verilen paraların hepsi 
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reklam giderlerindendir ve Trakyabirlik'e verilirken de, diğer küçük -Tekirdağ gibi, Kırklareli 
gibi, Babaeski gibi, Lüleburgaz gibi- yerler de unutulmadı. Trakyabirlik - Edirnespor ismi, her 
hafta, totoda, lotoda, spor sayfalarında... Nerede böyle bedava reklam? 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Ortaklara kâr payı dağıtılmıyor. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Ama, onu dahi... Hatta bizim Edirne milletvekilleri, bu 
önergeye imza attıktan sonra, Edirne'de ne cevap vereceklerini şaşırdılar; dediler ki, "Bu iba
reden haberimiz yoktu." Onu da söyleyeyim. Edirnesporun böyle şeylere ihtiyacı yoktu. Şim
di, zaten istemiyor. O zamanlar verdiler; alacak tabiî, reklam için. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Ortaklara kâr payı niye dağıtılmıyor, onu söyle. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bu tip önergelerle, vatandaşları, 
kısa aralıklarla da olsa, yok yere üzmeyin, endişeye sevk etmeyin. 

önerge, hakikaten, içerdiği düzgün olduğu an, iyi olduğu an... Hepiniz biliyorsunuz, bu 
tip yedi sekiz Meclis araştırması önergesi var ve arkadaşlarımız hâlâ devam ediyor. Hatta, bili
yorsunuz, bu çevre araştırma önergesi, ilk olarak Meclisimizde kabul edildi. Sayın milletvekili
miz, siz de o önergeyi getiren ve ona imza atan bir üye olarak, hâlâ, bu konuda, gittiğiniz yer
lerde çalışmalarınızı devam ettiriyorsunuz. Onlara lafımız yok; ama bu tip önergelere, biz bu
rada "Evet" demeyiz; bu önergeye de "hayır" diyoruz. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üğdül. 
önerge sahipleri adına, Sayın Gürcan Ersin. 
Buyurun Sayın Ersin. (SHP sıralarından alkışlar) 
GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerimin başında, 

hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Daha evvel hazırlamış olduğum metne geçmeden evvel, Sayın Bakanın ileri sürdüğü bir 
konuya açıklık getirmek istiyorum. Sayın Bakan dediler ki, "Türkiye'de, ayçiçeği üretimi de
kar başına ortalama 300 kilodur." Keşke öyle olabilse... Sayın Üğdül de herhalde bana katıla
caktır, bugün, bu miktar, 140-150 kilodur. Daha evvel bir konuşmamda ileri sürdüğüm 300 
kilo verim miktarı, Sarımsaklı Çiftliği içindir; orada harikulade başarılı çalışma yapıldığı ve 
ayrıca sulu ziraat yapıldığı için bu üretim bir misli artmış vaziyette. Eğer tarıma ayırdığınız 
yatırımları biraz daha artırırsanız, sulu ziraati Trakya yöresinde yaygınlaştırırsanız, 300 kilo 
Verim miktarına ulaşmak hayal değildir ve hakikaten ulaşabilir; ama, şu gün için, maalesef, 
hayaldir. 

Şimdi, bir de Edirnespor olayı var. Ben, Kırklarelili olarak, bu olayı hiçbir zaman kabul 
etmedim; çünkü, bizden toplanan paralar, Kırklareli'den, Tekirdağ'dan ödenen paylar, gidi
yor, Edirnespora kaynak olarak aktarılıyor; biz bunu kabul edemiyoruz. Gönül isterdi ki, bi
zim takımlarımıza da bu fonlardan biraz olsun aktarabilesiniz. 

Değerli arkadaşlarım, Trakyabirlik, 1966 yılında, ayçiçeği üretimini ve üreticisini destek
lemek için kurulmuştur. İşlevine başladığı günden bugünedek, üreticiye çok büyük katkıları 
olmuştur. Son yıllara kadar, öncelikle, tespit ettiği taban fiyatlarla, ürünün gerçek değeri üze
rinden satışı sağlanmış, üretim aşamasında yapılan çok yönlü desteklerle de verimin artması 
gerçekleşmiştir. Şöyle ki : Birliğin kurulduğu tarihlerde ayçiçeğinin yüzde 90'ını üreten Trak
ya'dan dönüm başına alınan ürün 60-70 kilogram civarındayken, bugün, bu verim, iki misline 
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yakın artarak, 140-150 kilo seviyesine ulaşmıştır. Bu çalışmalar neticesi, Türkiye, bitkisel yağ 
ihtiyacının yüzde 80'ini yerli üretimle karşılar duruma gelmiştir. Türk çiftçisine ve daha çok 
Trakya çiftçisine büyük hizmetler vermiş olan bu birlik, ANAP Hükümetlerinin işbaşına gel
mesiyle, yavaş yavaş, her türlü krizle karşı karşıya gelmiştir, önceleri idarî kriz yaşanmış, daha 
sonraları da malî kriz gündeme gelmiştir. Bilhassa, idarecilerin birliğin kaynaklarını har vurup 
harman savurması herkesin dikkatini çekmiş, sağa sola yapılan çok büyük miktardaki bağış
lar, bu birliğin bir krizle karşı karşıya kalacağının ilk işareti olmuştur. 

Daha sonra, bu işletmeden devlet desteğinin çekildiği söylenmiş, ayçiçeği alımları için ban
kalardan yüksek faizli kredi kullandırılmış, birlik, özellikle bu faiz yükünün altından kalka-
mamıştır. Bugün çok büyük bir borçla karşı karşıya isek, bu, tamamen, Hükümetin istemi ile 
olmuş, bu kuruluşları batırıp, piyasadan çekilmek zorunda bırakmak için ne mümkünse yapıl
mıştır. 

Çiftçimizin katkıları ve alın terinin ürünü olan bu birliğin iş görmez hale gelmesinin bü
yük zararım, elbette ki, en fazla, ayçiçeği üreticisi görecektir. Yüzde 80'i küçük üretici olan 
çiftçimizin, birliğin desteği olmadan gereği gibi üretim yapamayacağı bellidir. Üretimde büyük 
düşüşler göreleceği gibi, çiftçimizde fakirleşme hızlanacaktır. Son iki yıldır, taban fiyat politi
kaları neticesi, bu süreç hızlanmıştır. Hükümet, bu sene verdiği taban fiyatla, geçen seneye gö
re yüzde 32 artış getirmiştir. Bu, fevkalade düşük bir fiyattır. Çünkü, ülkemizde genel enflas
yon yüzde 65, girdilerdeki artış ise yüzde 85 - 90 civarındadır. Bu getirilen artış, üreticisinin 
alın terini karşılamaktan uzaktır. Çiftçimiz, büyük gelir kaybı ve alım gücü kaybıyla karşı kar
şıya kalmıştır. Köylünün geçen yıl ürettiği 1 kilo ayçiçeği ile en büyük girdi olan 1 litre mazotu 
alırken, şimdi aynı mazotu 2 kilo ayçiçeği ile almak durumunda kalmıştır. Bu da ayçiçeği üreti
cisinin alım gücünün nasıl yarı yarıya azaldığının en çarpıcı örneğidir. 

Sayın milletvekilleri, Hükümet, bu denli düşük fiyatın dış piyasalardan kaynaklandığını, 
likit yağın fiyatının, dış piyasalarda çok düşük olduğunu ileri sürmektedir, ileri sürülen bu 
görüşler, son derece tutarsız ve hatalıdır. Bir defa, tarım ve tarım ürünleri bütün ülkelerde stra
tejik madde kabul edildiğinden, üretimini desteklemek için büyük miktarlarda sübvansiyon ya
pılmaktadır. Bir örnek verecek olursak, Avrupa ülkeleri, tarıma, birim başına 10 milyon lira 
destek vermektedir; biz de ise, bu rakam, birim başına 225 bin liradır. Yani, gelişmiş ülkeler, 
kendi çiftçilerine, bizim verdiğimiz desteğin 50 misli daha fazla destek vermektedir, tşte, bu 
şekilde sübvanse edilmiş bir ürünle bizim ürünlerimizin rekabet etmesi mümkün değildir. Dış 
piyasalardaki ürün ucuzluğu, bu sebepten kaynaklanmaktadır. 

tthal mal ucuzluğunun diğer bir sebebi de, dolardaki fiyat düşüklüğüdür. Hükümet, güt
tüğü politikalar neticesi, doların fiyatını düşük tutmaktadır; yani, dolardaki artış, hemen he
men enflasyonun yarısı kadar olmaktadır. Dış ticaretin büyük bir kısmı dolarla yapıldığından, 
dışarıdan gelen ürünlerin fiyatı, nispî olarak ucuz olmaktadır. Bu yanlış mantıkla olaya bakıl
maya devam edilirse, Türkiye'de, ayçiçeği üretimi tamamen ortadan kalkacaktır; çünkü, bü
yük zararların ortaya çıkmasına neden olan bir ürünü, çiftçimiz, ikinci yıl ekmeyecektir. Böl
gede yaptığımız incelemelerde, bu sene, Hükümetin verdiği düşük taban fiyatı nedeniyle, ayçi
çeği ekimine ayrılan alanlar yarı yarıya azalmıştır. Bu sene de aynı yanlışlık yapıldığında, hep 
birlikte görelecektir ki, çiftçimiz ayçiçeği ekmekten tamamen vazgeçecektir. Üreticimiz ve ül
kemizin zararları, telafisi çok zor seviyelere ulaşacaktır. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Hükümet, Meclis gündemine aldığı bir yasa tasarısı 
ile, Tarım Satış Kooperatiflerini anonim ortaklık haline getirip, tasfiye etmek istemektedir. Bu, 
son derece yanlış, ülke çıkarlarına taban tabana zıt bir davranıştır. SHP olarak, bu değişikliğe 
karşı olduğumuzu bu kürsüden ifade ediyoruz. Türk tarımını geriletecek ve çiftçimizi daha da 
fakirleştirecek bu tasarının geri çekilmesini istiyoruz. 

Türkiye'de tarım işletmelerinin yaklaşık yüzde 80'i, küçük ve dağınık bir yapıdadır; bir 
başka anlatımla, ekonomik yönden güçsüzdür. Tarım sektörünün salt bu özelliği, örgütlenme
nin, özellikle çiftçiler için ne kadar büyük önem taşıdığını ortaya koymaktadır. 

Ekonomik yönden güçsüz işletmelerin son derece yaygın olduğu Türkiye'de, tarımda koo
peratif örgütlenme, gerçek bir gereksinmedir, yaşamsal bir önem taşır. 

Türkiye'de kooperatifçilik hareketi, hemen hemen Avrupa'daki gelişmelerle aynı zaman
da başlamış ve günümüze kadar önemli gelişmeler göstermiştir. Ancak, bu gelişmeler, sayısal 
bir gelişmenin ötesine geçememiştir. Buna karşılık, kooperatifçiliğin ekonomik ve sosyal kal
kınmadaki etkisi, beklenileni vermemiştir. Bunun nedeni, Türk kooperatifçiliğinin temel so
runlarına hiçbir zaman değinilmemiş olması, bu sorunlara gerçekçi yaklaşımlarda bulunulma-
masıdır. Bu sorunlar nedeniyle, Türk tarımının kooperatifçilik girişiminden etkin şekilde fay
dalanmadığı da bir gerçektir. 

1980'li yıllar, ekonomi alanında olduğu gibi, kooperatifçilik konusunda da yeni yaklaşım
ların benimsendiği bir dönem olmuştur. 1982 Anayasasının 171 inci maddesinde, millî ekono
minin yararları dikkate alınarak, öncelikle üretimin artırılmasını ve tüketicinin korunmasını 
amaçlayan kooperatifçiliğin gelişmesini sağlayacak tedbirleri alma ödevi devlete verilirken, ko
operatiflerin her türlü kontrol ve denetimi de devlete bırakılmıştır. Aynı maddede, kooperatif
ler, siyasetle uğraşmaktan alıkonulmuştur. Şu andaki kooperatifçiliğin temel felsefesi budur. 
Bu anlayıştan hareketle, üreticilerin demokratik kuruluşları olan, üreticiye yaptığı hizmetlerde 
örnek kooperatifçilik faaliyetlerinde bulunan Köy-Koop ve Tarko kapatılmış, yapılan yasa de
ğişikliği ile, tarım kredi kooperatifleri Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına, tarım satış koo
peratifleri ise, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlanmıştır. Bir başka anlatımla, 1982 Anayasa
sı ile devlete verilen kooperatifleri kontrol ve denetim yetkisi, yönetim yetkisini de kapsayacak 
şekilde genişletilmiştir. Böylelikle, üreticinin kurduğu, bugünkü duruma getirdiği kooperatif
ler, birer kamu kuruluşu durumuna getirilmiştir. Kooperatif müdürleri devlet tarafından ata
ma ile gelmektedir. Kooperatifler, hemen hemen tüm faaliyetleri için, bağlı olduğu bakanlık
tan izin almak zorundadır. Söz konusu bu yasa teklifi ile kooperatiflerin giderek özelleştiril
mesi ve kooperatiflerin üreticinin elinden alınması yönünde zemin hazırlığı yapılmaktadır. 

Kooperatiflerin bugün iddia edilen finansman sıkıntısı, üreticinin hatası değildir, koope
ratifleri bu hale üretici getirmemiştir. Bu kooperatiflerin temeli, Yüce önder Atatürk'ün di
rektifi ile atılmıştır. Bu kooperatifler, üreticinin küçük birikimleri'ile, katkılarıyla oluşmuştur. 
Kooperatif, her şeyi ile, üreticinin malıdır. 

Sayın milletvekilleri, diğer yandan, Toprak Mahsulleri Ofisi, Türkiye Ziraî Donatım Ku
rumu gibi KİT kuruluşları, tarım kredi ve tarım satış gibi kooperatifler, Türk tarımının gelişti
rilmesi, üretimin yönlendirilmesi ve desteklenmesi, belirlenen tarım politikalarının etkin bir 
şekilde uygulanabilmesi yönünden mutlaka gerekli olan kuruluşlardır, tarımın temel yapı taş
larıdır. Serbest piyasa koşullarında, bu kuruluşlar da üreticinin elinden alındığında, üretici kendi 
hak ve çıkarlarını nasıl koruyacaktır? Bu kuruluşlar, serbest pazar ekonomisinin etkin bir şe
kilde uygulanabilmesi yönünden de gereklidir. 
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Bugün, tam üyelik için müracaat ettiğimiz Avrupa Topluluğunda uygulanmakta olan or
tak tanm politikası, bu tür üretici kuruluşlarıyla yürütülmektedir. Buralarda, kooperatifler çok 
gelişmiştir; örneğin, üretilen etin ve sütün yüzde 80'ine yakını, üretici kooperatifleri tarafın
dan pazarlanmaktadır. Üretici, bu kooperatifler araahğıyla bilgilendirilmekte ve gerektiğinde 
desteklenmektedir. Eğer biz, bu kooperatifleri daha iyi duruma getirmek yerine kooperatif ol
maktan uzaklaştırırsak, tarım politikaları nasıl uygulanabilir? Gelecekte AT'ye tam üye oldu
ğumuzda ortak tarım politikalarına nasıl uyum sağlanabilir? Bu nedenle, yapılması gereken, 
yeni bir kooperatifçilik yasasıyla, mevzuat sorununu çözmek; kooperatiflerin, finansman, üst 
örgütlenme, eğitim, öğretim, araştırma ve denetim sorunlarına yeni yaklaşımlarda bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bu düşüncelerle sözlerime son verirken, ayçiçek üreticisini son dere
ce yakından ilgilendiren Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifinin ve diğer koopera
tiflerin içine düştüğü idarî ve malî krizin sebeplerini Meclisin araştırması için verilen önergeye 
olumlu oy vereceğimi bildirir, Yüce Kurulu saygıyla selamlarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürcan Ersin. 

Muhterem arkadaşlar, Meclis araştırması önergesi üzerindeki öngörüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiş

tir. 
Sayın milletvekilleri, sözlü sorulara geçmemiz gerekmektedir... 
SANAYt VE TtCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Sayın Başkan, müsaade 

ederseniz bir noktaya açıklık getirmek istiyorum. 

BAŞKAN — Hayır efendim!.. Lüften... Yok öyle bir şey usulümüzde Sayın Bakanım. 

SANAYt VE TtCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Hiçbir kooperatifte, dev
let tarafından tayin edilmiş yönetici yoktur. Bu konu yanlış ifade edildi... 

BAŞKAN — Lütfen efendim... önergeye ait müzakereler hitam bulmuştur. 

Sözlü sorulara geçmemiz gerekmektedir; ancak, grupların müşterek talepleri, Hükümetin 
de bu talebe katılması ve durumun Başkanlıkça da uygun görülmesiyle gündemdeki kanun, 
tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 23 Ocak 1991 Çarşamba günü saat 15.00'te top
lanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.30 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZ1U SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Kars Milletvekili Vedat AÜun'un, damızlık sığır ithalatına ilişkin sorusu ve Tarım Orman 

ve Köyisleri Bakam Lutfullah Kayalar'm yazdı cevabı. (7/1723) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köyisleri Bakanı tarafından yazılı olarak yanıt
landırılmasına aracılığınızı saygı ite dilerim. " . 

Vedat Altun 
Kars 
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1987 yılında Bakanlığınızın aldığı bir kararla 100 000 adet sığır ithalatı hedeflenmiştir. 

1. Bu karar doğrultusunda bugüne kadar kaç adet damızlık sığır ithal olunmuştur ve it
halatın yapıldığı ülkelere göre dağılımı nedir? 

2. Hayvancılıkta 9 bölgeye ayrılan ülkemizde; ithal olunan damızlık ineklerin bölge ve 
illere göre dağılımı nedir? 

3. Bir kısım bölgelerde ineklerin yurtiçi dağılımı özel bazı firmalar marifetiyle yapıldığı 
bilinmektedir. Bu firmalar hangileridir? Bir ücret ödenmekte midir? ödeniyorsa miktarı ne 
kadardır? 

4. tthal olunan ineklerden bugüne kadar zayiat ne kadardır ve sizce sebepleri nedir? 

5. Dağıtımda T.C. Ziraat Bankası'nın bir fonksiyonu var mıdır? Var ise Bankanın bu fonk
siyonu nedir? 

T.C. 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 

özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : ÖKM-2-681 22.1.1991 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : Kan. Kar. Müd. lüğünün 10.12.1990 tarihli ve 7/1723-6382/28496 sayılı yazısı. 

Kars Milletvekili Sayın Vedat Altun'un "Damızlık sığır ithalatı" hakkında yazılı soru öner
gesi incelenmiş olup, cevabı yazımız ekinde sunulmaktadır.. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Lutfullah Kayalar 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 

Kars Milletvekili Sayın Vedat Altun'un yazılı Soru önergesinin Cevabıdır 

Bakanlığımızca 1987 yılından buyana damızlık sığır ithalatı yapılmaktadır. Bu doğrultuda; 

1. Bugüne kadar ithal edilen damızlıkların durumu şöyledir. 

İthalatın Geliş 
Yapıldığı ülke Yılı 

ABD 1987 
1988 
1989 

TOPLAM 15 750 15 750 

F. ALMANYA 1987 4 919 2 519 900 1 500 
1988 13 879 8 840 2 142 2 897 
1989 13 984 10 924 1 158 1 902 
1990 4 273 3 283 605 385 

Toplam Holstein Brovvn 
(Baş) Friesian Swiss Simental 

5 095 5 095 — 
8 321 8 321 — 
2 334 2 334 — 

TOPLAM 25 566 4 805 6 684 
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ithalatın Geliş Toplam Holstein Brovvn 
Yapıldığı ülke Yılı (Baş) Friesian Swiss Simental 

İTALYA 1989 500 500 — 
1990 940 940 — 

TOPLAM 1 440 1 440 

GENEL TOPLAM 54 245 42 756 4 805 6 684 

2. İthal damızlıkların illere göre dağılımı ekteki tabloya göre yapılmıştır. 

3. İthal edilen damızlıkların bir kısmının (ABD'den ithal edilenlerin tamamı ile F. Al
manya'dan ithal edilenlerin 13 087 başı) dağıtımı "Anlaşmalı Çiftçi Modeli" kapsamında bazı 
firmalar tarafından yapılmaktadır. Bu firmalar Başgöl, TKV, Pınar Süt, Safkan, Demircioğlu, 
Taciroğlu ve Sütaş firmalarıdır. Sözü edilen firmalar, hayvan dağıtacakları işletmeleri kendile
ri tespit etmekte ve bu işletmeler için Çiftlik Geliştirme Planları hazırlamaktadır. Bu hizmet 
için EtUd-Proje gideri olarak firmalara hayvan başına 40 000 TL. ödenmekte olup, bu miktar 
çiftçinin T.C. Ziraat Bankasınca açılan kredisinden mahsup edilmek üzere çiftçiye borç olarak 
kaydedilmektedir. Ayrıca Bakanlıkça tespit edilen ve yıllara göre değişen nakliye bedeli yine 
çiftçinin borcundan mahsup edilmek üzere ilgili firmaya T.C. Ziraat Bankası kanalıyla öden
mektedir. Bunlar dışında herhangi bir ödeme söz konusu değildir. 

4. İthal edilen toplam 54 245 baş damızlığın 207 başı gerek yurtdışı, gerekse yurtiçi nakli
ye sırasında ölmüş veya zorunlu nedenlerle kesime tabi tutulmuşlardır. Çiftçilere teslim edilen 
toplam 54 038 baş damızlıkta ise ölüm veya zorunlu kesim oranı % 4.3 civarında olup, bu oran 
°7o 10 olan dünya standartlarının altındadır, ölüm veya zorunlu kesimle sonuçlanan zaiyat ne
denleri, yetiştiricilerin bakım-besleme ve hijyen koşullarının yeterince sağlanmamasından kay
naklanmaktadır. 

5. Hayvan dağıtılacak çiftçiler kredi ehliyetleri yönünden T.C. Ziraat Bankasınca araştı
rılmakta olup ancak bankanın uygun gördüğü yetiştiricilere hayvan tahsisi yapılmaktadır. 

PROJE VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İTHAL DAMIZLIK SIĞIR DAĞITIMI 

ABD 

HF 

ALMANYA 

HF S BS Firma HF 

İTALYA 

HF 

Adana S. 77 531 20 
Adıyaman 18 143 
Afyon P. 209 180 1 185 P. 27 
Ağrı 
Amasya P. 30 663 
Ankara 644 80 Ba. 216 
Antalya P+Ba. 348 90 P + Ba. 1 003 
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tiler 

Artvin 
Aydın 
Balıkesir 
Bilecik 
Bingöl 
Bitlis 
Bolu 
Burdur 
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı 
Çorum 
Denizli 
Diyarbakır 
Edirne 
Elazığ 
Erzincan 
Erzurum 
Eskişehir 
Gaziantep 
Giresun 
Gümüşhane 
Hakkâri 
Hatay 
İsparta 
tçel 
istanbul 
tzmir 
Kars 
Kastamonu 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Malatya 

' Manisa 
K. Maraş 
Mardin 

Firma 

P+S. 
S+Su. 

D. 

D. 
P+Ba+S 
S+Su. 
S+Su. 

P+Ba. 

T. 

S+B. 

S. 
D+T. 
P+S. 

TKV. 
T. 

D. 
S. 

P + S. 

ABD 

HF 

1 418 
1 130 

246 

319 
1 491 
1 340 

514 

550 

970 

179 

170 
802 

1 184 

397 
1 301 

719 
67 

195 

HF 

227 
20 

363 

236 
206 

360 

230 
34 

100 

-
629 
32 

124 

24 
144 
227 
399 
307 
242 

' 477 

103 
1 285 

394 
50 

228 
201 
50 

ALMANYA 

S 

192 
96 

20 

125 

200 
218 
116 
443 

143 
140 

606 
83 

678 

6 
262 
261 

300 

BS 

220 

121 

80 

80 

549 

423 

241 

761 

267 

61 

Firma 

P+S. 
S+Su+T. 

D. 

D. 
P + Ba. 
S + Su. 

S+Su+T+P 

P + Ba. 

T. 

Ba. 

T+D. 
S + P. 

T. 

D. 

P+S. 

HF 

618 
993 
125 

150 
1 374 
2 015 
1 120 

361 

985 

135 

182 
737 

1 056 

391 

265 

İTALYA 

HF 

194 
223 

217 

50 

44 

303 

327 
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tiler 

Muğla 
Muş 
Nevşehir 
Niğde 
Ordu 
Rize 
Sakarya 
Samsun 
Siirt 
Sinop 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokat 
Trabzon 
Tunceli 
Ş. Urfa 
Uşak 
Van 
Yozgat 
Zonguldak 
Aksaray 
Bayburt 
Karaman 
Kırıkkale 

TOPLAM 

Firmalar 

Firma 

ABD 

HF 

ALMANYA 

HF S BS Firma HF 

İTALYA 

HF 

303 

D. 1 307 
D. 100 

T. 277 

P. 9 

S. 20 

100 

915 
95 

122 

658 

64 

73 
257 
179 

56 
349 

23 
228 
47 

329 
44 

56 40 
59 

262 

75 

22 

50 

336 
23 

266 
108 
162 

50 

507 

411 

73 

76 

791 

93 

D. 288 

990 

40 

15 672 12 357 6 680 4 804 13 087 1 438 

Dağıtılan 
H. Sayısı 

Ba : Basgol 
TKV : Türkiye Kalkınma Vakfı 
P : Pınar 
S : Safkan 
D : Demircioğlu 
T : Taciroğlu 
Su : Sutas ' 
Firma kanalıyla dağıtılan 
ti Müdürlükleri kanalıyla dağıtılan 
TOPLAM DAĞITILAN 
TOPLAM tTHAL EDİLEN 

2 598 
397 

6 771 
3 630 
4 019 
6 251 
4 938 

28 604 
25 434 
54 038 
54 245 

(•207* Baş dağıtım sırasında ölmüştür.) 

NOT : A.B.D.* den gelen 155 baş Hoistein ge
be düvenin 147 başı Köy. Hiz. Gen. Müd. lü-
ğü aracılığı ile Hatay Reyhanlı-Harlak'da yer
leşik 147 çiftçiye 8 başı ti Müd. 2 çiftçiye ve
rilmiştir. 
F. Almanya'dan 10 baş BS. boğa ile 10 baş 
Smental boğa ithal edilerek suni toh. lab ve
rilmiştir. Bu rakam tabloya işlenmemiştir. 

Irklar : 
HF : Hoistein Freisian 
BS : Brown-Swiss 
S : Smental 
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2. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Ankara \falisi ile ilgili bazı iddialara ilişkin sorusu 
ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun yazılı cevabı. (7/1742) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu tarafından yazılı olarak ce

vaplandırılmasında aracılığınızı arz ederim. 
Saygılarımla. 

13.12.1990 
Ömer Çiftçi 

Ankara 

1. 24 Kasım 1990 günü kısa adı EĞÎT-DER olan, Öğretmen kuruluşunun, öğretmenlerin 
sorunlarını içeren bir panel için, Ankara Valiliği'nden istenilen izin talebi reddedilmiştir. He
men iki gün sonra öğretmenler Vakfı tarafından düzenlenen panele müsaade edilmiştir. Anka
ra Valisinin bu yanlı tutumu suç değil midir? 

2. Ankara Valisi 657 sayılı Devlet,Memurları Kanununa tabi bir devlet memuru mudur? 
Devlet memuru ise 12.12.1990 günü Anavatan Partisi Polatlı tlçe binasını ziyaret edip politika 
yapması ve oradaki partililere çeşitli vaatlerde bulunması suç değil midir? Suç ise nasıl bir iş
lem yapmayı düşünüyorsunuz? 

3. Eğitim-tş Sendikası tarafından 28 Mayıs 1990 tarihinde verilen Kuruluş Dilekçesini An
kara Valisinin kabul etmeyişi yasalara göre suç değil midir? 

4. Eğitim-tş Sendikasının tüzelkişiliğine açılan dava ve demeç verdiği gerekçesi ile Eğitim-tş 
Sendikası Genel Başkanı yaz tatilinde iken açığa alınmıştır. Ankara Valisinin bu keyfi tutumu
na katılıyor musunuz? Katılmıyorsanız hakkında soruşturma açacak mısınız? 

5. Ankara Valisi kendisini Anavatan Partisi ti Başkanı gibi görüp, öyle de davranmakta
dır. Politika yapması yasak olan ve de tarafsız olması gereken bu devlet memuru hakkında so
ruşturma yapmayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
tçişleri Bakanlığı 

Sayı : PGM. M. t. A. Atama 731-Ş/79 18.1.1991 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 17.12.1990 gün ve KAN. KAR. MD. 7/1742-6430/28732 sayılı yazınız. 
Ankara Valisi hakkındaki bazı iddialar hususunda, Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin 

tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği sorulara ait cevaplar aşağıda çıkarılmıştır. 
Arz ederim. 

Abdülkadir Aksu 
tçişleri Bakanı 

1. a) Eğit-Der derneğinin 24 Kasım 1990 günü öğretmenler haftası münasebetiyle yapma
yı talep ettiği "Toplumumuzda öğretmenin Konumu" adlı panel'de; 12 Eylül 1980 öncesinin 
TÖB-DER ve TÖS teşkilatlarına yeniden hayatiyet kazandırılması ve bilahara kapatılan bu ku
ruluşların mal varlıklarının geri alınması konularının işleneceği, Eğitimciler Derneğine emekli 
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öğretmenlerin üye olmaları gerekirken fahri üyelik adı altında halen görevli öğretmenlerin der
neğe üye yapıldığı ve bu konunun yaygınlaştırılmasına çalışıldığı, 12.9.1980 sonrası görevlerine 
son verilenlerin göreve iadelerinin tartışılacağı, kanunen kurulması mümkün olmadığı halde 
fiilen adına sendika denilen Eğitim-tş'in yaygınlaştırılarak bütün Devlet memurlarının bir sen
dika çatısı altında toplanması konularının görüşüleceği ve Hükümetin eleştirileceği istihbar olun
duğu için Valilikçe 2911 Sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre panelin yapılması yasaklanmıştır. 

b) Türkiye Öğretmenler Vakfı tarafından 25.11.1990 günü Dil Tarih ve Coğrafya Fakülte
sinde düzenlenen "Türkiye'de öğretmenin Bugünkü Konumu" konulu Eğitim Sempozyumu 
normal ortamda yapılmıştır. Sempozyumda Kanunlara aykırı herhangi bir durumun meydana 
geleceği istihbaratı alınmamış ve hiçbir olay da meydana gelmemiştir. 

2. 12.12.1990 günü Polatlı İlçemizde inşaatı tamamlanan okulların açılışı törenleri için Dev
let Bakanı Sayın Ercüment Konukman ile birlikte Ankara Valisi Saffet Arıkan Bedük'de git
miş ve açılış törenlerini müteakip Sayın Bakan ANAP tlçe Teşkilatını binalarında ziyaret et
miştir. Sayın Bakanın Parti teşkilatını ziyareti esnasında Ankara Valisi parti binasına girmemiş 
ve o civardaki esnaf vatandaşlarla sohbet ederek dertlerini dinlemiştir. Ankara Valisi parti bi
nasına girmediği gibi politikada yapmamış ve partililere çeşitli vaatlerde bulunmamıştır. 

3. Halen 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Devlet memuru olarak görev yapan 
bir grup öğretmenin Eğitim tşkolu Kamu Görevlileri Sendikası (Eğitim-1ş) adı altında kurmayı 
düşündükleri sendika başvurusu 28 Mayıs 1990 günü Valilikçe kabul edilmemiştir. 

Çünkü Anayasamızın 51 inci, 2821 Sayılı Sendikalar Kanununun 1 inci maddelerinde sen
dikaların sadece "işçiler ve İşverenler" tarafından kurulabileceği esası getirilmiştir. 657 Sayılı 
Devlet Memurları Kanununun ilk kanunlaştığı zaman 22 nci maddesinde yer alan memurların 
sendika kurma hakkı, bilahara 23.12.1972 tarihli ve 2 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
kaldırılmıştır. Bu Kanunî düzenlemeye göre Devlet Memurlarının sendika kurmaları mümkün 
değildir. Kanunlarımıza göre kurulması mümkün bulunmayan bir kuruluşun başvurusu baş
vuruda bulunanlara gerekçesi açıklanarak kabul edilmemiştir. Valiliğin bu tutumunun suç ol
ması düşünülemez. Nitekim, Sendikanın kapatılması davasına bakan Ankara 2 nci tş Mahke
mesinin verdiği usul hakkındaki bir kararını temyizen inceleyen Yargıtay 9 uncu Hukuk Daire
si 1990/12212 Sayılı Kararı ile Anayasa ve Sendikalar Kanununa göre sendika olarak adlandı
rılması ve tavsifi mümkün bulunmayan bu kuruluş hakkında tş Mahkemelerinin karar vere
meyeceğine hükmetmiştir. 

4. Yukarıda izah olunduğu gibi; 
Anayasa ve Kanun değişikliği yapılmadıkça halen kurulması mümkün bulunmayan Eğitim-

Iş Sendikasını fiili durum yaratarak Kanuna aykırı şekilde kuran öğretmen Niyazi Altunya'nın 
657 Sayılı Kanunun 15 inci maddesine aykırı olarak basına verdiği "Bütünlemeliye müjde- öğ
retmenlerin protestosu öğrencilere yarayacak" başlıkları ile basında yer alan demeci sebebiyle 
Valilikçe 13.7.1990 tarihinde görevden uzaklaştırılmış ve hakkında tahkikat açılmış olup, tah
kikat halen devam etmektedir. 

5. Ankara Valisinin kendisini Anavatan Partisi ti Başkanı gibi gördüğü ve politika yaptığı 
iddiaları önerge sahibinin şahsî iddiaları olup asılsızdır. Ankara Valisi Devletin ve Hükümetin 
temsilcisi ve ayrı ayrı her Bakanın tdarî yürütme vasıtası olup görevini kanunlar çerçevesinde 
ifa etmektedir. 
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3. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, Kurtalan Kaymakamı hakkındaki iddialara ilişkin sorusu 
ve içişleri Bakam Abdülkadir Aksu'nun yazılı cevabı. (7/1748) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını diliyorum. 

Vedat Altun 
Kars 

Kurtalan kaymakamı 72 köy muhtarını Halk Eğitim Merkezine toplayarak "Ayağınızı denk 
alın, yoksa kafanızı kırarım" şeklinde bir mülkî amire yakışmayan bir biçimde tehdit etmiştir. 

Aynı kaymakam SHP ilçe başkanı Ramazan Daş'ı makamına çağırarak serbest kömür sa
tış işiyle uğraşan ilçe başkanına kömür satmayacaksın şeklinde uyarı ve tehditte bulunmuştur. 

Keza aynı kaymakam 2.12.1990 tarihinde kahvehanelerde genel bir arama yaptırmış. Bu 
arama sırasında beraberindeki polis sebepsiz yere havaya ateş açmış ve vatandaştan Nezir Çi
çek ulu orta dövülerek kaşı patlatılmıştır. Aynı arama sırasında kahvehane ve birahanelerdeki 
bir kısım resim ve fotoğraflar imha edilmiştir. 

1. Kaymakamın; muhtarları kül halinde suçlu görüp uluorta tehdit etmesi sizce de uygun-
mudur? Uygun değilse, ne düşünüyorsunuz? 

2. Kömür ticareti ile uğraşan Ramazan Daş'ı çağırıp tehdit etmesi tarafınızdan nasıl kar
şılanmaktadır? 

3. Kurtalan kaymakamı nezaretinde sürdürülen arama sırasında polisin neden yokken ha
vaya ateş etmesi, vatandaşı uluorta darp etmesi ve fotoğraf ve resimlerin imha edilmesi eylem
leri hakkında bilginiz var mıdır? 

Her biri ayrı ayrı adlî ve idarî suç oluşturan bu eylemlerin sorumluları hakkında ne düşü
nüyorsunuz? 

T.C. 
içişleri Bakanlığı 

Sayı : PGM. M. t. A. Atama 731-Ş/80 18.1.1991 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ligi : 19.12.1990 gün ve KAN. KAR. MD. 7/1748-6449/28786 sayılı yazınız. 
Kurtalan Kaymakamı hakkındaki bazı iddialar hususunda, Kars Milletvekili Vedat Altun'un 

tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği sorulara ait cevaplar aşağıya çıkarılmıştır. 
Arz ederim. 

Abdülkadir Aksu 
içişleri Bakanı 

1. Kurtalan ilçesi Kaymakamı ismail Fırat'ın; 442 Sayılı Köy Kanununun 36 ncı maddesi 
gereğince köy muhtarlarını toplantıya çağırdığı ve bu toplantıda muhtarların görev yetki ve 
sorumlulukları ile genel güvenlik ve asayiş kanunlarının görüşüldüğü, sözü edilen toplantıda 
muhtarlara karşı tehdit edici hiçbir harekette bulunmadığı, ve bu iddianın tamamen asılsız olduğu, 
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2. tlçede kömür ticareti ile uğraşan SHP ilçe Başkanı Ramazan Daş ile bütün kömür satı
cılarının kömürü fahiş fiyatla satmaları nedeniyle, vatandaşın mağduriyeti dikkate alınarak, 
ilgililere bu tutum ve davranışlarından dolayı Kaymakam tarafından uyarıda bulunulduğu, 

3. Aziz Onay ve Tahsin Ayaz adlı vatandaşların birahanelerindeki duvarlarda asılı bulu
nan resimlerin Kaymakam tarafından yerinden sökülmediği ve böyle bir olayın vukua gelme
diği, polisin havaya ateş etmesi ve vatandaşı ulu orta dövmesi yolundaki iddiaların da asılsız 
olduğu, 

Anlaşılmıştır. 

4. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sürt İli Kurtalan ilçesi Kaymakamı hakkındaki 
iddialara ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun yazdı cevabı. (7/1759) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Anayasa ve içtüzük gereği aşağıda belirtilen soruların içişleri Bakanı tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim. 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

1. Siirt ili Kurtalan ilçesi kaymakamı ismail Fırat'ın son günlerde bu ilçede yaşayan bir
çok esnafı taciz eden davranışları giderek yoğunlaşmaktadır. Adı geçen ilçe kaymakamının özel 
tim elbisesi giyerek ilçedeki denetimlere katıldığı doğru mudur? Doğru ise ilçe merkezindeki 
en üst derece sivil mülkü amirin bu davranışını onaylıyor musunuz? 

2. Ekrem Karataş ve A. Hakim Bora adlı vatandaşlara ait kıraathanelerin camları sözko-
nusu kaymakamın emri ile kırılıyor. Bu iddia doğru mudur? 

3. Aziz Onay ve Tahsin Ayaz adlı yurttaşlara ait birahanelerde kaymakamca yapılan de
netlemeler sırasında, duvarda asılı fotoğrafları fi, bizzat kaymakam tarafından yerlerinden sö
külmesinin nedeni nedir? 

4. SHP ilçe başkanı Ramazan Daş'ın kömür ticareti yapmasını adı geçen kaymakam'ın 
sürekli engellemesi yansızlık ilkesi ile sizce bağdaşıyor mu? Kaymakam ismail Fırat'ın alabil
diğince keyfi davranmasının nedeni nedir? Bu ilçede yaşayan yurttaşları birinci sınıf yurttaş 
görmeyen bir ilçe kaymakamını görevde tutmaya devam edecek misiniz? 

5. Son olarak SHP itçe sekreteri Hayrettin Bayram'ın gözaltına alınma nedeni nedir? 

T.C. 
içişleri Bakanlığı 

Sayı : PGM M. I. A; Atama 731-Ş/81 18.1.1991 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 26.12.1990 gün ve KAN. KAR. MD. 7/1759-6478/28977 sayılı yazınız. 
Siirt ili Kurtalan ilçesi Kaymakamı hakkındaki bazı iddialar hususunda, Diyarbakır Mil

letvekili Fuat Atalay'ın tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği sorulara ait ce
vaplar aşağıya çıkarılmıştır. 

Arz ederim. 
Abdülkadir Aksu 

İçişleri Bakanı 
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1. Kurtalan Kaymakamı tsmail Fırat; 5442 Sayılı ti İdaresi Kanununun 31 inci maddesi
nin (ç) fıkrası gereğince umuma açık işyerlerini denetlemiş ve bu denetleme anında esnafı taciz 
edici herhangi bir davranışta bulunmamıştır. Bilindiği gibi umuma açık olan işyerlerinin de
netlenmesi, kanun ve ilgili mevzuat gereği Kaymakamın görevleri arasındadır. Kaymakamın 
denetleme esnasında özel tim elbisesi giydiği iddiası asılsız olup, 

2. Denetim esnasında Ekrem Karataş ve A. Hakim Bora'ya ait kıraathanelerin camları
nın kaymakamın emriyle kırılması meselesi de asılsızdır. 

3. Aziz Onay ve Tahsin Ayaz adlı vatandaşların birahanelerindeki duvarlarda asılı bulu
nan resimlerin Kaymakarn tarafından yerinden sökülmediği ve böyle bir olayın vukua gelme
diği anlaşılmıştır. 

4. İlçede kömür ticareti ile uğraşan SHP tlçe Başkanı Ramazan Daş ile bütün kömür satı
cılarının kömürü fahiş fiyatla satmaları nedeniyle, vatandaşın mağduriyeti dikkate alınarak, 
ilgililere bu tutum ve davranışlarından dolayı Kaymakam tarafından uyarıda bulunulmuştur. 

5. Kurtalan Emniyet Amirliği Hizmet Binasının 7.10.1990 günü saat 18.45 sıralarında kimliği 
belirsiz bir grup bölücü PKK terör örgütü mensuplarınca roketlenmesi olayından sonra, Kur
talan Sulh Ceza Mahkemesinin 26.10.1990 tarihli arama izniyle; tlçe merkezinde 40'a yakın 
evin genel aramasının yapıldığı, Hayrettin Bayram'ın evinin de bunlar arasında olduğu tespit 
edilmiş, bu genel aramada adı geçen kişinin o esnada evinde bulunmadığı ve gözaltına da alın
madığı yapılan incelemeden anlaşılmıştır. 

5. — Kars Milletvekili Mahmut Almak'm, bazı tüplerin eksik veya yanmayan gazlarla doldurul
duğu iddiastna ilişkin Başbakandan sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür'ün yazılı cevabı. 
(7/1766) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının sağlanma

sını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Mahmut Almak 
Kars 

Eksik dolumlu tüpleri kullanan halk, milyonlarca liralık zarara uğramaktadır. 
Bazı yurttaşların 10 Temmuz 1990 günü Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı yetkililerine bu konuda müracaat olmuş, fakat her nedense bu yurttaşların şikâyet
lerine ilgisiz kalınmıştır. 

Bazı tüplerin eksik doldurulduğu veya yanmayan gazlarla doldurulduğu, basına da yansı
mıştır. Söz konusu Bakanlıkların bu konuda duyarsız ve ilgisiz kalmasının nedeni nedir? Her
hangi bir çıkar söz konusu değil ise, bugüne kadar denetim yoluna gidilmemesinin sebebi ne
dir? Bu tüplerin piyasaya sürülmesi neden engellenmemiştir? 

Bu konuda bir araştırma ve denetiminiz olacak mıdif ? Halkı bu tür dolandırıcılara ve pa
ra babalarına karşı korumak ve uyarmak için ne gibi önlemler almayı düşünüyorsunuz? 

Koç Holding'in bu işle bağlantısı var mıdır? Eksik dolumlu tüplerden bugüne kadar tüke
ticinin sırtından ne kadar para kazanılmıştır? 
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T.C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : 4/MM-28 22.1.1991 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 26.12.1990 tarih ve 7/1766-6491/28995 sayılı yazınız ile Başbakanlık Kanunlar ve Ka
rarlar Genel Müdürlüğünün 4.1.1991 tarih ve K. K. Gn. Md. 07/106-862/06805 sayılı yazısı. 

Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ancak tarafımdan 
cevaplandırılması istenilen yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Şükrü Yürür 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın yazılı sorusuna cevabımız 

SORULAR : 

Eksik dolumlu tüpleri kullanan halk, milyonlarca liralık zarara uğramaktadır. 
Bazı yurttaşların 10 Temmuz 1990 günü Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı yetkililerine bu konuda müracaatı olmuş, fakat her nedense bu yurttaşların şikâyet
lerine ilgisiz kalınmıştır. 

Bazı tüplerin eksik doldurulduğu veya yanmayan gazlarla doldurulduğu, basına da yansı
mıştır. Sözkonusu Bakanlıkların bu konuda duyarsız ve ilgisiz kalmasının nedeni nedir? Her
hangi bir çıkar sözkonusu değil ise, bugüne kadar denetim yoluna gidilmemesinin sebebi ne
dir? Bu tüplerin piyasaya sürülmesi neden engellenmemiştir? 

Bu konuda bir araştırma ve denetiminiz olacak mıdır? Halkı bu tür dolandırıcılara ve pa
ra babalarına karşı korumak ve uyarmak için ne gibi önlemler almayı düşünüyorsunuz? 

Koç Holding'in bu işle bağlantısı var mıdır? Eksik dolumlu tüplerden bugüne kadar tüke
ticinin sırtından ne kadar para kazanılmıştır? 

CEVABIMIZ : 
LPG Tüpleri ile ilgili vatandaşların yaptığı vaki şikâyetler, Bakanlığımız bünyesinde bulu

nan ölçüler ve Kalite Kontrol Genel Müdürlüğü ile Taşrada Bakanlığımız Sanayi ve Ticaret 
ti Müdürlükleri vasıtasıyla giderilmesine çalışılmaktadır. 

Bazı tüplerin eksik ve yanmayan gazlarla doldurulduğu ifade edilmektedir. LPG Gaz Tahsisi 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca yapılmakta olup, gaz karışım oranı ise yine bu Bakan
lık tarafından ayarlanmaktadır. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 23.5.1987 tarih ve 19468 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanan tebliğinin 3 üncü Maddesine göre Sıvılaştırılmış Petrol Gazını (LPG) meydana ge
tiren propan ve bütanın karışım yüzdeleri mevsim şartlarına, üretim ve ithal durumlarına göre; 
sözkonusu Bakanlık tarafından tespit edilmekte ve yürütülmektedir. 
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Dolum Tesisleri, Rafinerilerden aldıkları LPG gazlarını kendi tesislerinde stok ederek bu
radan tüplere yukanda bahsedilen, tebliğde belirtilen toleranslar dahilinde dolum yapmaktadırlar. 

LPG tüplerine doldurulan gaz miktarının kontrolüne gelince, Bakanlığımız ve Taşra Teş
kilatı elemanlarımızca yapılan denetimlerde 1.1.1990 - 31.12.1990 tarihleri arasında 621 işyerin
de denetim yapılmış olup bunlardan 578 işyeri uygun bulunmuş, 43 işyeri ise, standart ve teb
liğde belirtilen hususlara uymadığı tespit edildiğinden Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusun
da bulunulmuştur. 

1991 yılı için hazırlanan program çerçevesinde denetimlere yurt sathında etkin kalıcı ve 
yaygın bir şekilde devam edilecektir. 
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — 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) 

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

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

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

5. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin ve 29 arkadaşının, ülkemizde 1980 
yılından sonra uygulanan ekonomik politikaların tarım sektöründe açtığı iddia edilen 
tahribatın boyutlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 
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6. -•-•- Sinop Milletvekili Yaşar Topçu ve 23 arkadaşının, kanun hükmünde ka
rarnamelerle ilgili olarak Hükümetçe yapılan uygulama konusunda Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/27) 

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

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

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

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

11. — Kütahya Milletvekilli Mustafa Uğur Ener ve 10 arkadaşının, Cumhurbaş
kanı Turgut özal ite A.B.D. Başkanı Buslh'un görüşmelerine ait olup gizli kalması 
gereken tutanakların 'basında yer alması alayı ile ilgili iddiaların açıklığa kavuşturul
ması amacıyla Anayasanın 98 îinci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeler! uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişiklin önergesi (10/103) 

12. — Zonguldak Milletvekili TevrJiık Ertüzün ve 15 arkadaşının, Hükümetin fiyat 
artışları ve hayat pahalılığı konusundaki görüş ve •taahhütlerinin hangi ölçüde ger
çekleştiğini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyannea bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/104) 

13. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Uncu ve 14 arkadaşının, yere;' 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) 

14. — Diyarbakır Miletvekıili Fuat Atalay ve 14 arkadaşının, Mardin İli Midyat 
ilçesi Budaklı Köyünde 21.5^990 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddiaları açık-
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lığa kavuşturmak ve olayın sorumlularını tespit ermek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/106) 

15. — 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, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/107) 

16. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül ve 9 arkadaşının, mevcut hayat pa
halılığı karşısında memurların içine düştüğü durumu tespit etmek amacıyla Anayasanın 
93 inci, îçtüzüğün 102 ve i03 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/108) 

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

18. — 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) 

19. — 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) 

20. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 11 arkadaşımn, fındık ürünü ve üre
ticileriyle ilgi); sorunları ve bu konuda alınması gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/111) 

21. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 10 arkadaşının, istanbul'da 
î >90 yılında meydana gelen olayların gerçek nedenleri ile sorumlularını ve bu tl'de asa
yiş ve huzurun sağlanması için alınması gerekli önlemleri tespit ötmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 

22. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz ve 28 aükadaşının, millî eğitimimizin 
içinde bulunduğu sorumları ve bu konuda izlenecek yeni politikaları tespit etmeik ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/113) 

23. — Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve 9 arkadaşının, Dicle Kurudere Köyü 
Cemalağa Mezrasında 5.9.1990 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddialan açıklığa 
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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) 

24. — 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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/115) 

25. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 11 arkadaşının, ÇİTOSAN 
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) 

26. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk ve 12 arkadaşının, belediyelerin için
de bulunduğu idarî ve kanunî zorlukları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/117) 

27. — tzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu ve 13 arkadaşının, Hükümetçe izlenen 
tütün politikasının tütün üreticileri üzerindeki olumsuz etkilerini tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/118) 

28. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 15 arkadaşının, ülkemizde 
yaygınlaştığı iddia edilen işyerlerinin kapatılması ve işçilerin işlerinden çıkarılması ile 
ilgili uygulamalar konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/32) 

29. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 10 arkadaşının, millî eğitimimizin içinde 
bulunduğu sorunları tespit etmek ve bu sorunlara çağdaş çözümler getirmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/119) 

30. — 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) 

31'. — İzmir 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) 



32. — 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/122) 

33. — 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) 

34. — 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) 

35. - Kars Milletvekili Mahmut Alınak ve 10 arkadaşının, ülkemizde faaliyette 
bulunduğu iddia edilen KontrgeriUa örgütüyle ilgili iddiaları açıklığa kavuşturmak 
aıriacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/125) 

36. — Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 20 arkadaşının, «Kontgerilla» hakkında
ki iddiaların ne zaman ve kimlerin sorumluluğunda gerçekleştiği konusunda Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/33) 

37. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 14 arkadaşının, Doğu ve Gü
neydoğu illerindeki «iç göç» olayının nedenlerini tespit etmek ve soruna köklü bir çö
züm getirmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/126) 

38. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 13 arkadaşının, Devletin denetimi dışın
da, C1A ile işbirliği halinde olan ve Kontgerilla olarak bilinen gizli NATO örgütü
nün var olup olmadığını, varsa kuruluşundan beri faaliyetleri hakkındaki iddiaları 
açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/127) 

39. — Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 29 arkadaşının, «Özel Harp Dairesi» 
nin geçmiş faaliyetlerini incelemek ve Kontgerilla Örgütüne ilişkin iddialara açıklık 
getirmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca biı Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/128) 

40. — Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar ve 27 arkadaşının, Türkiye Taşkö
mürü Müessesesinin içinde bulunduğu zor duruma ve maden işçilerinin sorunlarına 
köklü bir çözüm bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/129) 
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41. — Diyarbakır Milletvekili Hikmet Çetin ve 23 arkadaşının, Körfez kriziyle 
ilgili yeni gelişmeler ve bu konuda izlenen politika konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/34) 

42. — Bingöl Milletvekili İlham i Binici ve 23 arkadaşının, Bingöl İli Yayladere 
İlçesi Yavuztaş Köyünde 7.12.1990 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddiaların 
gerçeklik derecesini tespit etmek ve Cumhuriyetimize, Devletimize ve halkımıza yöne
lik saldırıların kaynağındaki olayları ortaya çıkarmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/130) 

43. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer ve 9 arkadaşının, Diyarbakır İli Lice 
İlçesinde meydana geldiği iddia edilen olayların sorumlularını tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 

44. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen ve 9 arkadaşının, 3083 numa
ralı Kanuna göre gerçekleştirilen toprak dağıtımı konusunda Ceylanpınar köylülerinin 
karşı karşıya bulundukları sorunları ve bu sorunların çözüm yollarını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/132) 

45. — Kocaeli Milletvekili Onur Kumbaracıbaşı ve 56 arkadaşının, Hükümetin 
körfez krizine ilişkin politikası ve yaklaşımları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/35) 

46. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül ve 13 arkadaşının, kamuoyunda 
CASA olayı olarak bilinen askerî bir ihale ile ilgili iddiaları bütün yönleriyle açıklığa 
kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/133) 

47. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve 19 arkadaşının, Diyarbakır İli Lice 
ilçesinde meydana geldiği iddia edilen olayların boyutlarını ve sorumlularını tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/134) 

48. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 18 arkadaşının, sağlık meslek liselerinin 
araç - gereç ve kadro yönünden yetersiz oldukları iddiasını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/135) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Karadeniz Bakır İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan bir atamaya ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/108) 
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2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Horzum Şirketler Grubuna 
20.11.1985. tarihli protokolden önce ve sonra ne kadar vergi iadesi ve kaynak kullanı
mı destekleme, primi ödendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/234) (1) 

3. — 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) 

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

5. _ Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, hayalî ihracatla ilgili olarak nah* 
kemelere intikal eden veya Devlet Planlama Teşkilatında soruşturması devam eden 
dosyalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/138) 

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

7. - Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Trabzon - Maçka ilçesinde 
meydana gelen heyelandan zarar gören vatandaşlar için yaptırılacak konutlara ilişkin 
Havındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/168) 

8. — Erzurum Milletvekili tsmail 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) 

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

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

11. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük Üçesi Kapullu Köyün
de yaptırılacak afet evlerine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/186) 

12. — 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) 

13. — 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) 

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



15. — 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) 

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

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

18. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, 1986 ve 1987 yıllarında Hakkâri 
tli Yüksekova İlçesi Esendere Bucağından sınırı geçerken jandarma tarafından öldürü
len veya yaralı olarak ele geçirilen vatandaşlara ilişkin İçişleri Bakanından 3özlü soru 
önergesi (6/334) (1) 

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

20. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri îli Yüksekova ilçesi Gü
venli Köyüne ait olan ve Dere Yaylasırida 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) (î) 

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

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

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

24. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, TEK Toroslar İşletmesinin Çukurova 
Elektrik A.Ş.'ne devredilmesinden doğacak bazı sorunlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) (1) 

25. — 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) 

26. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri îli Şemdinli İlçesi Kay
makamı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/358) (1) 
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27. — Çorum Milletvekili Cemal §ahin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Nisan 
ayından bugüne kadar İller Bankasından aldığı avans borçlarının miktarına ilişkin Ba
yındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) (1) 

28. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Karadeniz Bakır işletmeleri Samsun iza
be Tesislerindeki rehabilitasyon çalışmalarına ilişfkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/310) 

29. — 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) 

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

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

32. — 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) 

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

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

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

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

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

38. — 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) 

39. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Millî Savunma Bakanı Ercan 
Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığı İdarî ve Malî işler Daire Başkam iken MİT Müste-

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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şarlığına verdiği iddia edilen malzemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/386) (1) 

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

41. — 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) 

42. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, elektrik üretim ve satış fiyat
larına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/390) (1) 

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

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

45. — 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) 

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

47. — 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) 

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

49. — İstanbul Milletvekilli 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) 

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

51. — 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) (I) 

52. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Emlak Bankasının amblemi ile ilgili 
çalışmalara ve bu nedenle yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/328) 
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53. — Erzurum Milletvekili tsmail Köse'nin, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde 
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/329) 

54. _. Zonguldak Milletvekili Şinasi Altmer'in, ülkemizde traktör üreten firma
lara ve 1986 - 1988 yıllarındaki üretim miktarlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/330) 

55. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Altunkaya Barajı sahasında kalan Vezir
köprü İlçesi Düzce Köyüne ait arazilerin kamulaştırma bedellerine ilişkin Bayındırlık 
ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/339) 

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

57. — izmir Milletvek'üi 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) 

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

59. - - tçe] 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) 

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

61. — 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) (t) 

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

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

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

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

66. — Adana Milletvekili M. Selahattin Küıç'ın, 19.7.1988 tarihli ve 88/13161 
sayılı kararnameden istifade eden firmalara ilişkin Başbakandan sözlü' soru önergesi 
(6/417) (1) 

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

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

69. — 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) 

70. — 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) 

71. — 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) 

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

73. — 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) 

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

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

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

77. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdarın, Burdur II merkezindeki ilk ve orta 
dereceli okullarda görevli öğretmenlerin bir kısmının çeşitli köy ve kasaba okullarına 
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nakledildikleri iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/353) 

78. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, 7.10.1988 tarihinde Tuzla 
mevkiinde gerçekleştirilen operasyonla ilgili olarak bir dergide yer alan iddialara iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/432) (1) 

79. — 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) 

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

81'. — Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'ın, Manisa ili Selendi ilçesine bağlı 
bazı köylerin içme suyu sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/355) 

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

83. — 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) 

84. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, lig maçlarını izleyecek öğrenci-
îeı için bilet fiyatlarında tenzilat yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) (1) 

85. — 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) 

86. — 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) 

87. — 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) 

88. — 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) 

89. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta Ih' Yalvaç ilçesine bağlı 
bazı köylerin yol sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
Önergesi (6/363) 
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90. — İsparta Milletvekili Er tekin Durutürk'ün, İsparta ili Sütçüler ilçesi Kara-
diken Köyünün su sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü som 
önergesi (6/364) 

91. — 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) 

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

93. — 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) 

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

95. — 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) 

96. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Konya İli Çumra ilçesi kapatılan 
ülkü ocakları başkanının bugüne kadar yakaîanamamasının nedenine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/450) (1) 

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

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

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

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

101. — Ankara Milletvekili Ömer Çîftçi'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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102. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüneü'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) 

103̂  — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya Üniversitesi inşaatına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/422) 

104. — 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) 

105. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, §arköy Belediye Başkanlığı se
çiminin iptali nedeniyle Valilikçe Belediye Başkanvekilliğine yapılan atamaya ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/461) (1) 

106. — 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) 

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

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

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

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

111* — 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) 

112. — 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) 

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

114. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt Dinde Belediye çöplüğü ola
rak kullanılan Kasaplar Deresinde bulunduğu iddia edilen cesetlere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/468) (1) 
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115. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, 26 Mart 1989 tarihi itibariyle bele
diyelerin durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/469) (1) 

116. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, Devlet memurlarının konut so
rununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

117. _ 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) 

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

119. — 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) 

120. — 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) 

121. — 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) 

122̂  — 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) 

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

124. — istanbul 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 Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/485) (1) 

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

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

127. — İstanbul Milletvekili Yüksek Çengel'in, İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfına 
yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) (1) 

128. — 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) 
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129. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, TEK Genel Müdürü ile yardımcıla
rından Kurum iştiraklerinde görev alanlar bulunup bulunmadığına ve bu Kurum için 
satın alman güç trafolarma iilşkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakamndan sözlü soru 
önergesi (6/489) (1) 

130. - Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, işkence yaptıkları iddia edilen İs
parta İli Merkez Sanayi Karakolu görevlileri hakkında ne gibi işlemler yapıldığma 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) (1) 

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

132. _ İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfma 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/492) (1) 

133. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Güzel İstanbul Hizmet Vakfma 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/493) (1) 

134. — 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) 

135. — 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) 

136. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, Asil Nadir Şirketler Grubunun 
gümrüksüz ithalat yaptığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakamndan sözlü soru 
önergesi (6/513) (1) 

137. — 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) 

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

139. — tzmir 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
mndan sözlü soru önergesi (6/510) (1) 

14Ö, — 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) 

141. — 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) 

(71 inci Birleşim) 
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142. — Balıkesir Milletvekili I. önder Kırlı'nın, Muhammed Shakarchi ile isviç
re'de yapıldığı iddia edilen toplantıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/516) (1) 

143. — 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) 

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

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

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

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

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

149. — 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) 

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

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

152. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, ortaöğretimde devamsızlık nede
niyle sınıfta kalan öğrenciler için af getirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 

153. — tzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Karabük ve iskenderun Demir - Çelik 
işletmelerindeki greve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/539) (1) 

154. — 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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155. — 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) 

156. _ 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) 

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

158j — izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Karabük ve İskenderun Demir -
Çelik fabrikalarındaki greve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/544) (1) 

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

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

161. — istanbul Milletvekili Ali Haydar Erdoğan'ın, Devlet Planlama Teşkilatın
dan alınan hayalî ihıacat dosyalarının yargı organlarına geç intikal ettirildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/574) (1) 

162. — 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) 

163. — içel 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) 

164. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt Üi Şırnak İlçesindeki bazı 
yayla ve meralarda atış eğitimi yapılacağına dair Kaymakamlık duyurusuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/549) (1) 

165. — Nevşehir Milletvekili Esat Kırathoğlu'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) 

166,ı — 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) 

167. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Cırnak ilçesi Kemerli Köyündeki 
bir çobanın bölgede görevli askerler tarafından öldürüldüğü iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/552) (1) 
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168. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İlçesi Balveren Köyü ile 
Silopi İlçesi Ballıkaya Köyündeki vatandaşların güvenlik güçlerince mağdur edildikleri 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/553) (1) 

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

170. 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) 

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

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

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

174. — Tstanbul Milletveküi Mustafa SarıgüTün, «Kazı Kazan» adlı şans oyunu
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/560) (1) 

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

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

177. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars İlinde jandarma tarafından 
gözaltına alman bir vatandaşa işkence yapıldığı iddiasına ve olayın sorumlusu hakkın
da soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/575) (1) 

178. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Melyat Çay Fabrikasının depoların
da bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/563) (1) 

179. — İçel 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) 

180. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edil
mesi ve bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun uyarınca yapılan kesintilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/564) (l) 
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181. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt tli 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/S65) (1) 

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

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

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

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

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

187. — 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) 

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

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

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

191. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Orman Kanununa göre «muha
faza ormanı» olarak ayrılan ormanlara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/581) (1) 

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

193. — 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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194. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Trakya Birb'k tarafından «atın 
alınan ayçiçeği ürünü için üreticilere ne zaman ödeme yapüacağına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/584) (1) 

195s — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli İli Nazimiye ilçesi 
Bostanlı Köyü sakinlerine 11 Jandarma Alay Komutanı tarafından hakaret edildiği 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/586) (1) 

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

197. — Ankara Milletvekili Eşref Erdemdin, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Müdürlüğünde yapılan bazı işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/588) (1) 

198. — 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) 

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

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

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

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

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

204. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, KİT ürünlerinin zam yapılma
dan piyasaya çıkarılmadığı ve çürümeye terkedüdiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü sora önergesi (6/496) 

205. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, emeklilere yakacak kredisi veri
lip verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü som önergesi (6/497) 

206. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Rize bölgesindeki çay üre
ticilerine ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü sora önergesi (6/498) 
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207. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Sabuncular Çay Fabrika
sının bahçesindeki radyasyonlu çaylardan sızan artıkların şehir içme suyuna karıştığı 
iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/499) 

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

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

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

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

212. - - Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Bayburt tünde et kombi
nası açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişlerı Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/504) 

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

214̂  — 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) 

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

216. — 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) 

217. — Balıkesir Milletvekili 1. önder Kırlı'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) 

218. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Bursa Turizm Müdürü ile ilgili bazı 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/601) (1) 
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219. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bazı bankalarca yürürlüğe konulacak 
memur emeklilerine çek kırdırma yasağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/602) (1) 

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

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

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

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

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

225. — 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) 

226. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, Malatya Milletvekili Yusuf Bozkurt 
OzaJ*ın, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına ait bir villada ikamet ettiği iddiasına 
v€ villanın tefriş masrafı ile aylık giderine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/621) (1) 

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

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

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

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

231. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ödemiş İlçesindeki lise ve ortaokul için 
yeni binalar yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/525) 
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232. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Gölcük Gölünün ne zaman temizlenece
ğine ve ödemiş Efe toplu konut inşaatları için kredi verilmemesinin nedenine ilişkin 
Bas/bakandan sözlü soru önergesi (6/526) 

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

234. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, tarihî eser kaçakçılığının önlen
mesi ve bu eserlerin korunması için ne gibi (tâbirler alınacağına ilişkin Kültür Baki» 
nından sözlü soru önergesi (6/528) 

235. — 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) 

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

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

238. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Van İli Gürpınar İlçesi Yukan-
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) 

239. — 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) 

240. — 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) 

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

242. — 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) 

243. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, İzmir - Buca Cezaevine hüküm
lü ve tutuklularca telefon sokulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanından «özlü toru 
Önergesi (6/531) 
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244. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Buca Cezaevindeki bir hayalî ihracat 
sanığına ayrıcalık tanındığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/532) 

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

246. — Balıkesir Milletvekili I. 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) 

247. — Balıkesir Milletvekili I, 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) 

248. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Bulgaristan'dan gelen soydaşlarımız
dan 800 kişinin sınavsız olarak öğretmenliğe alınacağı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/637) (1) 

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

250. — 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) 

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

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

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

254. — 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) 

255. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, ülkemizin, Sovyet Sosyalist Cum* 
huriyetler Birliğinden almak zorunda olduğu doğal gazı kullanamamasından dolayı 
herhangi bir cezaî durumla karşılaşıp karşılaşılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/641) il) 
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256. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Türk Hükümetince Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetler Birliğine açılan krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/642) (1) 

257. — 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) 

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

259. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Siirt, Mardin ve Hakkâri illerin
de valilerce düzenlendiği iddia edilen huzur toplantılarına üişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/657) (l) 

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

261. — Ankara Millet rck ili İbrahim Tez'in Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumundaki tayinlere ilişki/ Başbakandan sözlü soru önergesi (6/659) (1) 

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

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

264. — 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) 

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

266. — 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) 

267. — 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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268. — 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) 

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

270. — İçel Milletvekili M. Jstemihan Talay'ın, BAĞ - KUR iştirakçilerinin 
emekli aylıklarına ve üniversite hastanelerinden yararlanamam alarmın nedenine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/669) (1) 

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

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

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

274. — Erzurum Milletvekili İsmail 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 Köyişîeri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/606) 

275. — 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) 

276. -T- 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) 

277. — 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) 

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

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

280. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, siyasî parti üyesi olan bir vatandaşa 
Kars Emniyet Müdürlüğünce pasaport verilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/609) 
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281. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, 7.11.1989 tarihinde İstanbul'da 
öldürülen bir gazetecinin katilinin bugüne kadar yakalanamamasmın nedenine ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 

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

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

284. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nıın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürlüğünce yapılan sınavlara ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/679) (1) 

285. — 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) 

286. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum îline bağü Çat, Pasinler 
ve Şenkaya ilçelerindeki orta dereceli okulların öğretmen sorununa ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/633) 

287. — 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) 

288. — 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 (6/6-47) 

289. — 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) 

290. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, ülkemizdeki hal mafyasına ve bu . 
konuda yapılacak mücadeleye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) (1) 

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

292. — 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) 

293. — 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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294. — tçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, TEK içel Müdürlüğü ile ilgili iddialara 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/684) (î) 

295. — 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) 

296. — 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) 

297. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Mardin İli Ömerli İlçesi Çimenü" Kö
yünde 16.12.1989 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü som önergesi (6/651) 

298. — Edirne Milletvekili Erdal KaJkan'ın, Edirne İli Havsa ilçesi Müftüsü ile 
ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/688) (1) 

299. — 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) 

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

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

302. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'm, Tunceli İlindeki bazı vatan
daşlara güvenlik kuvvetleri tarafından işkence yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/690) (1) 

303.'— Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yeteııç'in. Almanya'ya, yerleştiği iddia 
edilen Adana eski müftüsünün Türk vatandaşlığından çıkarılıp çıkarılmadığına ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) (\) 

304. — 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) 

305. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, nükleer enerji saatralleriyle ilgili 
olarak Arjantin Hükümetince yapıldığı iddia edilen önerinin dikkate alınıp alınmaya
cağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/693) (1) 

306. — 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 tora önergesi (6/694) (1) 
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307. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Süleoğlu beldesi il» çevre 
köylerde mukim bazı vatandaşların 11 Jandarma Alay Komutanlığına ihzar edilerek 
kimlik ve ikametgâh kontroluna tabi tutuldukları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/696) (1) 

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

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

310. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Hakkâri İli Uludere İlçesi Hilal 
Köyündeki vatandaşlara karakol komutanı tarafından baskı ve tehditle taş taşıttırıldı-
ğı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) (3) 

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

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

313. — 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) 

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

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

316. — 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) 

317. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'm, Hakkâri İli Uludere İlçesi Taşdelen 
Köyü ve Kayadibi Mezrasındaki vatandaşlardan bazılarının güvenlik güçlerinin baskısı 
nedeniyle Irak'a sığındıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/709) (1) 

318. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, bir yurttaşımızın mahkeme karşısı
na çıkarılmaksızm güvenlik kuvvetleri tarafından kurşuna dizildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/710) (1) 
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319. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, İstanbul Ataköy'deki iki adet 
ökui arsasına ilişki Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/712) (1) 

320. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 1984 - 1985 yıllarında ülkemiz 
üzerinden iran'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) 

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

322. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, «Adımlar Gazetesi» Ankara 
Temsilciliğinde polisçe yapılan aramayı izlemeye gelen bir gazetecinin gözaltına alın
dığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/720) (1) 

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

324. — içel 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) 

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

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

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

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

329. — Frzurum Milletvekili ismail Köse'nin, 1985 - 1990 yularında 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) 

330. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, Bingöl İli Karlıova ilçesi ile Muş 
ÎJi Varto İlçesi arasındaki karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/683) 

331. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'm, Kılıçl:aya Barajında su tutulma
sından etkilrnen köylülerin sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/724) (1) 
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332. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Urfa Vali Yardımcısının Regaip 
Kandili dolayısıyla düzenelenen «Hz. Muhammed'i anma gecesbnde yaptığı konuşma
ya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/725) (1) 

333. — 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) 

334. — 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) 

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

336. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne ka
dar Başbakanlık emrine tahsis edilen binek otomobillerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/738) (1) 

337. _ 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) 

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

339. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in, Ereğli Demir Çelik Fabrikaları 
ile Gübre Fabrikalarının piyasa değerlerinde meydana geldiği iddia edilen artışlara 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/741) (1) 

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

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

342. — Tekirdağ Mületvekili Güneş Gürseler'in, 347 ve 368 sayılı kanun hük
münde kararnameler uyarınca kamu iktisadî teşebbüslerine atanan genel müdürlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/744) (1) 

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

344i — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Siirt İli Eruh İlçesi Körüklükaya 
Köyünde bir vatandaşın ve Eruh Ayıntepedeki çatışmada bir erin öldürülmeleriyl» il
gili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/746) (1) 

(71 inci Birleşim) 
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345. — Çorum Milletvekili Rıza Ikman'ın, kamu iktisadî teşebbüslerinin sayısına 
ve bunların yönetim kurulu üyelerinin uzmanlık alanlarına göre dağılımına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/749) (1) 

346. — 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) 

347. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt - Sımak ve Mardin - Silopi 
kömür ocaklarında 1990 yılında gerçekleştirilen üretime ve yapılan tahsislere ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) (1) 

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

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

350. — 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) 

351. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Cizre'ye içme suyu temin eden 
Keson Kuyularının Türkiye Kömür İşletmelerine ait kanalizasyon atıklarıyla kirlen
diği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/757) (1) 

352. — 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) 

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

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

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

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

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

359. _ 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) 

360. — 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) 

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

362. — 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) 

363̂  — 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) 

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

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

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

367. — 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) 

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

369. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakarın, Yem Sanayii Türk Anonim Şir
keti ile ilgili bazı iddialara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/802) (1) 
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370. — 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) 

37L —- Hatay Milletvekili Ali Uyar'm, 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) 

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

373. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli İli Pülümür İlçesi Kırdım 
Köyünde 13.2.1990 tarihinde çığ altında kaldıkları iddia edilen iki vatandaşın cesetle
rinin çıkarılması için hiçbir çaba sarfedilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/808) (1) 

374. — Manisa Milletvekili Hasan Zengİn'in, Manisa İli Alaşehir İlçesi Kavaklı
dere Kasabası Belediye eski Başkanı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakamndan 
sözlü soru önergesi (6/718) 

375. — 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) 

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

377. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Şark Kromları - Ferrokrom Tesisle
ri özel güvenlik teşkilatında yapılan tayinlere ve bölgede özel ocakları bulunan kişi
lerce bu tesislerden krom çalındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/812) (1) 

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

379. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Hasanoğlan öğretmen Lisesiyle ügili 
bazı iddialara üişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/730) 

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

381 „ — 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 îskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/731) 
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382. — 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) 

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

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

385. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, son üç yıl içkide ülkemize iltica eden 
Iraklılara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/827) (1) 

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

387. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Vezirköprü orman köylerindeki köy koo
peratiflerine yaptırılan hizmetlerin karşılıklarının geç ödendiği iddiasına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/733) 

388. — Balıkesir Milletvekili 1. önder Kırlı'nın, Elazığ'daki ferrokrom tesislerin
den krom çalındığı ve krom hırsızlığının önlenmesi için tesislere yöre dışından güven
lik görevlileri atandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/829) (1) 

389. — Edirne Mületvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Enez İlçesi Karpuzlu Be
lediyesi şuurları içinde bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait arazilerin kimlere ne 
kadar bedelle kiraya verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/831) (1) 

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

391. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, görevlerinden uzaklaştırılan uzmanla
rın yerine sağlık konusunda deneyimsiz kişilerin atandığı iddiasına ilişkin Sağlık Baka
nından sözlü soru önergesi (6/750) 

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

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

394. — Kocaeli Milletveküi Ömer Türkçakal'ın, bir şirketin Almanya'dan Türki
ye'ye yönelik yayın yapmak amacıyla yayın kanalı kiralamasının Anayasaya ve ügili 
mevzuata aykırı olduğu iddiasına ilişkin Bşbakandan sözlü soru önergesi (6/835) (1) 
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395. — 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) 

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

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

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

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

400„ — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Karadeniz Bölgesindeki bakır 
ve çinko madenlerinin değerlendirilmesiyle ilgili üretim projesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) (1) 

401. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, çimento işçüerine, istedikleri 
zammın verilmemesinin nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/846) (1) 

402. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Ç1MSE - İş Sendikasınca başla
tılan grevin ertelenme nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/847) (1) 

403. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan İli Beybağı ve İstasyon 
Mahafcsınde 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) (1) 

404. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, T ; C. Ziraat Bankasından teşvik 
kredisi almış olan Tercan İlçesindeki kümes hayvam üreticüerinin sorunlarma ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/848) (1) 

405. — 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) 

406. — İzmir Milletvekili Akın Gönen'in, Niğde İli Bor Ilçesıindiefci 600 LV. Ana 
Depo Fabrikasının kaldırılacağı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/868) (1) 

407* — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, öğretmenlere sendika kurma hakkı 
tanınıp tanınmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakamndan sözlü soru önergesi (6/871) (1) 
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408. — 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) 

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

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

411. - 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) 

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

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

414. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına 
bağlı üretme çiftlikleri ile araştırma kuruluşlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) 

415. _ Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Seydişehir Alüminyum Fabrikasında 
kaç işçi çalıştırıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/773) 

416. — 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) 

417. — 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) 

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

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

420. — 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 
mm 
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421. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, yeterlik sınavından geçmiş öğ
retmen adaylarının tayinlerinin yapılmamasının nedenine ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/779) 

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

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

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

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

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

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

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

429. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir §aşmaz'ın, Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığına bağlı hayvancılık işletmelerine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789) 

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

431. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüpğlu'nun, trafik kazalarının önlene
bilmesi için şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin hareket saatlerinde dü
zenleme yapılıp yapılamayacağına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/792) 

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

433. — Bursa Millletvekili ilhan Aşkın'ın, Bursa Büyükşehir Beliedüyesıine ait Taş
ocağı ve Asfalt Şantiyesinin nakli için alınan karara ve bu amaçla gerçekleştirilen ka
mulaştırmaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/873) (1) 
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434. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, T.R.T. Kurumunun 1988 yılında za
rar etmesinin nedenine ve sorumluları hakkında soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/874) (1) 

435i — Balıkesir Milletvekili I. Önder Kırlı'nın, huzurevleri ücretlerine yapılan 
zammın huzurevi sakinlerini mağdur ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/875) (1) 

436. — 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) 

437. — Tunceli Milletveküi 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) 

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

439. — izmir 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) 

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

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

442. — Hakkâri Müleıtvekii Cumhur Keskin'in, 1983 - 1984 öğretim yılından bu 
yana üniversite, yüksekokul ve yurtlarla ilişiği kesilen veya kaydı silıinen öğrencilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/885) (1) 

443^ — Kocaeli MİlHetvekili Ömer Türkçakal'ın, Missuri Üniversitesi Siyasal Bil
giler Fakültesince ülkemizle ilgili olarak hazırlandığı iddia edilen rapora ilişkin Başba
kandan sözllü soru önergesi (6/886) (1) 

444. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Millî Savunma Bakanlığınca 12 Ey
lül 1980 tarihinden sonra açılan ihalelere ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/887) (1) 

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

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

448. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum - İspir karayoluna ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/820) 

449. — 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) 

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

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

452. — 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) 

453. — Bingöl Milletvekili îlhami 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) 

454̂  — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Cumhurbaşkanının ve Cumhurbaşkanlığı 
Makamının tarafsızlığına gölge düşürüldüğü iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/889) (1) 

455. — Kars Milletvekili Mahmut Ahnak'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) 

456. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, İstanbul'daki bir diş doktorunun mu
ayenehanesinin polislerce basıldığı ve telefonunun dinlendiği iddialarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/908) (1) 

457. — İstanbul 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) 

458. — 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) 

459. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Devlet ihale Kanununun 44 üncü 
maddesi uyarınca verilen ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/892) (1) 
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460. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, konut edindirme fonu için toplanan 
paralara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/849) 

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

462< — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İli Beytüşşebap ilçesi Dön
mezler Köyünden iki vatandaşın Boğazveren Köyü korucuları tarafından gözaltına 
alındığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/893) (1) 

463. — 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) 

464. — Nevşehir Milletvekili Cemal Seymen'in, Cumhurbaşkanlığının 1990 malî 
yılı ödeneğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/895) (1) 

465. — 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) 

466. — Gaziantep Milletveküi Abdulkadir Ateş'in, Bayan ÖzaFın Japonya ziyare
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/909) (1) 

467. — istanbul 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) 

468. — Bingöl Milletvekili İlhami Binici'nin, Ankara Tıp Fakültesi 3 üncü sınıf 
öğrencilerinden birine işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/911) (1) 

469. — 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) 

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

471. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Bağ - Kur emeklilerinin yaşam 
standardının yükseltilmesi için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/913) (1) 

472. — 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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473,, — Jçcl /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) 

474. — İstanbul 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) 

475. — 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) 

476. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, silah taşıma ruhsatı verilen il 
genel meclisi üyelerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/919) (1) 

477. — 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) 

478. — îçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, T. C. Ziraat Bankasınca hayvan
cılık kredilerine uygulanan faiz oranına ilişkin Barbakandan sözlü soru önergesi 
(6/925) (1) 

479. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, 1990 yık hac döneminde baş
vuruda bulunan ve hacca gidebilen vatandaşların sayısına ve hacı adaylarından alınan 
ücretlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/926) (1) 

480. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Fırat Üniversitesinde çalıştırılan ge
çici işçilere közleşmeye bağlı haklarının verilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/927) (1) 

481.: — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Karaman İli Ermenek İlçesinde 
Türkiye Emlak Bankası şu'besi açılıp açılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/929) (1) 

482. — Kars Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, olağanüstü hal uygulaması nedeniyle 
yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/930) (1) 

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

484. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak İli Kurucaşile 
İlçesi Tekkeönü Köyü Sağlık Ocağının doktor sorununa ilişkin Sağlık Bakanından söz
lü soru önıergöaıİ (6/856i)j 

485. - Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Amasra İlçesi adlî teşkila
tının ne zamap kurulacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/857) 
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486. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak İli Kurucaşile 
ilçesine bağlı olan ve orman içinde bulunan baza köylerin «Orman dışı köy» olarak 
belirlendiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/858) 

487 __ Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Çevrimli Köyünde meydana gelen 
olayla ilgili iddialara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/931) (1) 

488. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, otomobil ithalinin neden olacağı 
sorunlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/932) (1) 

489. — 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) 

490. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, bir Devlet Bakanının gümrüksüz ola
rak yurda kaçak mal soktuğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/934) (1) 

491. — 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) 

492,: — Bingöl Mületvekili llhami Binici'nin, Ankara Sigortanın Etibank tarafın
dan satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/936) (1) 

493. — 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) 

494 ...„ inkara Milletvekili Beşer Baydar'ın, Denizcilik Bankasınca, gemi aiımı 
için kimlere ne miktar kredi verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/938) (1) 

495. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'in, 1990 yılı hacı adaylarının kar
şılaştıkları bazı sorunlara ilişkin Barbakandan sözlü soru önergesi (6/940) (i) 

496. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, vatandaşlıktan çıkartılan bazı 
eski vatandaşlara farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/941) (1) 

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

498. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Eruh ilçesi Bingöl Köyünden bir 
vatandaşın ikibuçuk ay gözaltında bulundurulduğu ve konutunun güvenlik mensup
larınca yakıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/942) (1) 



— 46 — 

499. — izmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İda
resince Ankara Mesnevi Sokakta yaptırılan lojmanların tefriş ve tahsisine ve idarece 
bazı usulsüz işlemler yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/943) (1) 

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

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

502. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Silopi İlçesi Derebaşı Köyünden zo< 
runlu olarak İlçeye göç ettiği iddia edilen vatandaşların sorunlarına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/862) 

503. — İçel Milletvekili M. İstemihan 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) 

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

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

506. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Van İli Başkale İlçesi Yukarı Dik
men Köyünde 1.6.1990 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/945) (1) 

507. — 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) 

508. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 1990 yılı Haziran ayında Tunceli İli 
Ovacık İlçesi Çayüstü Köyünde ve 1.8.1990 tarihinde Mardin İli Kızıltepe İlçesi Ay
dın Köyünde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/947) (1) 

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

510. •— Kars Milletvekili Mahmut Almak'ın, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafın
dan tahıl bedeli olarak çiftçilere verilen çeklerin karşılıksız çıktığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/948) (1) 
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5İL, — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası A. O. ile 
ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/949) (1) 

512. — Mani?a 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) 

513. — 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) 

514. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Toprak Mahsulleri Ofisince Trak
ya yöresinde 22.7.1990 tarihinden bu yana çiftçilerden satın alman tahılların bedelle
rinin ödenmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/952) (1) 

515. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Şırnak İli Uludere İlçesi Ballı 
Köyünden bazı vatandaşların keyfî olarak gözaltına altndığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/956) (1) 

516. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir Büyükşehir Belediyesince Macar 
İkarus Firmasından satın alınacak körükhr otobüsler için Ziraat Bankasınca teminat 
mektubu verilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/957) (1) 

517. — 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) 

518. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Devlete ait makam otolarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/959) (1) 

519. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Devlet yetkililerinin son altı ayda 
yaptıkları yurt dışı gezilerinin maliyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(fi/962) (1) 

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

521. — İçel Milletvekili M. Istemihan 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) 

522. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Etibank Mazıdağı Fosfat İşletme te
sislerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/966) (1) 

523. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası A.O. Genel 
Müdürü hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/967) (1) 
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524. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'm, 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) 

525. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, Ardahan - Şavşat karayolunun ne za
man bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/970) (1) 

526. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Zara - Suşehri Geminderesi yolu
nun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/971) (1) 

527. — 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) 

. 528. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, ülkemizde faaliyet gösteren sermaye 
şirketlerinden hangilerine kamu adına sermaye ortağı olunduğuna ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/978) (1) 

529. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Göksün - Andırın ve 
Andırın - Kahramanmaraş yollarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/882) 

530. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in Menderes Deltasına ve bölgede 
uygulanacak olan «Sulak alanların ve bataklıkların kurutulması projesi»ne ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/981) (1) 

531. — 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) 

532. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, izmir'in kurtuluş törenleri nede
niyle Atatürk Anıtı'na çelenk koymak isteyen Türkiye Birleşik Komünist Partisi yöne
ticilerine izin verilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru - önergesi 
(6/884) 

533. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Sımak İli Uludere İlçesindeki yok
sul vatandaşlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonundan yardım yapılmadığı 
iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/992) (1) 

534. — Kocaeli Milletvekili Ömer TürkçakaFın, Çevre Kirliliğini Önleme Fonun
dan illere ayrılan tahsisatlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/994) (1) 

535. -— 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) 

536. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli ilinin 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) 
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537. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Yuvacık (Kirazdere) Barajına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1001) (1) 

538. — 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) 

539. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altiner'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) 

540. — 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) 

541. — 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) 

542. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Afyon İli Bayat İlçesi İmrallı Köyüi 
Sağlık Ocağının ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/899) 

543. — 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) 

544. — 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) 

545. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Kütahya İlinin ne zaman doğal 
gaza kavuşturulacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/903) 

546- — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Beşkarış ve Akçaköy barajları
nın yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1008) (1) 

547. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Çevre Müsteşarlığınca belediye
lere verilen çöp araçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1009) (1) 

548. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Mardin İlinde kapalı bulunan 
okul sayısına ve öğretmen sorununa ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/904) 

549. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Mardin'de nakliyat işiyle uğraşan 
şoför ve nakliyecilerin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/905) 

(71 inci Birleşim) 
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550. — Bingöl Milletvekili Ilhami Binici'nin, Bingöl İli Sıtma Savaş Kurumunda 
görevli bir sağlık memurunun emekliye ayrılış nedenine ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/907) 

551. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Aşağı Sakarya Projesine ilişkin 
Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/920) 

552. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Magic Box'ın yayınına nasıl ve 
niçin izin verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1014) (il) 

553. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya İlindeki Gökçeören batak
lığının kurutulması ve Çark Deresinin ıslahı çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve tskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/921) 

554. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya Organize Sanayi Bölgesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) 

555. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Magıc Box Şirketine Türkiye Kal
kınma Bankasınca kredi verilip verilmediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/923) 

556. — 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) 

557. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Polly Peck Şirketine Hükümetimiz
ce teminat mektubu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1018), (1) 

558. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Çevre Kanununun uygulanmasıy
la ilgili olarak çıkarılması gereken yönetmeliklere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1019) (1) 

559. — 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) 

560. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum çevre yolu için ayrılan ödenek 
miktarına ve «Kırkdilim» geçidi için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1021) i(l) 

561. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Hizan - Kayadeler Köyünde 
28.9.1990 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/1036) (1) 

562. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, çiftçilerden alınan sulama suyu üc
retlerine ve Mersin'in İğdır Köyünün sulama suyu sorununa ilişkin Bayındırlık ve ts
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1022) (1) 

563. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, 3320 numaralı Kanunun uygulama
sına ve sertifikalı arsa satışlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1023) (1) 
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564. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun Ba
kanlık görevine atanmasından bu yana meydana gelen olaylara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/1025) (1) 

565. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, İzmir 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) 

566. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antbirlik Yönetim Kurulunun feshe
dilmesinin nedenine ve bu kuruluşun borçlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret ıBakanından 
sözlü soru önergesi (6/953) 

567. — İçe] Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, ülkemizde irticai faaliyette bu
lunduğu iddia olunan örgütlere ve bu faaliyetlere karşı alınan önlemlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1037) (1) 

568. —Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Eskişehir Özel Tip Cezaevinin konu
muna ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/954) 

569. — 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) 

570. — 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) 

571. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, televizyonda yayınlanan «32 nci 
Gün» programına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/973) 

572. — 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) 

573. — 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) 

574. — 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) 

575. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Bağ - Kur'un eczanelere olan borcu nede
niyle eczanelerin bu Kurum hastalarına ilaç vermedikleri iddiasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1038) (1) 

576. — Artvin Milletvekili Ayhan Arifağaoğlu'nun, Cumhurbaşkanının A.B.D. 
gezisi sırasında Başkan Bush'la yaptığı görüşmede Kıbrıs konusunun ele alınıp alın
madığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1039) (1) 
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ST?. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Yüksekova Esendere - Tülveren 

(Tıloran) Köyünde meydana gelen olayda güvenlik güçlerince ölü ve yaralı olarak ele 
geçirilenlerin terörist olmadıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1040) (1) 

578. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Balıkesir Millî Eğitim Müdürü hakkın
daki bir iddiaya ve Bil-Kent Üniversitesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1041) (1) 

579. — Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, yurt dışında çalışan yurttaşları
mızın doğan çocuklarına verilebilecek isimlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/982) 

580. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, üniversitelere bağlı hastanelere başvu
ran dar gelirli vatandaşların ücretsiz olarak muayene ve tedavi edilmelerinin düşünü
lüp düşünülmediğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/983) 

581. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde 
yapıldığı iddia edilen bilgisayar ihalesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/985) 

582. — 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) 

583. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Adıyaman İl Özel İdaresince ger
çekleştirilen kum ocağı ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/987) 

584. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Türkiye Taşkömürü Kurumu ile ilgili 
iddialara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1043) (1) 

585. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Sümerbank Holding A.Ş.'nin İstanbul 
Menkul Kıymetler 'Borsasındaki faaliyetleriyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözü 
soru önergesi (6/1044) (1) 

586. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumu Aile Bütünlüğünün Korunması Dairesi eski Başkanına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/988) 

587. — 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) 

588. — 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) 

589. — 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) 
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590. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Jandarma Genel Komutanlığı 
ve Emniyet Genel Müdürlüğünce satın alındığı iddia edilen helikopterlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1045) (1) 

591. — 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) 

592. — 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) 

593. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, istanbul Atatürk Fen Lisesi ile il
gili iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1046) (1) 

594. — Balıkesir Milletvekili 1. Önder Kırlı'nm, Susurluk İmam - Hatip Lisesi kız 
öğrencilerinin Cumhuriyet Bayramı törenlerine başörtüsü ile katıldıkları iddiasına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1047) (1) 

595. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, bazı fakültelere yapılan dekan atamala
rına ilişkin Millî Eğitim Bakamndan sözlü soru önergesi (6/1049) (1) 

596. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, ülkemizde «Kontrgerilla»-, «Ter-
ritoriyal örgütlenme» veya bunlara benzer örgütler bulunup bulunmadığına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1050) (1) 

597. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 
otobüs alımlarıyla ilgili kredi isteminin T. C. Ziraat Bankasınca geri çevrildiği iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1051) (1) 

598. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Baş-
hukuk Müşavirliğine yapılan atamaya ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1052) (1) 

599. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, YÖK Başkanı ve üniversite rektör
leri ile yardımcılarının son üç yılda görevli olarak gittikleri yurt dışı gezilere ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1057) (1) 

600.— Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Sımak İline bağlı bazı köylerdeki 
okulların köv evleri ile birlikte yakıldığı iddiasına ve bu köylerdeki öğrenciler ile öğ
retmenlerin durumuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1058) (1) 

601. — 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) 

602. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Yüksek Öğretim Kanunu ile Toplantı 
ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet ettikleri iddia edilen öğretim üyeleriyle 
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ilgili olarak savcılıkça takibat yapılıp yapılmadığına ilişlkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1004) 

603. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Bayan Özal'ın A.B.D. ve Japonya zi
yaretlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1059) (1) 

604. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, işçi ve memurlar ile emeklilerin 
ekonomik sorunlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1060) (1) 

605. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, fon gelirlerine ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1061) (1) 

606. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in, Özel Harp Dairesine bağlı ol
duğu iddia edilen bir örgüte ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1010) 

607. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, müteahhit firmaya ödeme yapıl
madığı için Şanlıurfa Tünel inşaatının durduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1063) (1) 

608. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Yozgat îli Sorgun İlçesi Bahadın 
Lisesi öğretmenlerinden biri hakkındaki iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1064) (1) 

609. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünce 
cami yapımına yardım amacıyla araç ve eleman görevlendirildiği iddiasına ilişkin Ta
rım Orman vt Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1065) (1) 

610. — Ankara Milletvekili Erol Ağagil'in, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Fo-
nu'nun İstanbul Menkul Kıymetler Borsasındaki faaliyetlerine ve KİT'lerden devral
dığı iştiraklere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1066) (1) 

611. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, Edirne ilindeki tahıl üre
ticilerinin «zebura» böceğiyle mücadelede karşılaştıkları sorunlara ve Uzunköprü -
Kırcasalih Beldesinde gerçekleştirilen kamu toprağı dağıtımıyla ilgili iddialara iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1067) (1) 

612. — Ankara Milletvekili Erol Ağagil'in, gelir ortaklığı senetlerine ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/1068) (1) 

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) 

614. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun, Köroğlu Caddesinde bulunan 
bir binanın Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı idaresince kiralandığı ve ileride satın alı
nacağı konusunda anlaşmaya varıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1069) (1) 
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615. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, CİA Başkanının ülkemize geliş ne
denine ve Kontrgerilla Örgütüyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1070) (1) 

616. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Türkiye'de faaliyette bulunduğu id
dia edilen Kontrgerilla Örgütüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1071) (1) 

617. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Altıntaş - Gediz karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1012) 

618. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Aslanapa - Altıntaş yoluna ve 
Kütahya Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünce 1990 yılında gerçekleştirilen ve 1991 yılın
da gerçekleştirilecek olan asfalt çalışmalarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1013) 

619. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, Özel Harp Dairesi ile Kontrgerilla 
Örgütü arasında ilgi bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1072) (1) 

620. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, 12 Eylül 1980 öncesinde «ordu yöne
time el koymalıdır» talebinde bulunduğu iddia edilen kişilere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/1073) (1) 

621. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, Kontrgerilla örgütünün varlığına ve 
çalışma sahasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1074) (1) 

622. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, Kontrgerilla örgütünde bulunduğu 
iddia edilen silahlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1075) (1) 

623. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Körfez krizi nedeniyle ülkemize 
çeşitli yollarla açıktan para girdiği iddiasına ve Türkiye Emlak Bankasınca PoUy Peck 
Şirketine teminat mektubu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1076) (1) 

624. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, demir - çelik üretimini durdurduğu id
dia edilen Metaş'ın finansman sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1077) (1) 

625. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, olağanüstü hal bölgesinde yaşayan 
vatandaşların maruz kaldıkları iddia edilen uygulamalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1078) (1) 

626. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Trakya'nın bazı yörelerindeki üre
ticilere hububat bedellerinin ödenmediği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1079) (1) 

627. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 19.12.1989 tarihinde MİT Müsteşar
lığı tarafından Başbakanlığa gönderildiği iddia edilen yazıya ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/1080) (1) 



628. — Balıkesir Milletvekili 1. önder Kırlı'nın, Bandırma İlçesinde kurulmakta 
olan «Hidrojen Peroksit» fabrikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1081) (1) 

629. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Savunma Sanayii Müsteşarlığının he
likopter üretimi için açtığı iddia edilen ihaleye ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1028) 

630. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, «tik - San» İlkokulu Öğretmenleri Sağ
lık ve Sosyal Yardım Sandığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1029) 

631. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum İlinde Merkeze bağlı bazı köy
lerin yol ve elektrik sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1032) 

632. — Antalya Milletvekili İbrahim Demir'in, Antalya - Kaleiçi Yivli Minare 
Külliyesinin bir halı firmasına kiralandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1033) 

633. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, maden işçilerinin greve gitmelerinin 
nedenlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1082) (1) 

634. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Tıp Fa
kültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinin ihtiyacı olan cihazlara ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1035) 

635. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, İdil Kaymakamlığınca psiko
lojik hareket çalışmaları ile ilgili olarak toplantı yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1053) 

636. —- Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, uluslararası antlaşmalara ve yasalarımıza 
aykırı olduğu iddia edilen bazı uygulamalara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1054) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 223 Sayılı Ka

nun Hükmünde Kararname; 30.9.1960 Tarihli ve 91 Sayılı Devlet Planlama Teşkilatı
nın Kurulması Hakkında Kanunun 1 inci ve 5 inci Maddelerinin Değiştirilmesine İliş
kin 44 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Serbest Bölgeler Teşkilatı Hakkında 151 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görev
leri Hakkında 223 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hak
kında 304 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Pİan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/106, 1/35, 1/50, 1/343) (S. Sayısı : 503) (Dağıtma tarihi : 9.1.1991) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kal, 
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye-
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terinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/905) (S. Sayısı : 403) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1990} 

3. — Konya Milletvekili Kadir Demir ve 9 Arkadaşının, 24.2il983 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) 

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

X 5. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı ve 3 Arkadaşının 2918 Sayılı 
Karayolları Trafik Kanununun 6 ve 114 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/239) (S, Sayısı : 423) (Dağıtma 
tarihi : 15.5.1990) 

X 6. — Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/701) (S. Sayısı : 424) (Da
ğıtma tarihi : 15.5.1990) 

7. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın ve 3 Arkadaşının, 3394 ve 3542 Sayılı 
Kanunlarla Değişik 3194 Sayılı İmar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bu Kanuna îki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/333) (S. Sayısı : 421) (Dağıtma tarihi : 
17.5.1990) 

8. — Samsun Milletvekili Kemal Akkaya'nın, 3346 Sayılı Kamu iktisadî Te* 
şebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlen
mesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna iki 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) 

9. — Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un, Yasama Dokunulmazlığının Kal-
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/629) (S. Sayısı : 430) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

10. — 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) 

11. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/904) (S. Sayısı : 432) (Dağıtma tarihi ; 
29.5.1990) 
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12. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kak 
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) 

13. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1044) (S. Sayısı : 440) (Dağıtma tarihi s 
29.5.1990) 

14. — 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) 

15. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/736) (S. Sayısı : 436) (Dağıtma tarihi J 
29J5.1990) 

16. — 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) 

17. — 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) 

18. — 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) 

19. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1002) (S. Sayısı : 439) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

X 20. — 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 21. — 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. Sayın : 448) (Dağıt
ma tarihi : 27.9.1990) 
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X 22. — Nükleer Enerjinin Barışçı Amaçlarla Kullanılması Alanında Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu (1/523) (S. Sayısı : 449) (Dağıtma tarihi : 27,9.1990) 

23. - Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 29 Arkadaşının, İzin ve Tebdilihava 
Müddetlerini Geçiren Er ve Erbaşların Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/159) (S. Sayısı : 445) (Dağıtma tarihi: 27.9.1990) 

24. — 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) 

25. — İzmir Milletvekili Erdal İnönü ve 44 Arkadaşının, Temelli Kapatılmış Si
yasî Partilerin Açılması ve Hazineye İntikal Eden Mal Varlıklarının ladesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/306) (S. Sayısı : 464) (Dağıtma ta
rihi : 22.10.1990) 

26. — 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 27. — 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) 

X 28. — 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) (Dağıtma ta
rihi : 25.10.1990) 

X 29. — 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) 

30. — 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) 

31. — izmir 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) 
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X 32. — Avrupa Yere] Yönetimler özerklik Şarü'nın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/690) 
(S. Sayısı : 477) (Dağıtma tarihi : 5J11990) 

X 33. — Malatya Milletvekili Galip DemirePin, 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) 

34. — 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) 

X 35. — 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 (1/601) (S. Sayısı : 484) 
(Dağıtma tarihi ı 8.11.1990) 

X 36. — 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 37. — 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 38. — 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 39. — 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 40. — 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 41. — 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Konya Millet

vekili Haydar Koyuncu ve 2 Arkadaşının, 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkın-
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malarının Desteklenmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/658, 2/161) 
(S; Sayıları : 361 ve 361 e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 5.2.1990; 28.11.1990) 

42. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ile Yozgat Milletvekili Ali Şakir Ergin' 
in, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 55 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifleri ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (2/386, 2/422) (S. Sayısı : 491) (Dağıtma tarihi : 28.11.1990) 

43. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin 
Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkın
da Kanun ile 1580 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/409) (S. Sayısı : 494) (Dağıtma tarihi : 
3.12.1990) 

X 44. — Milletlerarası Ticarî Hakemlik Konusundaki Avrupa Sözleşmesinin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/630) (S. Sayısı : 499) (Dağıtma tarihi : 28.12.1990) 

X 45. — Yabancı Hâkem Kararlarının Tanınması ve İcrası Hakkındaki New York 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/633) (S. Sayısı : 500) (Dağıtma tarihi: 28.12.1990) 

X 46. — Suçluların iadesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek İkinci Protokol'ün Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/680) (S. Sayısı : 501) (Dağıtma tarihi : 28.12.1990) 

X 47. — Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanunun 5 inci 
Maddesine Üç Bend ve 6 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/741) (S. Sayısı : 502) (Dağıtma 
tarihi : 28.12.1990) 

X 48. — Malatya Milletvekili M. Bülent Çaparoğlu'nun, Yeni Kurulan Belediyeler 
ile Ekonomik Sıkıntıda Bulunan Belediyelere Malî Yardım Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/403) (S. Sayısı : 504) 
(Dağıtma tarihi : 17.1.1991) 

X 49. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/728) 
(S. Sayısı : 505) (Dağıtma tarihi : 17.1.1991) 

5Ü. — T. C. Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/763) (S. Sayısı : 
506) (Dağıtma tarihi : 17.1.1991) 
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X 51. — 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
si ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/591) (S. Sayısı : 507) (Dağıtma tarihi : 
18.1.1991) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 


