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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 
Erzurum Milletvekili Mehmet Kahraman, Körfez krizi ve Türkiye'nin tutumuna ilişkin 

gündem dışı hir konuşma yaptı. 
Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nürv, Ankara Emniyet Müdürlüğünde gözaltında iken, 

hastalandığı iddiasıyla Gülhane Askerî Tıp Fakültesine kaldırılan bir vatandaşın vefatı sonrası 
gelişen olaylara ilişkin gündem dışı konuşmasına İçişleri Bakam Abdülkadir Aksu; 

Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Türkiye Demir-Çelik işletmeleri Genel Müdür
lüğü iskenderun ve Karabük Fabrikalarında, emeklilik hakkını kazanmış işçilerin resen emek
liye sevkedilmek istendiği iddialarına ilişkin gündem dışı konuşmasına da, Devlet Bakanı Hü
samettin Örüç; 

Cevap verdiler. 
Norveç'e gidecek olan Başbakan Yıldırım Akbulut'un dönüşüne kadar, Başbakanlığa, Devlet 

Bakanı Mehmet Keçeciler'in vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Bankalar ve Sigorta Şirketleri ile özel Finans Kuruluşlarının Vakıf Eski Eserlerinin Ona
rım ye Restorasyon Giderlerine iştiraki Hakkında Kanun Teklifinin (2/392) komisyona geri 
gönderilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi okundu; teklifin, bir defaya mahsus olmak üzere, 
Plan ve Bütçe Komisyonuna geri verildiği bildirildi. 

Bazı milletvekillerine, Başkanlık tezkeresinde belirtilen sebep ve sürelerle izin verilmesi kabul 
edildi. 

insan Hakları inceleme Komisyonu üyeliklerine siyasî parti gruplarınca gösterilen aday
lar seçildiler. 

insan Hakları İnceleme Komisyonunda bağımsız milletvekillerine düşen 1 üyelik için aday 
olmak isteyen bağımsız milletvekillerinin müracaatlarına ve 

Komisyonun, S Şubat 1991 Salı günü saat 16.00'da toplanacağına; 
Dair, Başkanlıkça duyuruda bulunuldu. 
Konya Milletvekili Kadir Demir ve 9 Arkadaşının, 24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâkim

ler 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
nin (2/269) (S. Sayısı: 409) görüşmeleri, Komisyon ve Hükümet yetkilileri Genel Kurulda hazır 
bulunmadıklarından ertelendi. 

8.6.1984 Tarih ve 223 Sayılı ve 28.12.1987 Tarih ve 304 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
melerin Değiştirilerek Kabulü ile 30.9.1960 Tarih ve 91 Sayılı Kanun ve Bu Kanunun Ek ve De
ğişiklikleri, 16.8.1982 Tarih ve 44 Sayılı ve 14.10.1983 Tarih ve 151 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameler, 9.4.1990 Tarih ve 414 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 7 nci Madde
leri ve 29.2.1984 Tarih ve 2983 Sayılı Kanunun 6 ncı Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına 
ilişkin Kanun Tasarısının (1/106, 1/35, 1/50, 1/343) (S. Sayısı: 503) maddelerine geçilmesi ka
bul edildi; 2 nci maddesi üzerinde verilen önerge için yapılan oylamalarda karar yetersayısı bu
lunmadığı anlaşıldığından; 

5 Şubat 1991 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 17.30'da son verildi. 
Başkan 

Başkanvekili 
Abdullıalim Araş 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Çanakkale Edirne 

Mümin Kahraman İsmail Üğdul 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 
1 . 2 . 1991 Cuma 

Tasarılar 

1. — Uzman Erbaş Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasa
rısı (1/786) (Millî Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.1991) 

2. — Atatürk Orman Çiftliği Mülkiyetindeki Bir Kısım Arazinin Türkiye Cumhuriyeti Dev
let Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne Devredilmesine İzin Verilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı (1/787) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.1991) 

3. — Devlet Meteorolji İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılma
sına ve Bu Kanununa Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı (1/788) (Tarım, Orman 
ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.1991) 

Tezkere 

1. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1528) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Ku
rulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.1991) 

Yazdı Soru Önergeleri 

1. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi personeli için 
akşam servisi verilip verilmeyeceğine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı 
soru önergesi (7/1849) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.1.1991) 

2. — İçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, ülkemizdeki büyük kentlerde görülen bom
balı eylemlere ve savaş terörüne karşı ne gibi önlemler alındığına ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/1850) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.1.1991) 

3. — Erzincan Milletvekili Mustafa KuPun, çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla Çevre 
Müsteşarlığı Fonundan belediyelere yapılan yardımlarla ilgili iddialara ilişkin Devlet Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/1851) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.1.1991) 

4. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'in, savaş karşıtı gösteriler nedeniyle son bir ayda 
gözaltına alınanlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1852) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 31.1.1991) 

5. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, pancar üreticilerinin ürün bedeli alacaklarına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1853) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.1.1991) 

6. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal'ın, Toprak Mahsulleri Ofisince alış fiyatının altında 
buğday satıldığı iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1854) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.1.1991) 
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5 . 2 . 1991 Salı 

Tasarılar 

1. — Türkçenin Resmi Dil Olarak Kullanılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/789) (Anaya
sa ve Adalet komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.1991) 

2. — 3201, 6245 ve 657 Sayılı kanunlarla 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/790) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.1991) 

Teklifler 

1. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen ve 9 Arkadaşının, 2929 Sayılı iktisadî Devlet Te
şekkülleri ve Kamu İktisadî Kuruluşları Hakkında Kanunun 6 ncı Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi (2/472) (Sağlık ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 1.2.1991) 

2. — izmir Milletvekili Birgen Keleş ve 8 Arkadaşının, 403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanu
nu ile 1111 Sayılı Askerlik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
(2/473) (Millî Savunma ve içişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.2.1991) 

3. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin ve 5 Arkadaşının, 3201 Sayılı Yurt Dışında Bulu
nan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından De
ğerlendirilmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
(2/474) (Sağlık ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.2.1991) 

4. — Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar ve 4 Arkadaşının, 2108 Sayılı Muhtar ödenek ve 
Sosyal Güvenlik Yasasının 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/475) 
(içişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.2.1991) 

Tezkere 

1. — Şenol Aykut Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tez
keresi (3/1529) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.1991) 

Rapor 

1. — 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 3289 Sayılı 
Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 179 
ve 181 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 356 Sayılı Ka-* 
nun Hükmünde Kararname ve Sağlık ve Sosyal işler, Millî Eğitim ve Anayasa komisyonları 
raporları (1/545) (S. Sayısı: 510) (Dağıtma tarihi: 5.2.1991) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergesi 

1. — Tokat Milletvekili Kenan Süzer'in, TRT'nin, körfez savaşıyla ilgili naklen yayınına 
CNN Televizyonu ile anlaşması bulunup bulunmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1104) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.2.1991) 
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Yazdı Soru Önergeleri 

1. — Antalya Milletvekili İbrahim Demir'in. körfez krizinin Türk turizmi üzerindeki etki
lerine ilişkin Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1855) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.2.1991) 

2. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, Milas İlçesi Kemerköy'deki ilköğretim okulu
nun lise veya meslek lisesine dönüştürülmesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/1856) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.2.1991) 

3. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, Nif Çayı üzerinde faaliyette bulunan sanayi 
kuruluşlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1857) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.2.1991) 

4. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Ankara Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alı
nan bir öğrencinin ölüm nedenine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1858) (Baş-
kanlığa geliş tarihi: 1.2.1991) 

5. — İzmir Mileltvekili Ahmet Ersin'in, METAŞ'ta çalışan işçilerin ücretlerine ilişkin Devlet 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1859) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.1991) 

Genel Görüşme Önergesi 

1. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 17 arkadaşının, sağlık politikası konusunda Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/36) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.2.1991) 

Meclis Araştırması Önergesi 

1. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 17 arkadaşının, ülkemizdeki iş kazaları ile meslek has
talıklarının nedenlerini araştırmak, işgücü kaybını önlemek ve iş güvenliğini sağlamak için alı
nacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/136) (Başkanlığa geliş tari
hi: 4.2.1991) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Ay t ekin Kotil 

KÂTİP ÜYELER: Mustafa Sangül (İstanbul), Mümin Kahraman (Çanakkale) 

, - » 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 77 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

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

(Erzurum Milletvekili Mustafa Rıfkı Yaylalı'ya kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündem dışı söz talepleri vardır. Üç arkadaşıma söz vereceğim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. —Konya Milletvekili Ali Talip Özdemir'in, Körfez krizindeki son gelişmeler, ülkemizin Körfez 
polüikast ve Körfezde meydana gelen çevre kirliliğinin Türkiye'ye etkilerine üişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Konya Milletvekili Sayın Ali Talip özdemir, Körfez Savaşı nedeniyle meyda
na gelen gelişmeler sebebiyle ülkemizin Körfez politikası ve körfez kirliliğinin Türkiye'ye etki
leri konusunda söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın özdemir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ALt TALİP ÖZDEMİR (Konya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Bugün bütün dünyanın hassasiyetle takip ettiği Körfez Savaşı, özellikle, kısa bir süre ön
ce, Saddam Hüseyin'in, Körfez'e, Mina El Ahmedi Petrol Rafinerisinden petrol pompalama-
sıyla ayrı bir boyut kazanmış görünmektedir. Bir süre önce, Varşova Paktında, dünyada ve NA-
TO'da büyük değişiklikler gözlenmekteydi. Dünya, bu gelişmeleri hassasiyetle izlerken, büyük 
bir memnuniyetle, gelecekteki kuşakların artık daha dostça, daha kardeşçe bir ortam içerisin
de, çevre değerlerine sahip güzel bir dünyada yaşama görüntüsünü sergilemeyi amaçlamışlar
da ama Saddam Hüseyin'in, Kuveyt'i işgal etmesi ve Basra Körfezinde savaşı başlatması neti
cesinde, maalesef, bu ümitler ve görüntüler geri planda kalmıştır. 

Değerli milletvekilleri, özellikle, Körfez Savaşında meydana gelen ve gerçekten savaşın bir 
çevre felaketine dönüşmesine yol açan bu hareket, gelecekte, iki üç kuşağı etkileyecek ve haki-

'kalen, dünyada, yüzyıllar boyunca bu etkinin hissedilmesine neden olacak derecede vahim bir 
tablo arz etmektedir. Şu anda, Mina El Ahmedi Petrol Rafinerisinden, şimdiye kadar, yaklaşık 

— 164 — 



T.B.M.M. B : 77 5 . 2 . 1991 O : 1 

70-80 km. uzunluğunda ve 20 km. genişliğinde, 11 milyon varilin üzerinde petrol Körfez'e pom-
palanmıştır. Son verilen rakamlarla bu değerin 910 kilometrekare yüzölçümlük bir alanı kap
sadığı ve Suudi Arabistan'a, tran kıyılarına ulaşmakta olduğu gözlenmektedir. 

Burada yayılan petrolün ülkemiz için göstermiş olduğu tehlike, kamuoyunda değişik yo
rumlara sebebiyet vermektedir, özellikle, çevre konusunda hassasiyetle ve sizlerin desteği ile 
yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde, bu konuda daha değişik açıklamaları huzurunuzda 
yapma zaruretini hissetmiş bulunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, bugün kamuoyunda belirtildiği gibi, Körfez krizinde, Körfez" Sava
şındaki çevre kirliliği henüz ülkemizi tehdit eder boyutlara ulaşmamıştır. Oradaki deniz kirlili
ği iki yönüyle ele alınmaktadır. Birincisi, yayılmakta olan petrol, deniz yüzeyini kaplamakta, 
güneş ışınlarının derin deniz diplerine intikalini engellemekte ve denizin altındaki hayatın 
-fotosentez olayını bir kenara bıraktığı için- ölümüne sebep olmaktadır. 

Ayrıca, ilim adamlarının yapmış olduğu çalışmalar neticesinde, oradaki ekolojik denge
nin dünyada bir benzeri olmayan gerçekten değişik hayvan türlerine ve bitki yapısına -endemik 
bitki türüne- sahip olduğunu ortaya koymuştur. Maalesef, bugün orada artık, yunuslara, ba
lıklara, endemik bitkilere ve değişik canlı organizmalara hayat hakkı tanınmayacak derecede 
bir çevre kirliliği söz konusu olmuştur. Meydana gelen kalın petrol tabakası güneşten gelen ışınlan 
toplamak suretiyle, ayrıca bir radyoaktif özelliği de içine almaktadır. 

Değerli milletvekilleri, bu suretle meydana gelen deniz kirliliği, burada kıyısı olmadığı için, 
ülkemizi şu anda tehdit eder mahiyette değildir; çünkü, Umman Denizinden Hint Okyanusu
na açılacak olan Petrol tabakasından meydana gelen deniz kirliliği memleketimizi -burada kı
yısı olmaması hasebiyle- etkilememektedir; ama, kamuoyunda bugün gündemde olan olayın 
iki yönüne bakmak istiyorum: 

Birincisi, deniz kirliliğinin biyolojik yapısı; ikincisi, petrolün bünyesinde bulunan hidro
karbonlar, değişik organik maddeler ve partiküller yandığı varsayımı ile -ki, bilim adamlarının 
yapmış olduğu hesaplar neticesinde-11 milyon varil petrol Körfezde yandığı takdirde, yaklaşık 
66 santigrat derecede bir sıcaklık oluşacaktır. Bu yanmanın neticesinde meydana gelen kar-
bonmonoksit, karbondioksit, diğer gazlar ve partiküller- güneşten gelen ışınlara bir set çeke
cekleri için, ters bir sera etkisi meydana getireceklerdir; yani, bu bölgede hava kendiliğinden 
soğumuş olacaktır. 

Bunun dışında, karbonmonoksitin fazla miktarda havaya atılması neticesinde karbondi
oksit çıkışı nedeniyle ozon tabakası incelmiş olacak, güneş ışınları, ultraviyole ışınları direkt 
olarak o bölgeye nüfus edecek ve bugün "sera etkisi" dediğimiz atmosferik bir yapı ortaya 
çıkacaktır. Bunlar, Körfezde yanma meydana geldiği takdirde ve sıcaklık 66 santigrat dereceye 
ulaştığı tadirde meydana gelecek değişik sirkülasyonlarla bölgeyi etkisi altında bulunduracak
tır. 

Değerli milletvekilleri, yalnız, şu gerçeği hemen ilave etmek zorundayız: Körfezde vbu pet
rolün yanabilmesi için, mutlaka, dökülen hampetrol oranında işlenmiş mamul maddenin de 
ona ilave edilmesi gerekmektedir. Çünkü, hepimizin bildiği gibi, petrol, deniz suyu ile karıştığı 
zaman, deniz ortamında, yaklaşık 4 saat ila 8 saatlik bir müddet içerisinde dibe çökmektedir. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Bir kısmı da uçmaktadır. 
ALÎ TALİP ÖZDEMİR (Devamla) — Doğrudur sayın milletvekili, bir kısmı da uçmakta

dır. 
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Bunun neticesinde, yanma şu anda söz konusu değildir; ama, biraz önce söylediğim gibi, 
benzin ve mazotla birlikte -aynı oranda bir katkı maddesi ile belki- yanma ihtimali söz konu
sudur. Yandığı zaman meydana gelecek hava sirkülasyonlarıyla, kamuoyunda bugün bizi meş
gul edecek olan esas görüntü şudur: 

Körfez kirliliği ve hampetrolün yanması neticesinde oluşan kirli hava yağmur bulutlarıyla 
karşılaştığı zaman meydana gelecek sülfürikasit ve asit yağmurları tarım arazilerini perişan ede
cektir. Bu görüntü ve varsayım, ilim adamlarının yaptığı hesaplamalar doğrultusunda, gerçek
ten korkunç bir tablo arz etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, bahsedeceğim nokta bizi çok yakından ilgilendirdiği için arz etmek 
istiyorum. Basra alçak basınç merkezi, özellikle kış aylarında, Basra'dan ülkemize doğru bir 
hava akımını meydana getirmez. Yani, sıcaklık farkı nedeniyle, Basra alçak basınç merkezin
den ülkemize doğru bir sirkülasyon söz konusu değildir. Bunun için de, eğer söz konusu yan
ma teşekkül edecek olursa, ülkemiz bundan etkilenme durumunda kalmayacaktır. Yani, Türk
iye bu asit yağmurlarının, hava kirliliğinin -kış aylarında alçak basınç Türkiye'ye intikal etme
diği için- etkisi altında kalmayacaktır. Bu değerler, bugün Türkiye'de yapılan çalışmalar neti
cesinde, özellikle meteorolojik haritalarda çok açık seçik bir biçimde ortaya konmuştur. Onun 
için, bu konuda böyle bir tehlike söz konusu değildir. 

Sayın milletvekilleri, bugün, Körfeze akan petrol, Alaska'da meydana gelen tanker kaza
sının yaklaşık 12-15 katına eşdeğer bulunmaktadır. Bugün, Körfezde meydana gelen çevre kir
liliği dünyanın en büyük çevre felaketidir. Saddam Hüseyin, sırf kendi egosunu tatmin etmek 
uğruna, iki üç kuşak sonrasında orada yaşayacak insanların ve bütün dünyayı etkileyecek bir 
çevre faciasına sebebiyet vermiştir. Onun için, burada, huzurunuzda, insanlık suçu işleyen Sad
dam Hüseyin'i bir kez daha kınıyor ve kendisinin bu suçu torunlarına bıraktığı için, bütün 
dünyanın yıllar sonra kendisini mutlaka lanetle anacağını bir kez daha ifade etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın özdemir, süreniz dolmuştur, lütfen toparlayınız. 
ALÎ TALİP ÖZDEMİR (Devamla) — Teşekkür ederim. 

Sayın Başkanım, şunu arz edip, sözlerimi bitirmek istiyorum: Körfez Savaşında, hiçbir 
zaman, Türkiye taraf olmamıştır. Körfez Savaşında -yetkili ağızlardan duyduğumuz gibi- her 
zaman en güçlü ülke durumunda olan, 60 milyon nüfusa sahip, yüzde 10 kalkınma hızını bün
yesinde bulunduran ülkemizin, mutlaka en iyi neticeleri sağlayacağını gerekirse savaş sonunda 
masaya oturması neticesinde güçlü bir ülke olarak bu işin hesabını verecek durumda olduğunu 
beyan etmek istiyorum. 

Türkiye, hiç kimsenin toprak parçasında, toprağında gözü olmayan bir ülkedir. Bunu, her 
fırsatta, yetkili ağızlar; Bakanımız, Sayın-Başbakan ve Cumhurbaşkanımız defalarca ifade et
mişlerdir; ama, maalesef, bazı basın ve yayın organlarında, bazı çevrelerde bu konu biraz daha 
değişik yorumlarla, çarpıtılarak gündeme getirilmektedir. Türkiye, Ortadoğu'da şimdi en güç
lü ülkedir. Savaş sonucunda da bu gücünü mutlaka en iyi şekilde ispat edecektir. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Televizyonda, daha dün akşam, Cumhurbaşkanı, "Ta
raf olmaya devam edeceğiz..." diyordu. Sen duymadın mı? Yalancılığa gerek yok. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özdemir. 
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2. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, artan lıayat pahalılığı ve son zamlara ilişkin gündem 
dışı konuşması 

BAŞKAN — tzmir Milletvekili Sayın Ahmet Ersin, artan pahalılık ve zamlar ile ilgili gün
dem dışı söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Ersin. 
AHMET ERSİN (tzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime başlarken, he

pinizi saygıyla selamlıyorum. 
Irak'ın Kuveyt'i işgaliyle başlayan kriz ve sonrasında geliştirilen savaş, tüm dünyayı; ama, 

en fazla da Türkiye'yi etkilemeye devam ediyor. Zaten bozuk olan ülke ekonomisi, Körfez krizi 
ve savaş nedeniyle iyice bozulmuştur. Ezici enflasyon ve krizin başlangıcından beri iğneden 
ipliğe kadar her şeye hemen her gün yapılan keyfi ve ölçüsüz zamlar, dar ve sabit gelirli yurt
taşlarımızın belini bükmektedir. 

26 Mart yerel seçimlerinden bu yana ülke genelinde görülen ve İktidarın güçsüzlüğünden 
kaynaklanan otorite boşluğunun piyasayı da etkilemesi kaçınılmazdır. Nitekim, denetimsizlik 
ve otoritesizlik, vurgunculara ve fırsatçılara yaramıştır. Yöneticilerin, Körfez krizinin başlan
gıcından itibaren ülkede savaş rüzgârları estirmesi ve Türkiye'yi savaşa sokmak için bilinçsizce 
çabaları, ülke genelinde bir panik havası yaratmıştır. Bunu fırsat bilen ve mevcut otorite boşlu
ğundan yararlanan bazı çevreler, can derdine düşmüş olan yurttaşlarımızı, keyfî ve fırsatçı zam
larla soymaya başlamıştır. 

Esasen, iktidar, krizin başlangıcından beri, akaryakıt ve KİT Ürünlerine yaptığı yüklü zam
larla, bu fırsatçı çevrelere öncülük yapmış, yeşil ışık yakmıştır. Son olarak, bazı KİT ürünleri
ne ve tekel maddelerine yapılan ve bundan sonra da devam edeceği anlaşılan zamlarla, İktidar, 
savaş vurgunculuğu yapmaktadır. Ülkeyi yönetenler, kendi savurganlıklarının ve bilinçsizlikle
rinin bedelini halka ödetmek istemektedirler. İktidar, umulanın da ötesinde gelişeceği daha şim
diden belli olan bütçe açığını, savaş fırsatçılığı yaparak yürürlüğe koyduğu zamlarla halkın sır
tından sübvanse etme hevesindedir; vergi toplamak için zenginlerin üzerine gitmektense, in
sansız zamlarla halkın üzerine gitmeyi tercih etmektedir. İktidar, yıllardan beri yoksullaştırdı-
ğı halkı daha da ezmekte kararlı olduğunu göstermektedir. Bu son zamlar, sinekten yağ çıkar
ma mantıksızlığının ürünüdür ve hiçbir haklı gerekçesi de yoktur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; halkımız, kendisinin neden olmadığı Körfez krizi ve 
savaş ile, Hükümetin savurganlığının bedelini ödemek durumunda kalmıştır. Zaten geçim sı
kıntısı çeken dar ve sabit gelirli yurttaşlarımızın durumu, birkaç aydan beri süregelen ve İkti
darın başını çektiği zam yağmurundan sonra iyice kötüleşmiştir. Yaşam koşulları daha da da
yanılmaz hal almıştır. Hükümet, Körfez krizi ve Irak'a uygulanan ambargodan zarar gören 
yatırımcı ve ihracatçıların zararlarını karşılamak için birtakım önlemleri gündeme getirmekte
dir. Buna karşılık, halka, zamlar reva görülmüştür. Hükümet, beceriksizliğinin faturasını hal
ka kesmektedir. Meydanı fırsatçılara ve vurgunculara terk etmekle kalmayan İktidar, tutum 
ve davranışlarıyla onların yanında yer almakla kalmayıp, altta kalanın canı çıksın anlayışıyla, 
bir de, kendisi, sürekli ve yüklü zamlar yaparak halkı soymaktadır. 

Bugün, Türkiye'de, İktidarın da ortak olduğu bir savaş talanı yaşanmakta, halkın cebi 
ve sofrası, İktidarca yağmalanmaktadır. 

Yağmur gibi gelen fırsatçı ve keyfî zamların altında ezilen dar ve sabit gelirli yurttaşları
mızın dayanacak gücü kalmamıştır. Ücretinden başka geliri olmayan işçi, memur, emekli, dul 
ve yetimlerde artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Hükümetin, kendi aczinin faturasını, bedelini 
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halka ödetmeye hakkı yoktur. Kendi savurganlığının, bilinçsizliğinin eseri olan bütçe açığını 
kapatmak için halkın cebine, sofrasına saldırması insafsızlıktır. 

Yıllardan beri ısrarla sürdürülen zam ve zulüm politikası, sosyal patlamalara neden ola
cak boyutlara gelmiştir; ancak, savaş gibi çok ciddî ve çok önemli bir olayı bile "bir koyup 
üç almak" gibi çok düzeysiz bir mantığa oturtarak sulandırıp ayağa düşürenlerin, bu gevşek 
ve gayri ciddî tavırlarıyla, halkın sorunlarına çözüm bulabilmeleri mümkün değildir. 

Yüce Kurula saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ersin. 

3. — Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün'ün, devam eden hayat pahalılığı ve 1991 Ocak ayı 
fiyat artışlarına ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Son olarak, Zonguldak Milletvekili Sayın Tefik Ertüzün, 1991 Ocak ayı fi
yat artışları konusunda gündem dışı söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Ertüzün. 
TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Körfez krizine 

rağmen vatandaşlarımızın bir numaralı sorunu olmaya devam eden hayat pahalılığı üzerindeki 
görüşlerimi arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla se
lamlarım. 

Değerli üyeler, öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki, bundan böyle, her ayın dördünde, 
fiyat hareketlerinin Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanmasını müteakip, görüşleri
mizi Yüce Heyetinize arz etmeye çalışacağız. Ancak, bizim burada ortaya koyduğumuz düşün
celerin Sayın Hükümet tarafından cevaplandırılmasını da arzu ederiz. Zira, yine geçen ay bu 
konuda yaptığımız açıklamalar, bugüne kadar, Sayın Hükümet tarafından cevaplandırılma
mıştır. 

Muhalefet olarak bizim elimizde televizyon kanalları olmadığı için, sesimizi bu kürsüden 
duyurabildiğimiz ölçüde duyurmaya devam edeceğiz. Belki de, yine bu akşam, ANAP'ın pro
paganda aracı görevini gören TRT, bizim görüşlerimizi vermeyecek, sadece Sayın Bakanın an
lattıklarını vatandaşa duyurmakla yetinecektir. Böyle olsa dahi, bütün engellere rağmen, biz, 
enflasyonun peşini bırakmayacağız. 

Sayın milletvekilleri, 1991 yılı enflasyon hedefi, programa ve bütçeye, yüzde 45 olarak kon
muştur. Bu hedefe ulaşmak için, aylık enflasyon hızının yüzde 3'ü geçmemesi gerekir. Ocak 
1991 de -dün Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yapılan açıklamalara göre- toptan eşya fi
yatları yüzde 4,6 tüketici fiyatları da yüzde 4,9; yani, yaklaşık yüzde 5 artmıştır. 

Aslında, bu, ekonominin tabiî seyridir. Bunu daha önceki konuşmalarımız sırasında da 
ifade etmiştik. Türk ekonomisi, aylık ortalama yüzde 5'lik enflasyon trendine oturmuştur; den-
gesinij hayatiyetini ancak böyle sürdürebilmektedir. Yıllık enflasyon yüzde 62'dir. 1990 yılında 
Belçika'da enflasyon yüzde 3,5; Danimarka'da yüzde 1,9; Almanya'da yüzde 2,8; İspanya'da 
6,5; Fransa'da 3,4; Hollanda'da 2,7; İngiltere'de 9,3 ve o 9,3 enflasyon İngiltere'de on yıllık 
bir Başbakanı silip süpürdü. Türkiye'de enflasyon oranı yüzde 62 ve on yıldan beri Türkiye 
yüksek enflasyon ateşi içinde, olmasına rağmen, Hükümette bunun çaresini, çözümünü bul
mak için en küçük bir kıpırdama, en küçük bir gayret göremiyoruz. 

Bu yılın ocak ayında gerçekleşen artışlar geçen yılın ocak ayında gerçekleşen artışların 
da üstündedir. 
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Bir de, Devlet İstatistik Enstitüsü, yeni endeksleri 1987 bazına göre vermektedir. Aslında, 
Devlet İstatistik Enstitüsünün, görevini tam yapabildiğini söylemek için, 1981 bazına dayalı 
endeksi de sürdürmesi lazım. Zira, başka türlü, sağlıklı tahliller yapabilmek mümkün değildir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; dün tekel ürünlerine yapılan zam oranı ortalama yüzde 30'dur. 
Acaba, gerçekten serbest piyasa ekonomisinin işlediği hangi ülkede bir defada yüzde 30 zam 
yapılabilmektedir; böyle bir örnek var mı? Ancak, olsa olsa, böyle bir örnek, Latin Amerika 
tipi ekonomilerde gösterebilir ki, o ekonomiler de, bildiğiniz gibi, gerçek serbest piyasa ekono
misinin işlediği ekonomiler olarak algılanamaz. 

Sormak istiyorum, acaba nerede kalmıştır fiyat mekanizması, nerede kalmıştır piyasadan 
gelen sinyaller; acaba ne olmuştur da tekel ürünlerine ortalama yüzde 30 zam yapmak gerek
miştir? Yani, talep mi artmıştır yahut da arz mı azalmıştır; üretimde birtakım darboğazlar, tı
kanmalar mı meydana gelmiştir? Üstelik, bir paket sigaranın maliyeti 400 lira civarındayken, 
bunun fiyatının 1 700 liraya, 2 000 liraya çıkarılması, acaba hangi maliyet kavramıyla bağdaş-
tırılabilir ve açıklanabilir? Soruyorum, bu bir üretim maliyeti midir, bu bir alternatif maliyeti 
midir? Hayır, bunlar değildir. Değerli arkadaşlarım, bu, olsa olsa, vurgunculuk zihniyetine da
yanan bir fırsatçılık maliyetidir. (DYP sıralarından alkışlar) 

Hükümet, tekel ürünlerine zam yaparken, bu arada, ithal sigara ve içkilere de zam yap
mıştır; bunun mantığım anlamak da mümkün değildir. Zira, ithal mallarda tek maliyet unsuru 
vardır, o da döviz fiyatıdır. Ocak ayına bakıyoruz, Türk Lirası, dolara nazaran yüzde 5, marka 
nazaran da yüzde 7 değer kaybetmiştir. Yani, fiyat artışının bu düzeyde kalması gerekirken, 
onları da yüzde 30'a çekmek, işte ancak bu fırsatçılık içinde açıklanabiliyor ve anlaşılıyor ki, 
tekel ürünleri, yıl sonuna kadar, en azından yüzde 100 fiyat artışına adaydır. 

Değerli üyeler, hızlı enflasyonu Körfez krizi ile açıklamak mümkün değildir. Zira, Körfez 
krizinden bütün dünya ülkeleri etkileniyor; Batı Avrupa ülkeleri, Amerika, Japonya, petrole 
bizden çok daha bağımlı olan ülkelerdir. O ülkelerde böyle bir tesir görülmüyor. Onun için 
Türkiye'deki enflasyonu Körfezle, petrolle açıklamak mümkün değil. 

Değerli üyeler, geçen ay yaptığım konuşmamda ifade ettiğim gibi, enflasyon, Türk ekono
misinin bünyesine sirayet etmiştir; kronikleşmiştir ve ANAP İktidarı da enflasyon ile özdeşleş
miştir; onun için bu işin içinden çıkılamıyor. Aslında, hükümet edenlerin mazeret üretmeye 
de hakları yoktur ve yedi yıldan beri enflasyonu önleyemeyenlerin ülkeyi yönetmeye de haklan 
yoktur. 

Şimdi bütün umutlar, savaştan elde edilecek nemalara kalmıştır; acaba ne kadar dış yar
dım, ne kadar hibe sağlayacağız hesabı yapılıyor. 

Değerli üyeler, eğer Hükümetin itibarı varsa, eğer Hükümet kullanılabileceği birtakım ma
nivelalara sahipse, hiç durmadan, bir an önce. harekete geçmelidir. Mısır ve Polonya, 30-40 milyar 
dolara varan borçlarının yüzde 40'ını sildirme noktasına gelmişlerdir. Eğer alınabilecek netice 
varsa, işte bu olmalıdır; yoksa, birkaç milyar dolarlık hibe ya da dış yardım, Türkiye'nin bu
günden uğradığı 5-6 milyar doları aşan kayıplarını karşılamaya dahi yeterli değildir. 

Enflasyonu, kalkınmanın bedeli ya da külfeti olarak saymak da mümkün değildir. Zira, 
ekonomik dengeler o ölçüde bozulmuştur ki, Türkiye'de kalkınma hızı yüzde 2 olduğu zaman 
da enflasyon yüzde 60-70, kalkınma hızı yüzde 9 olduğu zaman da enflasyon yüzde 60-70... 
Bunun kalkınma ile hiçbir ilgisi yoktur. Aslında, Türkiye'de gerçekleşen -değerli arkadaşlarım 
bunu çok iyi bileceklerdir- gerçek bir büyüme hızı değildir. Zira, gerçek bir büyüme hızı, 
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değildir. Zira, gerçek bir büyüme hızı, ancak tam istihdam halindeki bir ekonomide, kaynak
ların tam olarak kullanıldığı bir ekonomide hesaplanabilir. Türkiye'deki ölçü, sadece yalın bir 
gelir artışı ölçüsüdür; bunun kalkınma hızı olarak kullanılması son derece aldatıcıdır. Üstelik, 
"Enflasyon içinde kalkınmak mümkün değildir" diyen de, Anavatan Partisinin Sayın eski Ge
nel Başkanıdır. Evet; kayıtlardadır, belgelerdedir; "Enflasyon içinde kalkınabilen ne bir ülke, 
ne bir devlet, ne bir ekonomi gösteremezsiniz" demişlerdir. 

Enflasyonun sebepleri biraz önce de ifade ettiğim gibi, fevkalade açık. Değerli arkadaşla
rım, Türk ekonomisinin sinyalleri kötüye gidiyor. Kamu finansman açıklarının gayri safi millî 
hâsıla içindeki payı yeniden yüzde 10'a gelmiştir. 1980'de yüzde 10'dur, ondan sonra gerilemiş
tir, bugün yeniden yüzde 10'dur. Yani, bütün fedakârlıklara, alınan bütün tedbirlere, gelir da
ğılımındaki bütün bozulmalara, ücretler üzerindeki bütün baskılara rağmen, on yıl sonra geli
nen yer yine aynıdır. 

Tasarruf oranı, ciddî, olumsuz sinyaller veriyor. Tasarrufun gayri safi millî hâsılaya oranı 
yeniden yüzde 20'Iere düştü ve belki de en kötüsü, Türkiye'de üretken yatırımlar reel olarak 
azalıyor. Bakınız, endeks meydanda; 1977 yılında 100 kabul edilirse, üretken yatırımlar 1990'da 
60'a gerilemiştir. 

BAŞKAN — Sayın Ertüzün, süreniz doldu; lütfen toparlayınız. 
TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — Bitiriyorum. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; şöyle toparlıyorum; Enflasyonun kronik hale geldiği, 

hatta hiper enflasyon durumunun olduğu bir ekonomide, bir kere, sosyal devletin fonksiyonla
rını işletme mümkün değildir, refahı yükseltmek ve yaygınlaştırmak mümkün değildir, gelir 
ve kaynak dağılımını etkinleştirmek mümkün değildir, tasarrufları yatırıma kanalize etmek müm
kün değildir, ödemeler bilançosu dengesini ve cari işlemler dengesini sağlamak mümkün değil
dir, ihracatı, döviz kazandırıcı faaliyetleri, turizmi rekabet edebilir halde tutmak mümkün de
ğildir. Rekabet gücünü elde etmek için, sürekli olarak Türk Lirasının değerini düşürmek zo
runda kalıyoruz. Nihayet, moral değerleri, toplumsal değerleri korumak mümkün değildir. Artık, 
bugün Türkiye'de, Türk toplumunda, kamu hizmeti belli bir tarifeyle görülür hale gelmiştir. 

Değerli arkadaşlar, bu tarifeler bakanlıklara göre de değişiyor. Tarifeleri söylemek istemi
yorum, bu tarifeler fevkalade açık bir biçimde biliniyor. 1991'in başındayız. 

DEVLET BAKANI IŞIN ÇELEBİ (İzmir) — Ne tarifesi? 
TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — Rüşvet tarifesi. 
Ya yüzde 45'e göre ekonomik dengeleri yeniden oturtunuz yahut da bu yüzde 45 hedefini 

en kısa zamanda revize ediniz. Ekonomiyi enflasyon ile yaşatmaktan vazgeçiniz; zira, bu, çı
kar yol değildir. 

Bu yıl, enflasyon yanında, büyüme hızı, işsizlik, cari işlemler dengesi, döviz dengesi ve 
gelir dağılımı daha ciddî sorunlar haline dönüşmeye adaydır. Bu sorunlara çözüm üretmek Hü
kümetin görevidir. Eğer sorunlar çözülmüyor ve artarak devam ediyorsa, yedi yılda çözümlen
memiş demektir. Hükümeti, ciddî çözümler bulmaya davet ediyor, Yüce Heyetinizi saygıyla 
selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ertüzün. 

4. — Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin, izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in artan hayat pahalılığı ve 
son zamlar ile Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzûn'ün devam eden tıayat pahalılığı ve 1991 Ocak 
ayı fiyat artışlarına ilişkin gündem dışı konuşmalarına cevabı 

BAŞKAN — Sayın Bakan söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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DEVLET BAKANI IŞIN ÇELEBİ (tzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gün
dem dışı konuşma yapan Sayın Ersin ve Sayın Ertüzün ortak ve benzer noktalar üzerinde dur
dukları ve aynı paralelde konuştukları için, konulmam her ikisine de bir bilgi verme niteliğin
de olacaktır. 

öncelikle şunu belirtmek isterim ki, Türk ekonomisini yöneten insanlar olarak bu Meclis 
kürsüsünde 1990 yılı için söylediklerimiz tutanaklarda kayıtlıdır. Biz, bu Meclis kürsüsünde, 
1990 yılı enflasyonunun yüzde 54 düzeyinde olacağını söyledik ve ortalama yüzde 53.1 oldu; 
bunun altını çizmek isterim. 

ALÂETTİN KURT (Kocaeli) — Güneş Taner, öyle demiyordu ama. 
DEVLET BAKAN IŞIN ÇELEBÎ (Devamla) — îhracaat hedeflerinde, bütçe açığını da, 

büyüme hızını da eğer programda bir sapma olduysa olumlu yönde bir sapma olmuştur; bu 
anlamda, 1990 yılının, ekonomi yönetimi için 1990 program hedeflerine göre başarılı ve iyi 
bir yıl olduğunu burada herkesin kabul edeceği kanaatindeyim. 

1990 yılı programı ve hedefleri hakkında ne söylediğim ve Hükümet adına yaptığım açık
lamalarda neler belirttiğim, buradaki tutanaklarda mevcuttur. Belirttiğim rakam yüzde 54'tür, 
gerçekleşme ise yüzde 53,1 olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, ben, ne söylediğimi ve şu anda da ne söyleyeceğimi çok iyi biliyo
rum. 1991 yılının ocak ayındaki fiyat artışlarına baktığımız zaman, gerçekten 1990 yılına göre 
bir artış söz konusudur. Bu artış, 1990 yılı ocak ayında, kamuda yüzde 2,1 iken, bu yıl ocak 
ayında 5,4 olmuş; 1990 yılı ocak ayında özel kesimde fiyat artışı 5,4 iken, bu yıl 4,2 olmuştur. 

Şimdi söyleyeceğim sözler bir eleştiri niteliği taşımamaktadır; lütfen, sadece bilgi dahilin
de olduğunun altını çizmenizi istiyorum. Bu fiyat artışının -kamuda- en çok kaynaklandığı ka
lem, enerjidir. Geçen sene ocak ayında enerji 6,9 artmış iken, bu sene yüzde 21,8 artmıştır. 
Bu enerji artışına baktığımızda, elektrikten gelen artış yüzde 3,5, belediyelerin su zamlarından 
gelen ise yüzde 128,7'dir... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Yok yahu... 
DEVLET BAKANI IŞIN ÇELEBİ (Devamla) — Yüzde 128,7'lik artış, belediyelerin suda 

yaptığı fiyat ayarlamalarından ileri gelmiştir. Lütfen, endeksleri açıp inceleyin. Buraya çıkıp 
konuşan arkadaşların da bunu incelemelerini rica ediyorum. 

Şimdi, burada şu sözlerin cevabını arıyorum: "Savaş ekonomisinden yararlanan fırsatçı, 
vurguncu insanlar" ifadesini ben şimdi kim için kullanacağım? Ben hiç kimse için kullanma
yacağım, bu sözü hiç kimse için kullanmayacağım. Ben size rakamlarla gerçeğin altını çizmek 
istiyorum. Benim ricam, lütfen, buraya konuşmaya gelmeden önce, hazırlık yapalım. Şimdi, 
"Fırsatçı ve vurguncu" kelimelerinin, endekslerde bir analiz yaptığınızda, nereden kaynaklan
dığını göreceksiniz. Bu söylediğim sözlerin doğru olup olmadığını kontrol etmenizi rica ediyo
rum. 

Bütçe açığı ve zamlar meselesine gelince: Biz 1990 yılında Türkiye'nin bütçe açığının 10,8 
trilyon olacağını burada belirttik. Bütçe açığının gerçekleşmesi 11,5 trilyon lira veya altında 
bir rakam olacaktır. Sapmamız yüzde 10 düzeyinde, hatta biraz altındadır. 

Değerli arkadaşlarım, 1990 yılı Türkiyesinin büyüme hızı yüzde 10'un üzerinde olmuştur. 
Bu anlamda, biz, "1990 yılında, Türkiye'de, fiyatlar maliyetlere göre ayarlanacaktır" diye her 
yerde söyledik. Bunun olmaması mümkün değil. Ben, 1975 yılından beri bu işlerin içinde yaşı
yorum; bunun yapılmaması, bu maliyet artışlarına göre fiyat ayarlamasının yapılmaması ger-
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çekçi değildir, böyle bir şey olamaz. Bana, Türkiye'nin kırk yıllık, elli yıllık tarihinde göstere
bilir misiniz ki, maliyet artışlarına göre fiyat ayarlaması yapılmamış olsun? Mümkün değil. 

Şimdi, 1990 yılında biz yüzde 54'lük bir ortalama fiyat artışı öngörerek, bütçe açığını ba-
şabaş noktada kapatıp, yüzde 53'lük bir fiyat artışı gerçekleştirmiş isek ve reel ücretler 1989-1990 
yıllarında yüzde 30'lar düzeyinde artmışsa, bunun neresinde vurgunculuk, hesapsızlık vardır, 
neresinde keyfi zam vardır? Biz, program olarak Meclise geldik, bütçemizi kabul ettiniz ve o 
program çerçevesinde uygulamamızı yaptık; bunun neresi keyfîdir? 

Değerli arkadaşlarım, bir hususu bir kez daha söyleyeceğim. 1989-1990 yılında -gene bu 
bilgileri size takdim etmeye hazırım- reel ücretler kamu kesiminde yüzde 19 ve özel kesimde 
yüzde 35-40'ın üzerinde artış kaydetmiştir. Buna karşılık, gelir dağılımı çalışmalarına baktığı
mızda, 1963, 1973 ve 1987 çalışmalarında, yapısal bozuklukta bir düzelme tartışma konusu
dur; ama, bir kötüleşme yoktur. Bu nedenle, şunu açıkça söyleyeyim: Biz, Türkiye'de, ilk defa, 
bir kriz döneminde, sıcak ortamın olduğu bir dönemde demokrasinin genişletilmesinden söz 
ederek ve Hükümet olarak rasyonel ve insanların popülist duygularını uyandırmadan ve popü-
listlik yapmadan Türkiye'yi kriz döneminde yönetmekteyiz. Bunu, tarih, bir gün çok açıkça 
yazacaktır. Kimsenin popülist duygularını körüklemeden, bugün, Türkiye'nin sıcak ortamda 
ve Ortadoğu'daki krizde, en uygun tarzda yönetimini sağladığımızı ve ileride, tarihin de bunun 
altını bu şekilde çizeceğini belirtmek istiyorum. 

1991 yılına gelince. Biz, yüzde 45 defiatör aldık, büyüme hızında yüzde 10'lardan yüzde 
5,9'a gelecek şekilde bir program hedefi öngördük. 101 trilyonluk bütçede 17 trilyonluk bir 
bütçe açığıyla, yüzde 5 kesintiyle bağlayacağımızı, 20 trilyon düzeyinde bir bütçe açığının ola
cağını öngördük. Bu, bizim, belli bir biçimde maliyet - fiyat dengesini sağlayıcı ve gelir kalem
leri açısından da vergi gelirlerini artırıcı, o tasarrufları artırıcı bazı tedbirler almamızı öngör
mektedir. Biz, 2 Ağustos Körfez krizinden sonra, petrol fiyatlarının olağanüstü yükselmesi ve 
şok etkisine karşı, Kriz ekonomisinde alınması gereken kararları aldık. 

Bu petrol krizi, neleri beraberinde getirdi? Birincisi, uluslararası dış ticarette aleyhimize 
gelişmelere yol açtı, bütün dünyada olduğu gibi. İkincisi, kamu harcamalarının artma eğilimi
ne girdiği bir döneme yol açtı. Üçüncüsü, uluslararası piyasalarda durgunluk ve fiyat artışları
na paralel olarak finansman kaynaklarının maliyetinde bir yükselmeye neden oldu. 

Bunlara karşı aldığımız tedbirler nelerdir? Petrol fiyatlarını gerçekçi bir maliyet - fiyat den
gesine oturtarak, tüketimin, fiyatla rasyonel bir düzeyde dengelenmesini temin ettik. Zor bir 
karardı, aldık. Kamu tasarruflarını artırmak için KDV oranlarıyla oynadık, yükselttik. Vergi 
paketi getirdik. Üçüncüsü, ihracatı artırıcı tedbirler aldık. Bununla ilgili ihracat hedefimiz 1990 
yılında 12,8 milyar dolardı, 12,8 milyar doları tutturduk. 

Değerli arkadaşlarım, evet, deflatörü yüzde 45 aldık. Eğer, olağanüstü koşullar olmazsa 
-dünyayı da etkileyen- bu deflatörü beş aşağı beş yukarı tutturacağımızı söylemek istiyorum. 
Sayın Ertüzün söyledi, haklı, enflasyonda yüzde 3'lük hedefimizi, bu ay yüzde 4,6'yla aştığı
mız da doğru; ama, bunun detayına indiğimizde, her şeyin piyasadan gelen sinyallere göre ol
madığını biraz önceki sözlerimde de belirttim. Bunları, burada, hiçbir şekilde, bir kesimi veya 
birini suçlamak için söylemiyorum, bir bilgi olarak aktarıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, şunu çok açıklıkla söyleyeyim: Biz, 1989 yılında, enflasyonu 1988 
yılı düzeyinde tutacağımızı söyleyip ücretleri yüzde 140'ın üzerinde artırdığımızda, herkes bi
ze, fiyat artışlarının yüzde lOO'ün üzerine çıkacağını söyledi. Biz enflasyonu 1988 düzeyinde 
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tuttuk." Türkiye stagflasyon ortamına girecek" dendi, Türkiye'yi stagflasyon ortamına sok
madık, belli bir büyüme hızı trendine getirdik. 

1990 yılında, enflasyonu 15 puan aşağıya indirirken, büyüme hızını yüzde 10'ların üzerine 
çıkarmak, ekonomik bakış açısından başarıdır. Bunu, özellikle belirtmek istiyorum. 

Şunu da açıkça söyleyeyim: Biz, ne yaptığımızı, ne yapacağımızı ve programımızı çok iyi 
biliyoruz. Ben, yıl sonunda, 1990 yılında buraya gelip söylediklerimden dolayı nasıl hesap ve
riyorsam ve tutanaklara bakmanızı rica ediyorsam, 1989 yılında da söylediklerimden daha farklı 
bir ekonomik gelişme olduysa, gene lütfen bakmanızı rica ediyorum. 1991 yılı sonunda da ay
nı şekilde: Nasıl olsa her ayın 4'ünde konuşacağım. Tahmin edemediğimiz birtakım olağanüs
tü hallerde bu deflatörden sapmalar olabilir ve sapmalar olursa revize ederiz, gelir bilgi de ve
ririz; ama, ben, 2 Ağustos Körfez krizinden sonra programda bir revize yapmayacağımızı, kri
zin etkilerini program çerçevesinde kompanse edeceğimizi; ama, 1991 yılının, daha tutumlu 
ve dikkatli olmamız gereken bir yıl olduğunu, büyüme hızının daha istikrarlı bir seviyeye otur
tulması gerektiğini ve enflasyonu da aşağıya indirme çabalarına daha dikkatle devam etmemiz 
gerektiğini söyledim; ama burada, şu fiyat artışlarını analiz etmenizi ve belediyelerdeki bu fi
yat artışlarının üzerinde de dikkatle durmanızı rica ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, arkadaşlarımızın kamu kesimi finansman açığı konusundaki uyarı
larına katılıyorum ve bu rakam yüzde 10'da değil, yüzde 8-9 arasında bir noktada gerçekleşe
cektir; ama, bunu yüzde 7 düzeylerine çekmek için ciddî bir çaba içinde olduğumuzu da belirt
mek istiyorum. 

Ayrıca, Türkiye'de üretken yatırımların azaldığına dair burada söylenen sözlere, 1990 yılı 
için katılmıyorum, özel kesim imalat sanayiindeki yatırım artışları yüzde 27'dir. Bu anlamda, 
toplam sabit sermaye yatırım artışlarında program hedefinin ötesinde bir yatırım artışı gerçek
leşmiştir. 

1991 yılı program hedeflerimiz konusunda ve her konuda, Meclise ve değerli milletvekili 
arkadaşlarımıza, her zaman hesap ve bilgi vermeye hazır olduğumuzu belirtir, saygılar suna
rım efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, gündem dışı konuşmalar bitmiştir. 
Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Yazar'in dönüşüne 
kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Kemal Akkaya'nm vekillik etmesinin uygun görüldüğüne iliş
kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1530) 

BAŞKAN — "Sunuşlar" bölümünde, Cumhurbaşkanlığının bir tezkeresi vardır; okutu
yorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 1-4 Şubat 1991 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cum
huriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Yazar'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, 
Devlet Bakanı Kemal Akkaya'nm vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
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C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME MECLÎS SORUŞTURMASI VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 17 arkadaşının, sağlık politikası konusunda genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/36) 

BAŞKAN — Bir genel görüşme önergesi vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sağlık Bakanın son zamanlarda bakanlık personeli sağlık mensuplarına uyguladığı kıyım 
politikası ile sağlık politikasındaki tutarsızlıklar hakkında bir genel görüşme açılmasına mü
saadelerinizi saygılarımızla arz ederiz. 

Ali Uyar 
Hatay 

M. Kemal Duduoğlu 
Hatay 

Ahmet Ersin 
tzmir 

Ömer Çiftçi 
Ankara 

Halil Çulhaoğlu 
tzmir 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Turhan Hırfanoğlu 
Hatay 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

Adnan Keskin 
Denizli 

Kenan Süzer 
Tokat 

î. önder Kırlı 
Balıkesir 

Yaşar Yılmaz 
Ankara 

Cemal Şahin 
Çorum 

öner Miski 
Hatay 

Musa Gökbel 
Muğla 

TevfikKoçak 
Ankara 

Kâzım özev 
Tokat 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

GEREKÇE 

Sağlık Bakanı Sayın Halil Şıvgın, bir taraftan Sağlık Bakanlığındaki personel ile son za
manlarda sağlık insan gücü üzerinde akıl, mantık almaz tasarruflarda bulunmaktadır. Hukuk 
dışı tutumu Danıştay tarafından tescil edilen Bakan, Bakanlık personeli ile ilgili göreve iade 
kararına uymamakta ısrar etmekte, Danıştay kararlarını adeta hiçe saymaktadır. Yanı sıra, mü
dürlükleri vekaleten ve de sağlıkla ilgisi olmayan kişilerle doldurmuş, sağlıksız, sağlık politi
kası izlenmesine sebep olmaktadır. 

Genel sağlık politikası ile ilgili verdiği çelişkili ifadeler, halkın güven ve umudunu yitirme
sine neden olmaktadır. Vatandaşın sağlığı sömürü vasıtası yapılmakta bir oyalama ve kandır
ma politikası izlenmektedir. 

Bütün bunlar yetmiyormuş gibi, son günlerde binlerce sağlık personeli, apar topar Gü
neydoğu ve Doğuya sevkedilmektedir. Harp hali, seferberlik veya felaket hali olmadığına göre 
bu insanlar, bu kış kıyamette neden çoluk çocuğundan, eşinden ve çevresinden uzaklaştırıl
maktadır? 
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Bakanın, "Anne ve Çocuğu Yaşatma Projesi çerçevesinde bu işlem yapılmaktadır" sözü
ne kargalar güler. Çünkü, bu projede görev alması lazım gelen hekimler değil de anestezist, 
cildiyeci, dahiliyeci ve cerrahlar gönderilmektedir. Bakan burada da gerçek dışı beyanda bu
lunmakta, vatandaşı aldatmakta, sağlık personelini de bezdirmektedir. Kısaca, Bakan, sağlık 
politikasında tutarsız davranmakta; ama, personel üzerinde bilinçli ve kararlı bir kıyım meka
nizması işletmektedir. Danıştay in kararlarını da çiğnemektedir. Bakanın bu tutumu ile ilgili 
Anayasanın 98 inci maddesi ile tçtüzüğün 100 üncü ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasını teklif etmekteyiz. 

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

2. — Halay Milletvekili Ali Uyar ve 17 arkadaşının, ülkemizdeki iş kazaları ile meslek hastalıkla
rının nedenlerini araştırmak, işgücü kaybını önlemek ve is güvenliğini sağlamak için alınacak önlemleri 
tespit etmek amacıyla Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/136) 

BAŞKAN — Meclis Araştırması açılmasına dair ikinci önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye'de iş kazaları ile bunun neticesinde meydana gelen ölümler, kalıcı sakatlıklar ve 
meslek hastalıkları nedeniyle işgücü kaybı korkunç boyutlarda olmaktadır. Bunun nedenlerini 
araştırmak ve çözüm getirmek gayesiyle bir Meclis araştırması açılmasına müsaadelerinizi say
gılarımızla arz ederiz. 

Ali Uyar Kenan Süzer 
Hatay Tokat 

t. önder Kırlı M. Kemal Duduoğlu 
Balıkesir Hatay 

Yaşar Yılmaz Ömer Çiftçi 
Ankara Ankara 

Halil Çulhaoğlu Veli Aksoy 
İzmir tzmir 

Cemal Şahin öner Miski 
Çorum Hatay 

Turhan Hırfanoğlu Tevfik Koçak 
Hatay Ankara 

Musa Gökbel Ahmet Ersin 
Muğla tzmir 

Kazım Özev Adnan Keskin 
Tokat Denizli 

İrfan Gürpınar Mustafa Kul 
Kırklareli Erzincan 

GEREKÇE 

Ülkemizde her yıl 100 000'in üzerinde iş kazası olmakta ve bunun neticesinde 800 000'in 
üzerinde insanımız, bedenen zarar görmektedir. Kimi ölüm, kimisi de muhtelif derecedeki 
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sakatlıkla sonuçlanan bu kazaları kader diye yorumlamak, sorumluluktan kaçmaktan başka 
bir şey değildir. Kaderin değil ihmalin bir sonucu olan bu kazalarda, Avrupa'da birinci sırada 
yer almaktayız. Dünya ortalamasının da üstünde bir sıklık göstermekteyiz, örneğin, Türkiye'
de 1987 yılında bir sigortalıda 0,5 olan ölüm oranı, Avrupa'daki oranın 2-4 mislidir. 

ÎLO'nun verilerine göre, ülkemizdeki sigortalı her 1 000 işçinin iş kazası nedeni ile ölüm 
riski 0,5 iken, bu oran Avrupa'da 0,1'dir. Güney Kore'de ise 0,35'tir. Türkiye'de iş kazaları ABD'-
den 8, Fransa'dan 9, Almanya'dan 3 misli fazladır. Aynı zamanda, Mısır ve Tunus gibi ülkeler
den bile 2 misli fazladır. 

tş kazaları ve ölüm riskinin yüksekliği yanında, meslek hastalıklarına neden olan elveriş
siz çalışma koşulları nedeni ile de yaşam işyerinde tükenmektedir. 

Yeterli ve etkin önlem alınmayışı nedeni ile toplu ölümlerin meydana geldiği iş kazaları 
hem insan ve hem de işgücü kaybına neden olurken, toplumun tüm katmanlarını sosyal ve eko
nomik yönden ağır şekilde etkilemektedir. Halkımızın kan, can ve gözyaşı ile faturasını ödedi
ği olumsuz çalışma koşullarının düzeltilmesi ve iş güvenliğinin sağlanması için Anayasanın 98 
inci ve tçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge, gündemdeki yerini alacak, sırası geldiğinde öngörüşmesi yapılacaktır. 
Gündemin, "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Açılmasına Dair öngörüşmeler" kıs

mına geçiyoruz. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Erzurum Milletvekili ismail Köse ve 29 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da satı
lan fabrikaların satış işlemleriyle ilgili iddiaların gerçeklik derecesini ve bu fabrikalartn yeniden hizmete 
açılabilmesi için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Medis araştırması açûmasına ilişkin önergesi 
(10/96) 

BAŞKAN — Gündemin 1 inci sırasındaki, Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve 29 arka
daşının, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da satılan fabrikaların satış işlemleriyle ilgili iddiaların 
gerçeklik derecesini vebu fabrikaların yeniden hizmete açılabilmesi için alınacak tedbirleri te
spit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin öngörüşmesine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Hazır. 
önergeyi tekrar okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1980 yılından önce Doğu ve Güneydoğu illerimizde yapılmakta olan veya üretime geçen 
20'nin üzerinde fabrika kapanmış, faaliyeti durdurulmuş veya özelleştirme kapsamı içerisinde 
özel şahıslara satılmış; ancak, bugüne kadar satılan fabrikalar da üretime geçirilememiş, kapı
larına kilit vurulmuştur. 
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Erzurum, Kars, Van, Diyarbakır, Mardin, Muş, Siirt, Elazığ ve Tunceli gibi illerimizde 
trilyonları bulan maddî değerdeki bu millî servet çürümeye terkedilmiştir. 

Satışı yapılan fabrikaların karşılığında alıcıdan herhangi bir meblağ alınmadığı gibi, satış 
işlemi dolayısıyla alan şahıslar, Merkez Bankasından, ayrıca, milyarlarca lira vergi iadesi al
mışlardır. 

Fabrikalar devletin olduğu halde, yeni teminat alınmamış, satılan fabrikalar ipotek edile
rek satış işlemi yapılmıştır. 

Alıcı şahıslar, yeniden fizibilite raporları hazırlayarak, aldıkları rakamların 4-5 katı değer 
göstererek devlet bankalarından milyarlarca lira kredi almışlardır. 

Olayın en üzücü yanı ise, gerek fabrikaları alan kişilerin Anavatan Partisi ile organik bağ
larının olduğu bilinmekte, gerekse bu alım-satım işleminde yine iktidar partisi milletvekilleri
nin aracı olduğu söylenmektedir. Adı geçen fabrikalardan bir kısmı şunlardır: 

1. Erzurum Pasinler Sigara Fabrikası, Tortum Şayak Fabrikası, Dumlu Yapağı ve Yün 
tplik Fabrikası, tspir Kundura Fabrikası, Kars, Süt ve Peynir Fabrikası, Ardahan Et Entegre 
tesisleri, İğdır Araş tplik Fabrikası, Van Akü Fabrikası, Bulgur Fabrikası, Tuğla-Kiremit Fabri
kası, Ekmek Fabrikası, Muş Meyankökü Fabrikası, Et Balık Tesisleri, Diyarbakır Sigara Fabri
kası, Lice Salça Fabrikası, Yağ Sanayi Fabrikası, Jeneratör ve Türbin Fabrikası, Mardin, Ger
cüş Ayakkabı Fabrikası, Mazıdağı Süt ve Peynir Fabrikası, Mazıdağı Gübre Fabrikası, Siirt Süt 
Fabrikası, Sımak Azot Sanayii, Elazığ, Sodyum Bikromat Fabrikası, Ağın Deri Fabrikası, Siv
rice Gübre Fabrikası ve Elazığ tplik Fabrikası. 

Yukarıda, Doğu ve Güneydoğu illerimizde hazin durumda olan fabrikaların isimlerini gör
mekteyiz. Bugünkü para ile trilyonlara varan bu millî servetin yok olmasına sebep olanlardan, 
Yüce Meclisin hesap sorması hakkıdır. 

Araştırma sonucunda, alım-satım işlemlerinin usulüne uygun yapılıp yapılmadığı, alan 
kişilerin iktidara yakınlığının tespit edilmesi ve aracı olanlar varsa bunların da teşhir edilmesi 
Yüce Meclisin görevidir. 

Ayrıca, Doğu ve Güneydoğu illerindeki vatandaşlarımızın büyük illerimize göç nedenleri
nin başında işsizlik gelmektedir. Büyük şehirlerde problem yaratan gecekondu olayını önle
mek ve o bölgenin insanını mahallinde tutmak için bu fabrikaların bir an önce üretime açılma
sı gerekmektedir. 

Araştırma önergemiz, aynı zamanda bu fabrikaların yeniden hizmete açılabilmesi için alı
nacak tedbirlere de yardımcı olacaktır, önergemiz Yüce Mecliste kabul gördüğü takdirde, yüz-
binlerce vatandaşımız iş imkânı bulacağı gibi, trilyonlara varan bu millî servet yeniden ülkeye 
kazandırılacak ve bölgeler arasında kalkınmışlık ve yatırım farklılığı da bir nebze olsun gideri
lecektir. 

Bu olayların nedenlerini ve millî menfaatlarımıza zarar verenleri tespit ve teşhir etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci ve içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
masının açılmasına dair önergesimizin işleme konulmasını arz ve teklif ederiz. 

İsmail Köse 
Erzurum 

ve arkadaşları 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Kütahya Milletvekili Sayın Mehmet Korkmaz, bu öner
geye katıldığına dair Başkanlığımıza bir dilekçe vermiştir; bilgilerinize sunulur. 

içtüzüğümüze göre, Meclis araştırması açılıp açılmaması konusunda, sırasıyla, Hüküme
te, siyasî parti gruplarına ve önergedeki birinci imza sahibine söz verilecektir. 

İlk sözü, Hükümet adına Sayın Devlet Bakanı Güneş Taner'e veriyorum; buyurun Sayın 
Taner. (ANAP sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Meclis araştırması müessesesinin, ne kadar ciddî ve tabiî ki memleket menfaatlarını içeren, ön 
plana alan bir üslup içerisinde hazırlanması ve bu hazırlıklar içerisinde, sağa sola mesnetsiz 
iddialara dayalı değil, elinizde kanıt, bilgi, bu da yoksa, en azından dedikodu olması gerek
mektedir; teamül, memleketimizde bu şekilde gelişmiştir. 

Bakınız, durum böyle iken -biraz sonra Yüce Meclisin bilgilerine arz edeceğim- Körfez 
krizinin bütün dünyayı sarstığı, Meclisin en süratli şekilde çalışması gerektiği bir zamanda, 
Meclisin zamanını boşa çıkarabilmek için, bir anlamda Meclisi çalıştırmamak için, hazırlıksız, 
mesnetsiz birtakım araştırmalar buraya getirilmektedir. Tabiî, demokrasi içerisinde olan Tür-
kiyemizde, demokrasiye olan saygımız tahtında ve çerçevesinde, Hükümet olarak, ne olursa 
olsun, mesnetli olsun olmasın, her türlü suale cevap vermek, iktidarımızın, hükümetimizin gö
revidir. 

Şimdi, yüksek müsaadelerinizle, özelleştirmenin genel çerçevesiyle ilgili birtakım rakam
lar, bilgiler vermek, buna ilaveten de, Meclis araştırması önergesindeki suallere cevap vermek 
istiyorum. 

Bugüne kadar özelleştirme çerçevesinde isimlerini saydığım kuruluşlar, "Halka arz", "İs
tanbul Menkul Kıymetler Borsasında'-' satış, "Blok satış" olarak değerlendirilmiştir. PETKİM: 
397 milyarı halka arz, yani İş Bankası ve diğer bankalar kanalıyla tüm yurdumuzda halkımızın 
arzına sunulmuş ve karşılığında devlet 397 milyar lira para almıştır. İstanbul Menkul Kıymet
ler Borsasındaki satış 25 milyar liradır; ceman 397.2 milyarlık bir satış olmuştur PETKİM'de. 

Türk Hava Yollarında, demin bahsettiğim gibi, halka arz metoduyla 13.9 milyar liralık 
hisse senedi satılmış. Ereğli Demir-Çelik Fabrikalarında: Halka arz 132,3 milyar, borsada 209.8 
milyar; ceman 342.2 milyar. Çukurova Elektrik: Halka arz 96.9 milyar, borsada 106 milyar; 
ceman 203 milyar. Kepez Elektrik; Halka arz 23.4 milyar, Borsa'da 5 milyar; ceman 28.4 mil
yar. Arçelik: Halka arz 50 milyar, borsada 46.6 milyar; ceman 96.7 milyar. Bolu Çimento: Hal
ka arz 20.8 milyar, borsada 2,5; ceman 23,3 milyar. Çelik Halat: 19,5 milyar lira halka arz, 
17,3 milyar lira borsada satış; ceman 36,9 milyar lira. 

Çimento fabrikalarında, 245 milyar liralık bölümün özelleştirmesi blok satış olarak yapıl
mıştır. USAŞ: Blok satış olarak, 32 milyar liraya satılmıştır. Tabiî, USAŞ'ın, 10 yıl süre ile ver
gi sonrası kârın yüzde 21'ini alacağını düşünürsek, bu payı da, bu rakamın üzerine ilave etmek 
gerekmektedir. TELETAŞ; 15,4 milyar liralık halka arz, 4,2 milyar liralık da borsada satış su
retiyle, 19,2 milyar liraya özelleştirilmiştir. Ansan-Meda: 27,8 milyar liralık blok satış suretiyle 
özelleştirilmiştir. Konya Çimento 48,6 milyar lira; Ünye Çimento, 2,5 milyar lira; Mardin Çi
mento ise 25,4 milyar lira ile halka arz edilmiştir. 

Bunların haricinde, Aksaray Yem 950 milyon liraya, Çorum Yem Fabrikası 250 milyon li
raya, Eskişehir Yem Fabrikası 2 milyar 250 milyon liraya, Kayseri Yem Fabrikası 175 milyon 
liraya, Binaş 479,5 milyon liraya, Manisa Yem 50 milyon liraya,, İsparta Yem 65 milyon liraya, 
Yemta 60 milyon liraya, Biga Yem 112 milyon liraya, Bursa Soğuk Depo 80 milyon liraya, Sa-
maş 98 milyon liraya blok satışı yapılmıştır. 
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Demek ki, özelleştirme çerçevesi içerisinde, bugüne kadar, 1 trilyon 452 milyar 897 mil
yon liralık satış gerçekleştirilmiştir. 

Bu satışlar içerisinde, önergede isimleri belirtilen ve riskli olarak nitelendirilen, birtakım 
problemleri olan birkısım satışlar vardır. Bunların miktarı, takriben 12 milyar liradır. Bunu 
da 1,5 trilyon liraya vurduğunuz takdirde, binde 8, binde 7 gibi bir fark meydana çıkıyor. 

Şimdi gelelim, önergede bahsedilenler nasıldır; hangi şartlarda kime satılmıştır ve ne ka
dar para alınmıştır hususlarına; fakat, bundan evvel, bu listede isimleri sayılanlardan Ardahan 
entegre et tesisleri, Van'daki akü fabrikası, Diyarbakır'daki sigara fabrikası, Lice'deki salça 
fabrikası, Diyarbakır'daki yağ sanayii fabrikası, jeneratör ve türbin fabrikası; Mardin'deki Ma
zıdağı Süt ve Peynir Fabrikası, Mazıdağı Gübre Fabrikası, Siirt'teki Sımak Azot Sanayi, Ela
zığ'daki Ağın Deri Fabrikası, Sivrice'deki Gübre Fabrikası, Elazığ tplik Fabrikası henüz satışa 
arz edilmemiş olan kuruluşlardır. 

Bu listede satışa arz edilenlerden özel sektöre devredilenler: Kemah Et Kombinasının mu
hammen değeri, yani defter değeri 35 milyon liradır, 275 milyon liraya satılmıştır. Sümerbank 
İğdır Pamuklu Dokuma Tesisleri, Arasteks Anonim Şirketine -ki, birazdan onun problemini 
arz edeceğim- defter değeri 198 milyon lira, satış bedeli 3 milyar liradır. Sümerbank İspir Ayak
kabı Fabrikası, 500 milyon lira defter değeri, Altay Kolektif Şirketine 750 milyon liraya satıl
mıştır. Sümerbank Tortum Yünlü Sanayi Müessesesi, Oskar Şirketine -defter değeri 1 milyar 
93 milyon lira- 3 milyar liraya satılmıştır. Tekel Pasinler Sigara Fabrikası, defter değeri 8 milyar 
161 milyon lira, 8,5 milyar liraya satılmıştır. Kahramanmaraş Süt Mamulleri İşletmesi, Yaşar 
Dondurma'ya -defter değeri 1 milyar 100 milyon lira- 1 milyar 600 milyon liraya satılmıştır. 
Bunlar, doğrudan doğruya özel sektöre devredilen müesseselerdir. 

Bunun yataı sıra, kamudan kamuya devredilenler vardır; ar? ediyorum. TAKSAN Yerköy 
Tesisi, bir bölümü Köyteks'e defter değeri 36,6 milyon lira, 36,6 milyon liraya; Sümerbank Dumlu 
tplik Tesisi -Eryün A.Ş. olarak- defter değeri 227 milyon lira, 1,5 milyar liraya; Makina Kimya 
Endüstrisi Keskin Kalıp Fabrikası, -Köyteks'e- defter değeri 370 milyon lira, 370 milyon liraya; 
Siirt Peynir Fabrikası -Köyteks'e- defter değeri 90 milyon lira, 90 milyon liraya; Sümerbank 
Gaziantep Tekstil Makine Fabrikası, Gaziantep Belediyesine, defter değeri 152,3 milyon lira, 
132,3 milyon liraya; Yalvaç Hazır Giyim Tesisi, Yalvaç Belediyesine, defter değeri 13 milyon 
lira, 13 milyon liraya; Elazığ Sodyum Bikromat Fabrikası ise Elibank'a devredilmiştir. 

Muhammen bedellerini, yani defter değerlerini bir anda toparlarsanız, 13,3 milyar liradır 
toplam değeri. Satış fiyatı 19,3 milyar liradır. Demek ki, defter değerinin üzerinde bir satış 
söz konusudur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bu arzımdan sonra, burada belirtilen ve bazı problem
leri olan tesisler hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. 

Erzurum Pasinler Sigara Fabrikası: Tesis ana fabrika ve işletme binalarının kaba inşaatı 
bitmiş; ancak, çatısı tamamlanmamış halde, söz konusu şirkete devredilmiştir. Şirket hiçbir ku
ruluştan kredi almamış olup, kendi öz kaynakları ile faaliyete geçme hazırlığındadır. Şirket, 
1990 yılının 9 uncu aylarında ödemesi gereken taksidini ödeyememiş ve süre uzatımı talebinde 
bulunmuştur. Konunun incelenmesi ve görüşmeleri devam etmektedir. 

Erzurum Dumlu Yapağı ve Yün İplik Fabrikası: Alıcı firma, tesise ilişkin olarak, satış söz
leşmesi hükümlerine göre, taahhüt ettiği yatırımları gerçekleştirmediğinden ve satış bedeline 
mahsuben hiç ödeme yapılmadığından, tesisin geri alınması için hukukî işlemlere başlanmıştır. 
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Erzurum tspir Ayakkabı Fabrikası: Tesisi alan şirket, binalara bakım, onarım ve ilave ya
tırımlar yaptığı halde, finansman yetersizliğinden dolayı makine ve ekipmanı temin edememiş 
ve herhangi bir üretim faaliyeti söz konusu olmamıştır. Tesis bedelinin tamamı muaccel borç 
haline geldiğinden, kanunî takiptedir. Alıcı şirket, ham deri işletme tesisleri kurmak,şeklinde
ki projesini, kâğıt torba tesisi olarak değiştirme talebinde bulunmuştur. 

Kars Süt ve Peynir Fabrikası: Kars Süt ve Peynir Fabrikasının işletme hakkı 1986 yılı için 
20 milyon, 1987 yılı için 40 milyon, 1988 yılı için 100 milyon Türk Lirası, 1989 ve sonraki yıllar 
için ise, bir önceki yıl kira bedelinin toptan eşya fiyatları artış endeksinin yüzde 75'inin ilave 
edilmesiyle bulunacak bedel üzerinden Taciroğlu PEYSAN Firmasına verilmiştir, işletmeci şirket, 
400 milyon Türk Lirası yatırım, 700 milyon Türk Lirası işletme kredisi olmak üzere, toplam 
1,1 milyar Türk Lirası kredi sağlamıştır. İşletmecinin kira borçları açılan krediden düşülerek, 
mahsup edilmiştir. 

İğdır Pamuklu Entegre Tesisleri: Yarım kalmış tesis olarak Araş Tekstil Anonim Şirketine 
3 milyar Türk Lirası bedelle satılmıştır. Şirkete, önce, 1,5 milyar lira işletme kredisi verilmiş, 
finansman sıkıntılarının devamı üzerine, 4 milyar yatırım kredisi açılmış, daha sonra -şirketin 
sermaye artırımı sırasında- Kamu Ortaklığı idaresince 4 milyarlık kaynak aktarılarak, şirkete 
yüzde 44.4 oranında iştirak edilmiştir. Tesisler tamamlanmış, şirket iki yıla yakın bir süre üre
tim yapmış; ancak, ürün çeşitlendirmesi bakımından yatırım ihtiyacının devam etmesi, yatı
rım faaliyetlerinin uzaması nedenlerinden dolayı finansman sıkıntısına girmiş ve borçları mu
accel hale gelmiştir. Tesisin geriye alınması konusunda yasal takip sürmektedir. Şirketin mal 
varlığı bütün borçlarını karşılayabilecek durumdadır. 

Diyarbakır Sigara Fabrikası: Yarım kalmış tesis olarak, Kamu Ortaklığı idaresi özelleştir
me portföyünde bulunmaktadır; ancak, bugüne kadar hiçbir alıcı çıkmamıştır. 

Mardin-Gercüş Ayakkabı Fabrikası: Yarım kalmış tesis olarak satışa çıkarılmış, 1990 yılı
na kadar alıcı çıkmamıştır. Bu arada, tesisin lojmanları ilçe emniyet amirliği mensuplarınca, 
diğer üniteleri de askerî birliklerce kısmen ikmal edilerek kullanılmaya başlanmıştır. Tesisler 
üzerinde sınaî bir yatırım projesi gerçekleştirilmesi şartıyla, Kamu Ortaklığı İdaresinin satış 
portföyündedir, satış yapılmamıştır. 

Siirt Süt Fabrikası; özelleştirilmek üzere Kamu Ortaklığı idaresine devredilmiş; ancak, alıcı 
çıkmamıştır. Tesis, halen Kamu Ortaklığı idaresinin ortaklığı olan Köyteks Holdinge devredil
miş olup, özel bir şirkete kiraya verilen tesiste, üretim sürmektedir. 

Keban Holding ve Ortakları Demir-Çelik Sanayi Anonim Şirketi: Şirket, özelleştirilmek 
üzere Kamu Ortaklığı idaresine devredilen tesisler arasında değildir. Bununla beraber, Keban 
Holding Ortakları Demir-Çelik Sanayi A.Ş., 1972 yılında, Elazığ'da, demir-çelik üretimi ama
cıyla 5 milyar Türk Lirası sermaye ile kurulmuştur. Şirkete daha sonra, Türkiye Demir-Çelik 
işletmeleri, Makina Kimya Endüstrisi Kurumu, DESlYAB ve Vakıflar Bankası da ortak ol
muştur. Çeşitli tarihlerde sermaye artırımı yapılmış olup, son sermaye 10 milyar liradır. Kamu 
Ortaklığı idaresi, 12.12.1984 tarih ve K-4 sayılı Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu kararıy
la, şirketin 3.5 milyar Türk Lirası olan sermayesine yüzde 24,8 oranında ortak olmuş, 19.2.1985 
tarih ve 86/4 sayılı Ekonomik işler Yüksek Koordinasyon Kurulu kararıyla, Türkiye Demir-
Çelik işletmeleri ve Makina Kimyaya ait hisselerin toplamını 1.7 milyara devralmıştır. Bu ara
da üretim konusunda, yakınlığı nedeniyle, Etibank da şirketin ortakları arasına girmiş, Kamu 
Ortaklığı idaresi şirketin sermaye artırımlarına sürekli katılmış olup son sermayedeki payı yüzde 
69.7'di r. 
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Tesisler, Türk-Romen Hükümetleri Teknik İşbirliği Antlaşmaları çerçevesinde, Romen teknik 
yardımı ve Romen hükümet kredisiyle yapılmaya başlanmış; ancak, gerek bu kredi, gerekse 
DEStYAB'tan alınan kredi borçları ödenememiştir. Bu borçlara, daha sonra Etibanktan alı
nan kısa vadeli kredi borcu eklenmiş olup, Eylül 1989 itibariyle borç tutarı, 13 milyar Türk 
Lirasını geçmiştir. 

Tesis tamamlanmış, deneme çalışmaları yapılmış, ancak, işletme sermayesi yokluğu nede
niyle işletmeye geçememiştir. Tesisin ekonomiye kazandırılması amacıyla özelleştirilmesi yo
lunda Kamu Ortaklığı idaresince çalışmalar yapılmıştır. Türkiye'de çalışan tek sodyum bikro-
mat fabrikasına sahip olan KROMSAN'ın sahibi Türk Şişe ve Cam Fabrikaları ile görüşmeler
de bulunmuş; fakat teklif uygun görülmediğinden, satış gerçekleştirilmemiştir. 

Şirket, muaccel hale gelen borçları nedeniyle, 1988 yılında, DEStYAB tarafından icraya 
verilmiş, sonradan işlemler durdurulmuştur. Ancak, Etibank tarafından, 1989 yılında, hak
kında kanunî takibe geçilen şirketin tüm gayrimenkulleri, Aralık 1989'da yapılan ikinci icra 
satışında, gene Etibank tarafından, 9.6 milyar Türk Lirası bedelle satın alınmıştır. 

Tüm gayrimenkullerini elinden çıkarıp, hiçbir üretim tesisi kalmayan şirketin tasfiyesi için, 
Yüksek Planlama Kurulunun 10.8.1990 tarih ve 90/T-63 sayılı kararı istihsal edilmiştir. Kurul 
kararına göre, tüm tasfiye işlemlerini yürütmekle, Türkiye Kalkınma Bankası görevlendirilmiş 
bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, gördüğünüz gibi, iktidarımız döneminde, Hükümetin 
elindeki imkânların büyük kısmı Anadolu'ya uzanmıştır. Yıllardır bu yörelerde unutulmuş in
sanlara yardımcı olmaya; buradan kaynaklanan tabiî göçe ekonomik çareler bularak tabiî gö
çün önlenmesine; bu yörelerde devletin sadece bayrak dalgalandırması değil, bu yörelerde özel 
şahısların özendirilerek, burada da özel şirketlerin, ferdî mülkiyetin kurulmasına çalışılmakta
dır. Bu konuda yapılan çalışmalar ve özelleştirmenin, dünyaca kabul edilmiş tüm gerekleri ve 
gerekçeleri içerisinde, Hükümetimiz, toplam 1,5 trilyonluk satış yapıp, vakti zamanında mil
letten vergi olarak alınıp yapılan yatırımların, daha sonra, hiçbir zarara sokmadan bu yatırım
ları tekrar nakte çevirerek, Hükümetin, devletin ve Türk insanının emrinde en iyi şekilde kul
lanmak üzere planlamış ve bu yolda, dünyaca kabul edilen, devletlerin, artık, küçültülerek ti
caretten ve sanayiden çıkma prensiplerine Anavatan Partisi Hükümetleri uymuş ve bu şekilde 
icraata devam etmiştir. 

Burada söylendiği gibi, eğer Anavatan İktidarının, milletvekillerinin bu satışlarda aracılık 
ettikleri iddia ediliyorsa, benden sonra bu kürsüye çıkan arkadaşlar, isimleriyle kimlerin ne 
yaptığını, nasıl yaptığını da burada ifade buyursunlar. Bildiklerini, kendi aralarında dedikodu 
yapmaktan ileri giderek, Yüce Meclise ifade buyururlar ve bunun çerçevesinde Hükümet de, 
eğer kendi bilmediği bir durum varsa, bununla ilgili gerekli tedbiri en sert şekilde alır. Zaten, 
geçmişe baktığımızda, bugünkü siyasî partilerin devamı olan partiler, kendi dönemlerinde, bir
takım usulsüzlükler içinde bulunmuşlar, bazı milletvekilleri birtakım hatalar yapmış ve onlara 
o günkü kanunlar çerçevesinde, o günkü muhalefetin zorlaması, o günkü basının olayları ak
tarmasıyla cezalar verilmiştir; ama, Anavatan Partisi Hükümeti bu konuda fevkalade titiz dav
ranmış, bugüne kadar, bu gibi konulara, hiçbir şekilde eskiden gösterildiği gibi, siyasî parti 
kanadı altında düşünülerek böyle bir müsamaha göstermemeye çalışmış, göstermediğini de, 
bir bakanı yanlış yaptığı zaman, o bakanını kendi içerisinde Yüce Meclise getirerek, azil yolu
na giderek en iyi şekilde göstermiştir. 
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Durum böyle iken, sayın milletvekillerimizin, buraya verdikleri Meclis araştırmasında mes
nedi olmayan iddialarda bulunmasını biz ayıp olarak nitelendirmekteyiz. 

Eğer Anadolu'dan büyük şehirlere göçleri ve bu göçler dolayısıyla gecekonduların oluş
masını siz buraya bağlıyorsanız, büyük bir yanlış yapıyorsunuz. Çünkü, Türkiye bundan yedi 
sene evvele veya 1989 senesinin mart ayında Anavatan Partisinin belediyeleri muhalefete dev
rettiği döneme kadar, böyle göçler, böyle gecekondular yoktu. Peki, şimdi bu mahallî belediye
lerde, belediye başkanları sizseniz ve bu, mahallî belediyelerin yetkisinde ve etkisinde ise ve 
siz bunları önleyemiyor iseniz; önlemek istemiyor, onun yerine teşvik ediyorsanız, kalkıp bu
nu, hiçbir şekilde buradaki uygulamadan, yani, bizim Anadolu'daki vatandaşımıza yardımcı 
olmak fikrinden hareketimize karşı bir fikir olarak getirmeniz, kusura bakmayın, fevkalade 
gülünç olur. Biz, sizlere, bu mahallî belediyelerin başkanlarına, parti olarak, sorumluluk duy
gusu içerisinde, bu tip gecekondulaşmaya müsaade etmemelerini sağlayarak, bu memlekete, 
muhalefetteki göreviniz gibi, mahallî belediyelerdeki iktidarınızın sorumluluğu içerisinde mü
dahale etmenizi tavsiye etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bu tavsiyelerle, Yüce Meclise sevgi ve saygılarımı su
nuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakana teşekkür ediyoruz. 
FUAT KILCI (tzmir) — Sayın Başkan, önergeye katıldığımı arz ediyorum efendim. 
BAŞKAN — Şimdi, gruplar adına söz vereceğim. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın ismail Köse; buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA tSMAÎL KÖSE (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizde 1980 yılından önce yapılan, yapılmakta olan ya 
da programa alınan fabrikaların 1980 yılından sonra zaman içerisinde satıldığını ve kapandığı
nı gördüğümüzden, bunun üzerinde vermiş olduğumuz araştırma önergesi... 

VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkan, Sayın Bakan gidiyor... Bu görüşmeler nasıl de
vam eder? 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan... 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Sayın Bakanın burada bulunmasında fayda var; çünkü, ken

disinin gayri ciddî bir devlet adamı olduğunu ifade edecektim; ama, inşallah buradaki bakan
lar kendilerine vekâlet edeceklerdir. 

BAŞKAN — Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Kâmran İnan, toplantıyı izlemekte ol
duğunu bildirdiler; devam ediyoruz. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Sayın Inan'ı tenzih ediyorum, sözlerim sadece Güneş Ta
ner'edir; onu da peşinen belirtmiş oluyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; araştırma önergesi üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu 
adına söz almış bulunmaktayım. Grubum ve şahsım adına, Yüce Heyetinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Az önce Genel Kurulu terk eden Sayın Bakanda eğer birazcık devlet ciddiyeti bulunmuş 
olsa idi, "enflasyonu yüzde 30'Iara indirmediğim takdirde istifa edeceğim" demezdi ve enflas
yonun yüzde 62'nin üzerinde olduğu şu günlerde, araştırma önergesine de cevap vermezdi. Ken
disinin devlet ciddiyetinden ne kadar uzak olduğunu, bu yapmış olduğu hareketi ile ortaya koy
muştur. 
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İkinci yapmış olduğu bir yanlış hareket ise, Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri içerisinde 
şimdiye kadar hiç vaki olmamış, Bakanlar Kurulu kararnamesine girmemiş olan domuz etini 
ithal ettirmek suretiyle Türk hükümetleri içerisinde, domuz eti ithal eden bir bakan olarak da 
tescil edilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, kriz meselesinden dolayı bu araştırma önergesinin de çok zaman
sız olarak gündeme geldiğinden bahsetmek suretiyle, sekreteryası tarafından üç dört sayfa müs
vedde halinde hazırlanmış olan gerçek dışı bilgileri de üç beş dakika içerisinde burada okumak 
suretiyle milletimize ve devletimize mal olan milyarlarca, trilyonlarca lirayı bulan millî servet 
üzerindeki gayrı ciddî tutum ve davranışını da huzurunuzda kınıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Körfez krizi, başından sonuna kadar geleceği ile beraber eğer bir 
millî mesele ise, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, topyekûn bu millî meselenin yanında 
olduğumuzu her defasında ifade ettik. Millî meselenin ne olduğunu bilmeyen, milletin derdin
den haberdar olmayan, gayrî millî düşüncelere sahip böyle bir kişinin, kriz meselesini millî bir 
mesele olarak ortaya koymak suretiyle, gerçek bir millî mesele üzerinde yasak savmak suretiy
le, üç beş dakika içerisinde konuşarak Yüce Genel Kurulu terk etmesini sizlerin vicdanlarına 
bırakıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri, ülkemizin yüzde 28'ine 
yakın toprak parçasına sahip ve toplam nüfusumuzun yüzde 18'inin yaşamış olduğu, Türkiye-
mizin en önemli coğrafya parçalarından olan bölgelerdir. Bu bölgelerde, 1980 yıllarından ön
ce, ekonomik ve coğrafî yapının özellikleri göz önünde bulundurulmak suretiyle, özellikle kış 
aylarının sert ve coğrafî yapısının sanayileşmeye müsait olmaması sebebiyle, o bölgedeki in
sanlarımızın kendi bulundukları mıntıkalarda iş sahibi olabilmeleri bakımından, devlet prog
ramlarına koyarak bir çok ilimize ilçemize fabrikalar yapmıştır. 

1923'lü yıllardan, yani cumhuriyetin kuruluşundan 1980'li yıllara kadar, Doğu ve Güney
doğu Anadolu Bölgelerine bu gözle bakılmıştır; yani, kalkınmışlık farklılığının, bölgeler ara
sındaki dengesizliğin giderilmesi ve o bölgedeki insanlarımızın başka yerlere ekmek kapısı ara
mak için gitmelerine engel olmak için, o bölgelerde çok önemli yatırımlar yapılmış, başlanmış 
veya programlara alınmıştır. Tabiî, devlet her zaman gerekli yardımı, gerekli teşviki, gerekli 
yatırımı yapmıştır. Maksadımız şudur: Burada herhangi bir kişiyi, kurumu ya da kuruluşu suç
lamak değildir. Peşin hüküm vermek suretiyle başkasını suçlamak ya da bu önergeyi verme 
durumunda olan milletvekillerine karşı hakaretamiz laflar sarf etmek, bir devlet bakanına ya
kışır hareket değildir. Her milletvekilinin, memleketimizin her parçasındaki meseleleri bu kür
süye getirme hakkı vardır. Hele bu meseleler içerisinde, açıkça, hırsızlık, yolsuzluk, ahlaksızlık 
varsa, bunu getirmeyen milletvekillerinin millet huzurunda vicdanen sorumluluğu vardır. Do
ğudan bir ilin milletvekili ve o bölgenin bir insanı olarak, bölgemde, ülkemde cereyan eden 
haksızlıkları bu kürsüden dile getirmek, benim en tabiî hakkımdır. Kaldı ki, arkamdaki gru
bum da, bu haksızlıkların yapıldığına dair, destek vermiştir. Ben isterdim ki, Doğu ve Güney
doğu Anadolu'da bulunan birinci ve ikinci derecede geri kalmış bölgelerimizdeki 20 ilimizin 
milletvekilleri bu salonda bulunsun ve konuştuklarımızın doğru olup olmadığını, bu arkadaş
larımızın -belki oyları olmayacak ama- yüzlerindeki ifadeleriyle ortaya koymuş olalım. An
cak, maalesef, İktidar Partisinin -normal zamanlardaki gibi- böyle önemli bir araştırma öner
gesinin görüşüldüğü anda da, o bölgenin milletvekillerinin Mecliste bulunmaması bizi fevka
lade üzüntüye sürüklemiştir. 
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Değerli milletvekilleri, şu anda, elimizde, devletin hazırlamış olduğu kitaplar, belgeler vardır. 
Devletin, 1980 yılından sonra doğu ve güneydoğuda değil, Türkiye'nin hiçbir yerinde herhangi 
bir fabrikanın, yatırımın olmadığını ortaya koyan kitabı vardır. Buyurun, "Kalkınan Türkiye, 
1983-1990" şu sayacağım fabrikalara ilave edilen herhangi bir fabrika yoktur; kâğıt fabrikası 
8 adet, rafineri 5 adet, petrokimya tesisleri 2 adet, çimento fabrikası 28 adet, şeker fabrikası 
17 adet, demir-çelik fabrikası 3 adet, alüminyum tesisleri 1 adet, vagon fabrikası 2 adet, krom-
magnezit fabrikası 1 adet, traktör fabrikası 9 adet -3'ü çalışmıyor- dokuma pamuklu 17 adet, 
sigara fabrikası 8 adet. Bu saydığım 1980 yılından önce Türkiye'nin muayyen yerlerinde yapıl
mış olan fabrikalara ilave edilen herhangi bir fabrika olmadığı gibi, bu kitabın içerisinde, o 
yıllarda yapılmış olan, satılan fabrikaların isimleri vardır. 

Değerli milletvekilleri, yine Devlet Planlama Teşkilatının hazırlamış olduğu bir başka ki
tapta ise (Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Raporu isimli kitapta) o bölgede bulunan 
67 adet özel sektöre, 63 adet de devlet sektörüne ait toplam 130 fabrikanın problemli olduğu, 
kapalı olduğu, yıkılmayla yüz yüze geldiği ve bunlardan bir kısmının da, maalesef, özel kişile
re satıldığı ifade edilmektedir. Bu raporları okuduğunuz takdirde, 1980 yılından önce ve 1980 
yılından sonra, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki yatırımlarla ilgili o çarpık man
zarayı görme imkânı bulacaksınız. 

Sayın Bakan, konuşmasında, "isim verin" diyor; ben araştırma önergesini verirken şahıs
lar üzerinde durmadım, beni ilgilendiren o 20 ildeki yatırımların bir an önce devreye girmesi, 
yanlışlıkla yapılmış herhangi bir işlem varsa, onların düzeltilmesidir; şahısların ortaya çıkarıl
ması ise, araştırma önergemiz Yüce Meclis tarafından kabul edildiği takdirde araştırma komis
yonu tarafından ortaya çıkarılacaktır. Ancak, şunu söyleyeyim; bakın, birçok yerde yazılıyor 
çiziliyor, ANAP Grubundaki değerli milletvekillerini tenzih ediyorum, isim vermekten kaçını
yorum; ama, yazılanlar var, il olarak ve isim olarak belirtilenler vardır ve içerisinde Türk Kadı
nını Güçlendirme Vakfının Yönetim Kurulu üyesi olmak dolayısıyla o vakfın desteğini almak 
suretiyle o fabrikalardan alanların olduğu ifade edilmektedir, ti ve ilçe yöneticisi durumunda 
olan kişilerin devreye girmek suretiyle aracı olmak suretiyle komisyon aldıkları ya da o fabri
kaların bilfiil sahipleri oldukları ifade edilmektedir. Bu bakımdan, en önemlisi, araştırma öner
gesi kabul edildiği takdirde, grup şaibeden kurtarılacaktır; bu iddialar doğru ise, hiç olmazsa 
yapan kişiler kimse onlar ortaya çıkacaktır. 

Bir tek Batman İlini düşününüz: Şu anda, il olan Batman, 130 bin nüfusludur. 130 bin 
nüfusu olan Batman'dan 24 adet ekmek fabrikası yapılmış ve bu 24 adet fabrikaya teşvik bel
gesi suretiyle milyarlarca lira kredi verilmiştir. 

Bunun yanında, teneke fabrikası, kâğıt fabrikası, un fabrikası ve buna benzer, dört tarafı 
biriketle çevrilmiş, daha, çatısı bile kapatılmamış, askerden yeni dönen 20 yaşındaki genç deli
kanlılar Batman'da fabrikatör olmuş ve devletin bankalarından, Toplu Konuttan, maalesef, 
milyarlarca lira kredi almışlardır. Şu anda, kâğıt üzerinde, Batman'da 100'ün üzerinde fabrika 
gözükmesine rağmen, 100 milyar liranın üzerinde de kredi verilmesine rağmen, herhangi bir 
şekilde faaliyette bulunan bir. fabrika yoktur. Hepsi hayalî olarak kurulmuştur. Devletin ban
kalarından ve Toplu Konuttan kredi almak, teşvik alma suretiyle devleti dolandırmışlardır. Bu
rada isimleri var, partinin yönetici kadrosunda olan isimler var burada; ancak, araştırma öner
gesi kabul edildiği takdirde, elimizdeki bu belgelerde isimleri yazılı olan kişilerin kimler oldu
ğu görülecektir. İşte, bu hayalî fabrikaları kurmak suretiyle kimlerin devletin bütçesinden hır
sızlık yaptığını, sahtekârlık yaptığını ortaya koyan belgeler. 
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Bu belgelerin dışında, gazeteler var. Gazetelerde yayımlanmıştır; ama gazetelere tekzip ya
pılmamıştır. tşte, Van tünde kurulmuş olan fabrikaların -yine "Papatya" olduğu ifade edilen, 
daha sonra da araya birçok milletvekilinin girmesi veya ortak olması suretiyle- kimlere satıldı
ğı ve kimlerin aracı olduğunu ifade eden gazeteler. Yakınen takip etmemize rağmen, -basında 
isimleri verilmiştir- ne sayın milletvekilleri, ne parti yöneticileri, basında çıkan bu iddiaları tekzip 
etmemişlerdir. Yani, milyarlarca lira değerindeki fabrikaların satın alınmasında aracı olan bu 
kişilerin isimleri gazetelerde yayımlanacak, hırsızlıkla suçlanacak ve bunlar tekzip edilmeye
cek... 

öyleyse, biz de diyoruz ki, elimizde mevcut olan basın ve yazılı olan evraklarımızdaki isim
leri, doğru olup olmadığını incelemek üzere, önergemiz kabul edildiği takdirde, araştırma ko
misyonuna vereceğiz, araştırma komisyonu bunu daha detaylı ve teferruatlı inceleme imkânım 
bulacaktır. 

130 fabrikayı yan yana koyduğunuzda, bunların değerlerini Türk parası olarak alt alta yaz
dığınızda, bugünkü rakamlarla birçok trilyon ettiğini görme imkânını bulacaksınız. Sayın Ba
kan, iki üç rakam vermek suretiyle meselenin üstesinden geldiğini düşünerek, maalesef, salon
dan uzaklaştı. Biz, doğu ve güneydoğuda bulunan fabrikalar hakkında önergemizi vermemize 
rağmen, o, istanbul Menkul Kıymetler Borsasında satılan hisse senetlerinden bahsetmek sure
tiyle, Toplu Konutun almış olduğu hisse senetleri karşılığındaki 1,5 trilyon konusunu dile ge
tirdi. Halbuki, bizim bahsettiğimiz, bu 1,5 trilyonun çok daha üzerindeki 130 fabrikayla ilgili
dir. Bunların tamamı satılmamıştır; bir kısmı özelleştirme Kanunu dediğimiz o kanun çerçe
vesinde satılmıştır; ancak, gene, satılmak üzere sırada bekleyen fabrikalar vardır. Bu arada, 
özelleştirme Kanunu kapsamına aykırı satışlar da yapılmıştır. Kanunda, "önce fabrikalar ça
lışanlara, sonra o bölgedeki insanlara, o bölgedeki müteşebbislere ya da sermaye sahiplerine 
satılır" denilmektedir. Gidin bakın bakalım, bahsetmiş olduğumuz bu satılan veya satılma du
rumunda olan 20 adet fabrikayı kaç tane çalışan yahut o bölgede oturan insan almıştır. Hiç 
bir şekilde o bölgeyle alakası olmayan, tamamen dışarıdan gelmiş olan insanlar bunları aldık
ları gibi, o fabrikaların alınması sırasında da, tek kuruş, devlete para vermemişlerdir. Bununla 
ilgili Sayın Bakanın vermiş olduğu rakamları da tekzip ederek birkaç tanesine örnek vermek 
istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, Kars-Iğdır tplik Fabrikasının Sümerbank tarafından 1976'tı yıllarda 
temeli atılmış, faaliyete geçmiştir. Bölgenin en önemli ve yaklaşık bin kişilik istihdam kapasi
tesi olan bir fabrikası iken, maalesef, 1985 yılında, Araş Tekstil Sanayiine satılmıştır. Satılma 
olayı 15 yıla kadar uzun vadeli bir ödemeyi içermekte olup, 6-7 senesi de ödemesiz bir satış 
işlemidir. Satıştan dolayı herhangi bir teminat alınmamıştır ve üstelik, herhangi bir para alın
madığı gibi, 15 milyar lira kredi verilmiştir. Evet, İğdır Tekstil Fabrikası Araş Tekstile satılmış, 
para alınmamış, 15 miyar lira krediyle de desteklenmiş; ancak -üzülerek ifade ediyorum- şu 
anda kapısı kapalıdır. 15 milyar kredi alan bu şirket, kanunî takibata alınmak suretiyle, hak
kında kanunî işlem yapılmıştır. 0 

tşte, araştırma önergemizde bahsettiğimiz, budur. Bir vicdan sahibinin bu meseleye sahip 
çıkması, Hükümetin bu meseleye sahip çıkması; 15 milyar lira kredinin neden verildiği, niçin 
bu fabrikanın faaliyete geçmediği ve kanun çerçevesinde yapılmış bir yanlışlık varsa, bu hak
kın o bölgedeki insanlara teslim edilmesi için önergemizi vermiş bulunuyoruz. 

15 milyar... Tabiî, eğer umurumuzda ise, 15 milyar, bir ilçeyi ihya edecek kadar önemli 
bir paradır: ama hayalî ihracatların, banker ve tanker olaylarının ve de hayalî fabrikaların içe-
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risinden gelmek suretiyle bu kürsüye çıkıp konuşma durumunda olunur ise, tabiî ki milyarla
rın bir değeri olmayacaktır. Onun için, sözlerim Sayın Taner'edir. Sayın înan'ın, kendi bölge
sinden bahsettiğinden dolayı, bu vicdan azabını çektiğine kanaatim tamdır. Onun dışındaki 
sözlerimin de Sayın Taner'e intikal ettirilmesini rica ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, Pasinler Sigara Fabrikasının, yine bin kişinin çalışması için, o böl
gedeki insanlarımızın kendi kapılarının önünde iş sahibi olabilmeleri için ve arazi yapısı itiba
riyle de Tarım Bakanlığı tarafından fizibilite raporları yapılarak -bu bölgede tütün olur, Muş 
Ovasında yetişen tütünü işler şeklinde- verilen rapordan sonra, 1976'Iı yıllarda temeli atılıyor. 
1980 yılında sosyal tesisleri ve fabrika binası yapılmasına rağmen, maalesef, 1981 yılından son
ra programdan çıkarılıyor ve 1987 yılında Ervizon diye bir şirkete 8,5 milyar liraya kâğıt üze
rinde satışı yapılıyor; onbeş yıl vadeyle altı yıl ödemesiz ve tabiî, taksitlendirilmeden dolayı, 
şu anda o taksidi ödeyemedikleri için de, maalesef vizon yetiştirmek için üretim mahiyeti de
ğiştirilen bu fabrika da şu anda, hem kapalı hem de satış yapılan şirket hakkında kanunî taki
bat yapılmaktadır. Yani, bir taraftan fabrika kapalı, diğer yandan, 1 milyar liralık çelik kons-
trüksiyon şu anda toprağın altında. Yalnız 1 milyar lira değerindeki oranın çatısını yapacak 
konstrüksiyon, maalesef, toprağın altında çürümektedir. tşte, iddiamız budur, diyoruz ki: Bu 
millî serveti toprak altında çürütmeye hakkınız yoktur. Yalan yanlış işlemler karşılığında, ne 
idiğü belirsiz, cebinde beş kuruşu olmayan insanlara bu fabrikayı satmak ve ayrıca da onları 
teşvik tedbirleriyle kredilendirmek suretiyle, o kredi alanları da başka yerlere göndererek, yine 
fabrikaların kapalı olmasını devam ettiriyorsanız, burada sorumluluğunuz vardır. 

Yine, Sümerbank tarafından yapılan ve tam faaliyete geçmesi günlerinin ihtilale rastladığı 
Erzurum-Tortum'daki Tortum Şayak Fabrikası da aynı akıbete maruz kalıyor. "Oskar A.Ş." 
diye bir üçkâğıtçı firma, yine aracılar vasıtasıyla, 3 milyar liraya burayı satın alıyor. Tabiî, 3 
milyar liranın karşılığı yok, teminat yok. Devletin fabrikası, Oskar Şirketi adına devlete ipotek 
ediliyor, tşte, özelleştirme Kanununun uygulamasına karşı çıkmamızın sebebi bu. özelleştir
meye karşı değiliz, özelleştirmenin yanında olduğumuzu ifade ediyoruz; ancak, kanunun amaçlan 
doğrultusunda yapıldığı takdirde, gerçekten hedefe ulaşıldığı takdirde, yanındayız. 3 milyar li
raya satılan bu fabrikaya, maalesef çeşitli dalaverelerle, vergi iadeleriyle 15 milyar lira para ve
riliyor. Şu anda, 15 milyar lirayı alan bu sahtekâr, Antalya'da turistik otel yaptırıyor. Evet, 
fabrikanın kapısı kapalı; maalesef, bir bekçiyle bir çöpçü fabrikanın başını bekliyor. Devlet 
3 milyar liraya satıyor para almıyor, devlet 15 milyar lirayla destekliyor ve 15 milyar lira alan 
kişi, hayatta, Antalya'da turistik otel yaptırıyor ve bunun hesabını sorduğumuz Sayın Bakan, 
bunu kale almadan, "Körfez meselesi millîdir" demek suretiyle, "bu konunun gündeme geti
rilmesi lüzumsuzdur" diyerek, maalesef, huzurunuzdan kaçıyor; ama, inşallah, hem o 15 mil
yar liranın hesabını soracağız hem de bu Sayın Bakandan, gayri ciddî bu devlet adamından, 
bunun hesabını soracağız. (DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 13Q fabrikayı, burada, rakamlarıyla, fiyatlarıyla, ya
pılan suiistimallerle tek tek sıralamak, konuşma sürem açısından mümkün değil; ancak, çarpı
cı olanları veriyorum. 

Kars Et Entegre Tesisi... İnsanlarımızın, Avrupa'da çalışan işçilerimizin ve yine tüzel ku
ruluşların ortak olduğu Ardahan'daki bu tesis, Et ve Balık Kurumundan çok daha mükemmel 
bir tesis; ancak, Genel Müdür, 1987 yılında, o bölgedeki, yani Ardahan'daki insanlarımızın 
hayvanlarını alıyor, karşılığı olan 500 milyon lirayla kaçıyor. Bir taraftan hayvanı sokup, öbür 
taraftan sucuğu imal edecek kadar fevkalade kompleks olan bu tesisin şu anda kapısı kapalı. 
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özel ya da tüzel; önemli olan, 300'e yakın işçinin çalışması gereken bu tesisin, o bölgedeki 
insanlarımızın hizmetine yeniden kazandırılmasıdır. Bu 500 milyon lirayı çalan, götüren kimse 
-genel müdür; buyurun, ismini veriyorum- alın, getirin ve bunun hesabını sorun. 

Bunlar zabıtlara geçiyor. Bunların hesapları sorulmadığı zaman, elbette ki, bunlardan so
rumlu olanlardan, bizler olmasak dahi, bizlerden sonra gelecekler, bu zabıtlara bakmak sure
tiyle hesaplarını soracaktır. Tek kuruşun takipçisiyiz!.. 

Ben sözümün başında söyledim. Grubunuzu, şahsınızı hiçbir zaman töhmet altında bı
rakmak istemiyorum. Şahıs ismi vermekten kaçınıyorum; ama, bizim, devletten gelmiş olma
mızın verdiği bir ciddiyetle, Grubunuza duymuş olduğumuz bu saygıya rağmen, burada üstün-
körü laflar etmek suretiyle bu yanlışlıkların üzerini kapatmaya da hakkınız yoktur. Onun için, 
tek kuruş da olsa, milyar da olsa, trilyon da olsa, devletin parasının, beytülmalın parasının 
arkasında olacağız, takipçisi olacağız. 

Buradan Van'a geçiyorum: Van'da akü fabrikası var, bulgur, un ve ekmek fabrikaları var. 
Yine, Van'da, zamanın Sayın Başbakanının, doğu ve güneydoğunun bütün yöneticilerini top
lamak suretiyle alây-i valâ ile hizmete açmış olduğu Van Et Entegre Tesisleri, şu anda yüzde 
5 kapasite ile çalışmaktadır. Milyarlarca lira kredinin verildiği, milyarlarca lira ile desteklenen 
ve çok mükemmel olarak yapılan bu tesis ve 500 tane vatandaşımızın ekmek yiyeceği bu tesis, 
yüzde 5 kapasite ile çalışmaktadır. Bunun yüzde 95'inin neden çalışmadığının hesabını soru
yoruz. Rehabilitasyon tedbirlerini almanızı istiyoruz. Ne şekilde tedbir alınması lazımsa, ne 
şekilde formül bulunması lazımsa, bunları yeniden değerlendirmek suretiyle çalışmalarını sağ
lamalıyız. Bu tesislere yazık olmaktadır, bir kısmının duvarları yıkılmıştır, bir kısmının çatıları 
çökmüştür. Şu anda, Siirt'te, Mardin'de süt fabrikaları olarak, deri fabrikaları olarak, ayak
kabı fabrikaları olarak yapılan fabrikalarda, polis, jandarma, asker oturmaktadır. Fabrika olarak 
yapmış olduğunuz yerlerde, Millî Eğitim Bakanlığı, maalesef, sanat okulu açmıştır. Yani, o 
bölgedeki 130 fabrika faaliyete geçtiği takdirde, 100 binin üzerinde insanımız ekmek kapısı bu
lacaktır. İşte, Hükümetten isteğimiz ve araştırma önergemizi vermemizdeki maksat budur. 

Amacımız şudur: Sizin töhmet altında kalmamız için, hırsızlık yapanları, yolsuzluk ya
panları, sahtekârlık yapanları elinizle bulup çıkarmanız için, biz yardımcı oluyoruz, size isim 
de veriyoruz, yer de veriyoruz. Evet, 15 milyar lirayı alıp da, götürüp turistik otel yapana sesi
nizi çıkarmıyorsanız, sizi vicdanınızla başbaşa bırakıyorum. Eğer, bir tek Batman da, 100 adet 
hayalî fabrika yapmak suretiyle -100 milyarın üzerinde para almak suretiyle- şu anda dört du
vardan müteşekkil. 100 tane briket kalıntısından dolayı bu 100 milyarın hesabını sormayacak-
sanız, yine sizi vicdanınızla başbaşa bırakıyorum. 

Teşvik belgesi veriliyor... Bir taraftan deniliyor ki, un fabrikasına teşvik verilemez, ekmek 
fabrikasına teşvik verilemez; ama, aracılar geliyor, araya giriyor, teşvik belgesi alınıyor, aracı
lar, yine devreye giriyor ve Kalkınma Bankasından kredi alınıyor... 

Yine, çok enteresan: 1980'den önce, Darende'de çimento fabrikası temeli atılıyor; 1981 yı
lında, çimento fabrikası programdan çıkarılıyor, iplik fabrikası haline getiriliyor, Yerteks deni
len bir firmaya satılıyor. Yerteks Firması 10-15 milyarı çarpıyor ve maalesef, Malatya İli ikinci 
derecede kalkınmada öncelikli yöre olmasına rağmen, Malatya İline birinci derecede kalkın
mada öncelikli yöre şartları uygulanmak suretiyle, verilen paraların yüzde 25'i hibe ediliyor. 
Evet, bu bir suiistimaldir. Birinci derecede kalkınmada öncelikli yöre şartlarını, ikinci derece
de kalkınmada öncelikli yöreye uygulanmak suretiyle, oraya yeniden bir hak veriyorsanız, özel 
istifade ettiriyorsanız, suiistimaldir, yolsuzluktur, bunu yapanlar da hırsızdır. 

— 187 — 



T.B.M.M. B : 77 5 . 2 . 1991 O : 1 

Evet, bunu kafadan söylemiyoruz; yine, devletimizin bünyesinde çalışan, Toplu Konutla 
ilgili raporu hazırlayan Yüksek Denetleme Kurulunun raporundan söylüyorum. Bakın, Yük
sek Denetleme Kurulu raporunda ne deniyor: "1985 yılında, daha sonra yatırımlarını tamam
laması amacıyla, şirkete, kurul kararıyla 4 milyar lira para verilmiştir. Ayrıca, 1987 yılında, 
şirketin Etibanka olan kredi borcu ödenerek, gelecek yıllarda finansman darboğazına girme
mesi için 1987 yılında, tekrar, kurul marifetiyle yeniden 4 milyar lira para ödenmiştir. 

1988 sonu itibariyle, Kamu Ortaklığı Fonundan kullandığı kaynaklar 4 milyar 850 mil
yondur ve açıklamalardan da anlaşılacağına göre, Yerteks Tekstil Sanayii, Malatya'da bulun
masına rağmen, ikinci derecede kalkınmada öncelikli yöre olmasına rağmen, birinci derecede 
öncelikli yöre muamelesi yapılarak, kredi hibe oranı yüzde 25 olarak yapılmıştır." tşte Yüksek 
Denetleme Kurulunun raporu. Ayrıca, ilgili banka, bu satılan fabrikalarla ilgili olarak, alan 
kişilerin getirmiş olduğu evrakı müsbitelere, yani sarf evraklarına göre istihkak ödüyor, para 
veriyor. Sahtekârların bu sahtekârlıklarını Yüksek Denetleme Kurulu tespit etmiş ve raporun
da "özellikle, yatırım kredilerinin kullanımında, yatırımla ilgili harcama belgeleri esas alınır
ken, yatırımla ilişkili olarak bu belgelerin niteliği ve içeriği hakkında aracı banka ve idarece 
yeterli inceleme ve kontrolün sağlanamadığı, dolayısıyla, kullandırılan kredinin belirlenmiş, 
amacından uzaklaştırılması tehlikesinin bulunduğu anlaşılmıştır. Nitekim, 1988 yılından önce 
kullandırılan ve halen kullandırılmasına devam edilen yatırım kredileri için ilgili firmalarca 
aracı banka ve idareye sunulan harcama belgeleri içinde, yatırımla ilişkisi olmayanların bulun
duğu anlaşılmış ve firmalar ikaz edilmiştir. Diğer yandan, harcama belgelerinin içerdiği tutar
larında gerçeklere uygunluğunun belirlenmesi yönünde belirgin bir kontrol çalışmasının, özel
likle aracı bankalar ve idarece yapılmaması, kullandırılan kredinin amacından uzaklaştırılma
sına neden olabilecek ortam hazırlamıştır" denmektedir. Evet, bu, Devlet Denetleme Kurulu
nun raporu ve 88 inci sayfası. Bu rapor Sayın Bakanlarımızda vardır ve özellikle Sayın Taner 
bundan sorumlu olduğu için, önünde olması lazım gelen bir rapor olmasına rağmen, dediğim 
gibi, burada, bu kadar önemli bir mesele hakkında, iki üç sayfalık bir müsvette yazı ile konuş
ması gerçekten beni üzmüştür; ama, inşallah, Sayın tnan bu açığı kapatacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Anayasanın 166 ncı maddesi, bölgeler arasındaki kal
kınmışlık farkının giderilmesi ve millî imkânlarımızın, ülkemizdeki bütün insanlarımızın kal
kınması istikametinde değerlendirilmesi bakımından planlamayı öngörür. 1961 Anayasası da, 
1982 Anayasası da aynı şeyi koymuştur. Zamanı gelince anayasaya sarılıyoruz... Bu maddeler 
değişmediği müddetçe, anayasanın koymuş olduğu ölçüler içerisinde hareket etmek mecburi
yetimiz vardır. 

91 sayılı Kanunla kurulan Devlet Planlama Teşkilatının kuruluş amacı, ülkenin imkânla
rını, insanlarımızın ihtiyaçları nispetinde, bölgeler arasındaki bu kalkınmışlık farkını gider
mektir. Bu maksatla beşer yıllık planları lüzumlu görmüştür ve Planlama Teşkilatının kuruluş 
amacı da budur. 

1980'Ii yıllara kadar, her periyodik beş yıllık planda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Böl
gelerine yapılacak yatırımlar, o bölgedeki ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın sağlan
ması için, planlarda fevkalade lüzumlu yatırımlar ve eğitim maksadıyla hizmet binaları yapıl
mıştır; ama, özellikle, ihtilal, hem siyasî hürriyetimizi almış hem demokrasinin önüne geçmiş 
Jıem de maalesef, ekonomik kalkınmamızı önlemiştir. Evet, ihtilaller, yalnız siyaseti ortadan 
kaldırmıyor, ihtilaller, aynı zamanda, ülkenin kalkınmasını engelliyor, insanlarımızın refah ve 

— 188 — 



T.B.M.M. B : 77 5 . 2 . 1991 O : 1 

saadetini önlüyor. Eğer 1980'deki kalkınma hızının önü kesilmemiş olsaydı, hele hele bir de 
genel seçim olmuş olsaydı, 1990 yılına kadar o hızla devam eden Türkiyemiz, tahmin ediyo
rum ki, bugünden çok daha iyi şartlarda olurdu; çünkü; yalnız Doğu ve Güneydoğu Anado
lu'da 20 vilayette 130 fabrikanın başına bu gelirse... 

İzmir'in ödemiş İlçesinde, şu anda, tekstil fabrikası kapandı. Yine satışlar yapıldı, başka
larına devredildi. İzmir'in ödemiş İlçesinde fabrika kapanırsa, Doğu ve Güneydoğu Anado
lu'da insanlarımızın, böyle, aç susuz bırakılmasını tabiî ki çok görmek mümkün değildir. 

İşte, ihtilalden sonra da, 1983'ten sonra da, ANAP iktidarları zamanında bu plan gerçek
lerine, plan hedeflerine, plan ve programa, maalesef, bağlı kalınmamıştır. 

Evet, "özelleştirme, özelleştirme..." de; bakın, yanımda belgeler var. Ben, değerli zama
nınızı almamak için, burada pek fazla konuşmak istemiyorum. Batı Almanya'da bölgesel poli
tikalar var; Norveç'te, bu kalkınmışlık yönüyle, geri kalmış bölgelerin kalkınması için özel prog
ramları var. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin kalkındırılması için, devlet, kalkınmada önce
likli bölgeleri ihdas etmiş; maksadı bu. Farklı muamelelere tabi tutmuş; çünkü, o bölgedeki 
insanın sermayesi yoktur. Bölgenin arazi yapısı, Coğrafyası, iklim şartları, orada sanayiin ge
lişmesine müsait değildir. Neye müsaittir; arazi yapısı itibariyle tarıma müsaittir. Çok önemli 
olan bu meseleyi halletmek ve tarıma dayalı sanayii geliştirmek için de, süt fabrikaları, et en
tegre tesisleri ya da buna benzer iplik, deri, konfeksiyon fabrikalarının temelleri atılmış ve ya
pılmış. İşte bu, o bölgedeki insanlarımızın refah seviyelerinin yükseltilmesi ve iş imkânlarının 
sağlanması için yapılmış. Ancak, gelin görün ki, özelleştirmek suretiyle bundan kaçamayız; 
çünkü, Türkiye'nin her bölgesi, her yeri aynı şartlara sahip değildir. 

özelleştirmeyi, belki İzmir'de, Aydın'da, Manisa'da yapma imkânınız olabilir; ancak, Hak
kâri'de, Van'da, Erzurum'da, Ağrı'da bunu yapmamız mümkün değildir; çünkü, orada ser
maye sahibi yoktur. İşte, bakın, sermaye sahibi olduğunu iddia ederek gelen sahtekârların, mil
yarları vurarak kaçtığını görüyoruz; ama, o bölgenin insanı olsaydı, o fabrikalarda çalışacak 
olan insanlara satmış olsaydık, hiç olmazsa, bölgesini terk etmezdi, utanç duyardı, yüzü kıza
rırdı, kendi insanına hesap vermek mecburiyetinde kalırdı. Dolayısıyla, yanlış yapılmıştır. Yan
lışların düzeltilmesi için, bundan sonra satılacak olan fabrikalarda bu özelleştirmenin, kanu
nun amaçladığı istikamette yapılmasında fayda vardır diyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Köse, süreniz dolmuştur, lütfen toparlayınız. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Arz ettiğim gibi, bu konu benim için çok önemli ve burada bulunan değerli milletve-kille-

rimizjn de hassasiyetle takip ettiklerine şahit oluyorum. Gerçekten, millî servetimizin bir par
çası haline gelen ve çok büyük rakamlar meydana getiren, alt alta yazdığınızda birçok trilyonu 
bir arada görme durumunda olduğumuz, özel ve devlet sektörüne ait bu İ30 fabrikanın, bir 
an önce, yeniden değerlendirilmek suretiyle, muhakkak surette, milletimize ve ülkemize kazan
dırılması, millî menfaatlarımız açısından faydalı olacaktır. 

Bu konuda bir program hazırlanmalıdır. Yeniden teşvik tedbirleri uygulanması konusu mu 
gündeme gelir ya da devlet, kendi eli üzerinde olmak suretiyle orayı üretime açtıktan sonra, 
faaliyete geçirdikten sonra, yine o bölgede bulunan insanlarımıza satma durumunda mı olur; 
ama, en önemlisi, şu ana kadar, satış işlemlerinde yolsuzluk, hırsızlık ve yanlışlık yapanların 
muhakkak surette ortaya çıkarılması lazımdır. 
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Ben, bütün bu anlatmış olduğum bilgileri, satırbaşları olarak arz etmiş oldum. Detaylı 
bilgiyi, inşallah, Yüce Heyetiniz, araştırma önergemizi kabul ettiği takdirde, araştırma komis
yonu üyelerine vereceğimi arz eder, hepinizi saygıyla selamlarım. (DYP ve SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köse. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Mehmet Kahraman. 
Buyurun efendim. 
SHP GRUBU ADINA MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) — Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; Doğru Yol Partisi Erzurum Milletvekili Sayın ismail Köse ve 29 arkadaşının, 
doğu ve güneydoğu illerimizde 1980 yılından önce yapılmasına başlanmış olan 20'nin üzerinde 
fabrikayla ilgili Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri hakkında, Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grubunun görüşlerini sunmak üzere huzurunuzda bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Meclisi 
saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Türkiyemizi gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarmak ve Türkiye'de böl-
gelerarası ekonomik dengesizliği ortadan kaldırmak için, yirmi yıldan beri büyük uğraş ve bü
yük maliyetle, plan ve programlar dahilinde, doğu ve güneydoğuda yapılmış ve yapılmakta olan 
sanayi kuruluşlarımızın bugünkü durumu hazindir. Sayın Bakanın açıklamalarından, doğu ve 
güneydoğudaki fabrika ve tesislerin tamamlandığı ve çalışmadıkları anlaşılmıştır. Bu tesislere 
alıcı ve çalıştırıcı çıkmadığı takdirde, bu yatırımların tamamlanacağına dair en ufak bir işaret 
de bulunmaması, bu tesislerin, kaderleriyle baş başa bırakıldığının kabulüdür. 

Bu hazin durumun ortadan kalkması, sınaî gelişmemizin sağlanması, bu fabrikaların ül
keye ve bölgeye yararlı olabilmesi için, bu Meclis araştırması önergesinin kabul edilerek, duru
mun sebeplerinin tespiti ve ortadan kaldırılması gerekmektedir. 

Bu araştırma, yalnız özelleştirmedeki usulsüzlüklerin giderilmesi için değil, fabrikaların 
tekrar çalışır hale getirilmelerinin sağlanması ve bölgeye yarar getirmesi için istenilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, bir ülkenin ekonomik gelişmişliğinin o ülkenin sınaî gelişmişliğine 
bağlı olduğu hepimizce bilinmektedir. Bir taraftan, ekonomik ve sınaî gelişmişlikten bahset
mekteyiz, diğer taraftan, sınaî kuruluşlarımız yarım bırakılmış ve çalışmaz durumdadır... Du
rum böyle olunca, ekonomik ve sınaî gelişmişlik iddialarımız inandırıcı olamaz. 1980'li yıllar 
öncesi sınaî birikim ve deneyim bakımından Türkiye ile hemen hemen aynı seviyede olan bir
çok ülke, Türkiye'den farklı olarak uyguladıkları bilinçli ve kararlı sanayi politikaları sayesin
de gelişmiş ülkeler arasında yer alırken, Türkiye, halen, bu aşamayı gerçekleştirememiştir. 

Ülkemizde, trilyonlara mal olan birçok sınaî kuruluşumuz ya yarım bırakılmış veya ta
mamlanan kuruluşların kapılarına üretime geçmeden kilit vurulmuştur. Bu uygulamanın açık 
örneği, araştırma önergesinde bahsi geçen doğu ve güneydoğu illerimizdeki fabrikalardır. 

Sayın Bakan, bu illerdeki fabrikaları sayarken, bu fabrikalar konusunda, sadece, durum
ları böyledir şeklinde bilgi vermiş ve bundan sonra ne yapılması gerektiğine dair hiçbir çözüm 
getirmemiştir, 

Diyarbakır Sigara Fabrikası, yıllardan beridir iskelet halinde durmakta, özel teşebbüs sa
tın almadığı için, bu fabrikaya, devlet eliyle harcanan bu kadar sermaye ve bu kadar paranın 
kurtarılması yönünde ve bölgeye getireceği yararlar yönünde Hükümetçe hiçbir çözüm getiril
memektedir. 
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Van Akü Fabrikası, 100'ün üzerinde ortağı olan bir anonim şirkete devredilmiş; fakat, ha
len çalıştırılmamaktadır. 

Lice Salça Fabrikası, hakeza, 1976-1977'lerden beri, olduğu gibi durmaktadır. 
Gercüş Ayakkabı Fabrikası, 1988 yılından beri, askerî kışla ve polis lojmanı olarak kulla

nılmaktadır. Oysaki, Sayın Bakan, bununla ilgili hususu, götürüp, Körfezle ilgili savunma ted
birlerine bağladılar. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'deki bölgelerarası ekonomik dengesizliğin, kalkınma denge
sizliğinin ortadan kaldırılması için, doğu ve güneydoğu bölgelerimizde devletçe yapılmış veya 
yapılmakta olan birçok fabrika, bugünkü siyasal İktidarın özelleştirme politikası ile özel sek
töre devredilmiş veya devredilmek için, çalıştırmadan, olduğu gibi bekletilmektedir. 

ANAP iktidarı, devletin bu fabrikalarını, sözde, daha rantabl çalışmasını sağlamak ve 
ekonomik verimliliğini artırmak amacıyla özelleştirmektedir. Oysaki, ANAP İktidarının özel 
teşebbüse devrettiği bu fabrikaların kapıları açılmadığı gibi, özel teşebbüs tarafından, bu fab
rikalara bir çivi dahi çakılmamıştır. 

Ayrıca, devir nedeniyle, özel teşebbüsten bedel veya teminat alması gerekirken, böyle bir 
yola gidilmediği, satış bedelinin teminatı olarak, devletin, sattığı fabrikasını dahi ipotek bile 
edemediği, yani satış işlemini sakat bıraktığı görülmektedir. Yapılan bu sakat işlem sonucu, 
özel teşebbüs, bir tek kuruş ödemeden devletin fabrikasına sahip olabilmiştir. Böylece, bedel 
ödemeden, teminat göstermeden, devletin fabrikasına sahip olan özel teşebbüs, yeniden fizibi
lite raporları hazırlayarak ve bedelsiz sahip olduğu devletin fabrikasını devlete teminat göste
rerek, devlet bankalarından ve Kamu Ortaklığı Fonundan, milyarlarca lira kredi alma becerisi
ni göstermiştir. 

Ne yazık ki, bu krediler de, fabrikanın çalıştırılmasında ve tamamlanmasında kullanılma
maktadır. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporlarında, bu tür pek çok usulsüzlük, 
yıllardır, açıkça yazılmaktadır. Bu konuları, DYP sözcüsü, Erzurum Milletvekili Sayın İsmail 
Köse benden önceki konuşmasında belgelerle açıkladılar. 

Değerli milletvekilleri, kalkınmada birinci derecede öncelikli olan doğu ve güneydoğu il
lerimizde, ekonomik kalkınmayı sağlamak, işsizliği gidermek, bu yöre insanına, kapısı önünde 
çalışabileceği bir iş yeri temin ederek, bu insanların batı illerine göçünü önlemek ve sanayiimi
zi yurt sathına yaymak amacıyla kurulan bu tesislerin böylece heder edilmesi, sanayimizin ge
lişmesini önlediği gibi, millî servetimizin de zayi olmasına neden olmaktadır. Ayrıca, işsizlik 
nedeniyle doğu ve güneydoğudan batıya büyük göçler olmakta, bu göçler nedeniyle de, metro
pollerde, gecekondu, işsizlik ve diğer sosyal sorunlar ortaya çıkmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, ANAP İktidarının, özelleştirme ve hür teşebbüs ile 
kalkınma politikası da iflas etmiştir. Zira, ANAP'ın uyguladığı ekonomik sistemden kaynak
lanan ve gittikçe tırmanıp, kitleler için bir ejderha haline gelen enflasyon, daima istikran boz
duğundan, bu hallerde, müteşebbis için, yatırım yapmak büyük risk olmuştur. Oysaki, sanayi
leşmede en önemli unsur, ekonomik istikrardır. Ekonomik istikrarın olmadığı bir ülkede, özel 
sektör, sanayi yatırımı ve işletmeciliği yapmaz, onun yerine, alıp satmayı; imalat ve istihdam 
yerine de ithalatı tercih eder; bu durum da, yerli sanayiin gelişmesini engeller. 

ANAP İktidarı, bir taraftan, yerli sanayi mamullerinin daha pahalıya mal olduğu gerek
çesiyle ithalata yönelirken, diğer taraftan da, özel sektör eliyle sanayii geliştirilip, ekonomik 
kalkınmayı sağlama hayaline kapılmış gitmektedir. Sanayi mamullerinden tutun, gıda madde-
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lerine kadar, her şeyin ithalini prensip edinen bir ekonomik politikanın, ülkede, değil sanayi
leşmeyi geliştirmek, devlet ve özel sektör yatırımcılığını dahi engellemektedir. Bu ekonomik 
politika ile engellemeler olduğu sürece, sanayimizin gelişmesi ve özel sektör yatırımcılığının 
gelişmesi mümkün değildir. 

Yerli imalat karşısına, düşük vergilerle ithalat cihetine gidilerek rekabet edildikçe, özel sektör, 
yatırımcılık yerine, alıp satmayı tercih edecektir. 

Sayın milletvekilleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının bütçesi Genel Kurulda görüşülürken, 
eleştirilere cevap veren Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanımız, Türkiye'de binlere varan fabrikaları 
kurduklarım iftiharla saydılar. O zaman hayretler içinde kaldım; bu kadar fabrika ve sanayi 
kuruluşunun bulunduğu bir Türkiye'de, nasıl oluyor da ekonomik istikrar sağlanamıyor ve bu 
kadar işsiz insan bulunuyor? Oysaki, sanayinin geliştiği her ülkede ekonomik istikrar mevcut
tur ve enflasyon yüzde 5'lerde, yüzde lO'Iarda olur. Halbuki, Türkiye'de, halen, enflasyon yüzde 
60'lardadır; işsizlik had safhadadır, öyle sanıyorum ki, Sayın Bakan, şahısların küçük iş atöl
yelerini ve marangozhanelerini de birer fabrika olarak kabul etmektedir. Şayet, Türkiye, bu 
kadar sanayi kuruluşuna kavuşmuş ise ve bu sanayi kuruluşları faal ve randımanlı çalışıyor 
ise, nedir Türkiye'nin ekonomisinin bu hali ve nedir doğu ve güneydoğudaki sanayi kuruluşla
rının bu durumu?.. 

Sayın milletvekilleri, doğu ve güneydoğudaki fabrikaların neden tamamlanmadığı, tamam
lananların neden çalıştırılmadığı, bu fabrikaların kimlere ve nasıl satıldığı, kimlerin ne şekilde 
ve ne miktarda devlet kasasından kredi aldıkları ve zengin edildikleri; ayrıca, bunların altında 
yatan zihniyetin ortaya çıkarılması ve bu durumların açıklığa kavuşturulması için, araştırma 
önergesinin Yüce Meclis tarafından kabul edilmesinin gerekliliğine inanıyor, saygılar sunuyo
rum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kahraman. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Sait Ekinci. 
Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA SAtT EKİNCİ (Burdur) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Erzurum Milletvekili Sayın İsmail Köse ve 29 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 
satılan fabrikaların satış işlemleriyle ilgili iddiaların gerçeklik derecesini ve bu fabrikaların ye
niden hizmete açılması için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesine 
cevap vermek Üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlı
yorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, DYP ve SHP sözcüleri belgelerden bahsettiler; fa
kat, isim zikretmediler. Ben, şahsen, bu şekildeki ifadelerinden dolayı üzüntülerimi bildirmek 
istiyorum. Ellerinde belge varsa, devletin cumhuriyet savcıları ve tarafsız yargı organları var
dır, zaman geçirmeden ve geç kalınmadan müracaat etmelerini de istirham ediyorum. 

Anavatan Grubunun sözcüsü olarak, özelleştirmeyle ilgili, Grubumun görüşlerini arz et
mek istiyorum. 

özelleştirme, ilk olarak, Anavatan Partisi Hükümetinin 1983 yılı programıyla gündeme 
gelmiş, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında da bu konuya yer verilmiş ve KİT'lere bağlı bazı 
işletmelerin, hisse senedi satışı yoluyla halka açılması öngörülmüştür. Bu çerçevede, 1986 yı
lında Morganbanka bu 32 KİT'in özelleştirilmesi konusunda bir mastır plan hazırlattırilmış-
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tır. Plan çalışmasında, söz konusu bankaca, KİT'ler, özelleştirilme elverişliliklerine göre üç ka
tegoride sınıflandırılmışlardır. 

Birinci derecede öncelikle kategoride yer alan şirketler, TURBAN, Türk Hava Yollan, USAŞ, 
Yem Sanayii ve ÇİTOSAN'dır. 

özelleştirme çalışmaları bu plan çerçevesinde başlatılmış, öncelikle, birinci kategoride yer 
alan şirketler özelleştirme uygulamasına konu olmuşlardır. Ayrıca, değişik danışman firmala
ra, sektör bazındaki özelleştirme uygulamalarına yönelik çalışmalar da yaptırılmıştır. 

özelleştirme programının en önemli amacı, ekonomiyi, pazar güçlerine karşı daha duyar
lı hale getirerek sınaî verimliliği artırma ve ekonomide gerçek büyümeyi gerçekleştirmektir. Ser
maye piyasasının gelişmeleri, KİT'lerin bütçeye olan yüklerinden kurtulmak, sermayenin ta
bana yayılmasını sağlamak, diğer amaçlarıdır. 

Ancak, özelleştirme, yani, kamu mülkiyetindeki varlıkların özel kesime satışı bir yana, 
şirketlerin alınıp satılması, ülkemizde sıkça rastlanan bir olgu değildir, bu konuda bir bilgi ve 
deneyim birikimi yoktur. Bu bakımdan, özelleştirmenin ilk aşamasında, şirket değerlendiril
melerinin yabancı banka ve kurumlarca yapılması zorunluluğu doğmuştur. Ne var ki, son dört 
yıl içerisinde, Türk banka ve şirketleri, yabancı bankaların bu teknolojilerini öğrenerek kendi 
değerlendirme birimlerini oluşturmuş, çalışanlarını da yetiştirmiştir ve giderek, değerlendirme 
çalışmalarında ağırlık kazanmışlardır. Söz gelimi, 1989 yılından başlayarak, değerlendirmele
rin nerede ise tümü Türk bankalarına verilmiştir. 

1980 yılı başından itibaren, kalkınmada öncelikli yörelerde bulunan birçok tesis, bunların 
tamamlanmasında karşılaşılan iç ve dış finansman güçlüğü, ülkenin içinde bulunduğu ekono
mik ve sosyal problemlerin yeni bir ekonomik yapılanma sürecine geçişi gerekli kılması, proje
lerin yer, hacim ve konu seçiminde farklı anlayışların bulunması nedeniyle yatırım programla
rından çıkarılmıştır. 

özelleştirme kapsamına alınmış tesislerin satışı veya işletme hakkı devri, özel kişi ve ku
ruluşlara yapılmış ve tesislerin başlangıçtaki proje konularının, birkaç istisna dışında, değişti
rilmesine izin verilmemiştir. 

2983 sayılı Kanunun, 414 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesiyle deği
şik S/b maddesi, "Kamu Ortaklığı Fonunun asgari yüzde 10'u, kalkınmada öncelikli yöreler
de istihdamı artırıcı her nevi yatırımlarda ve bunların işletme finansmanında kullanılır" hük
münü getirmektedir. Bu hükme istinaden, Kamu Ortaklığı İdaresi, yarım kalmış tesislerin eko
nomiye kazandırılmasında, Kalkınma Bankasının uygun bulduğu projelere, yörenin kalkınmışlık 
derecesine göre, yatırım ve işletme kredisi vermektedir. 

Günümüzde, dünya ekonomisi içindeki sermaye akımlarının hızlılığı ve ticaret hacminde
ki artış, politik ve ekonomik anlamdaki sınırları hızta azalmakta veya tamamen kaldırmakta
dır. Dünya ticareti giderek gelişmekte, bilim ve teknoloji baş döndürücü bir hızla ilerlemekte
dir. Bugün, dünyamızda, son yüzyılda, bilim ve teknoloji alanında gerçekleşen gelişme, ondan 
önceki onbin yılda gerçekleşen gelişmelere göre binlerce kez daha fazladır. Ulaşım olanakları
nın artması ve telekomünikasyon alanındaki gelişmeler sonucu, dünya, giderek küçülmekte
dir. 

Tüm bu gelişmelerle birlikte, klasik olarak kullandığımız bazı kavramlar da anlamını yi
tirmeye başlamıştır. Artık, dünya ekonomisi, ulusal ekonomilerin toplamı değil, kendi başına 
bir sistem oluşturan tek bir pazardır. Uluslararası ekonomi kavramı, yerini dünya ekonomisi 
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kavramına, uluslararası pazar kavramı da, yerini dünya pazarı kavramına bırakırken, yerli-
yabancı sermaye ayırımı yerine, dünya sermayesinden söz edilmeye başlanmıştır. 

Görülmektedir ki, dünyadaki ekonomik dengelerde büyük bir evrim yaşanmaktadır, tşte, 
Anavatan Partisi olarak biz, Türkiyemizin, dünyadaki bu gelişmeler paralelinde yerini alması
nı istemekteyiz. Bugün yeni bir dünya kurulmaktadır ve Türkiye bu yeni kurulan dünyada ken
di yerini, eski yerine göre daha ileri bir konuma oturtmak için çaba göstermektedir. Bunu da 
ancak, çevremizi kuşatmış bulunan dünya ekonomi dinamiklerini iyice inceleyip, ona göre bir 
strateji çizmekle gerçekleştirebiliriz. 

Bizim görüşümüze göre, devlet, üretim dallarından tamamen ayrılarak, altyapı yatırımla
rına yönelmelidir. Altyapı yatırımları, ekonomik güçlerin tümünün ekonomik faaliyete katıl
masının son şartı ve aynı zamanda ön şartıdır. 

KİT'lere gelince: Ekonomide, "ürün yaşam devri" deyimi vardır. Bunun anlamı şudur; 
Bir ürünün belli bir yararlılık süresi vardır ve bu sürenin sonunda o ürün işlevini yitirir, yerine 
başka bir ürün geçer, tşte, bizim KİT'lerimiz de böyledir; Cumhuriyetin ilk yıllarında sermaye 
birikiminin henüz özel sektöre ulaşmadığı ülkemizde, büyük yatırımların gerçekleşmesi ancak 
devlet eliyle ve KİT'lerin kurulmasıyla gerçekleştirilmiştir. Türk ekonomi tarihinde KİT'lerin 
doldurduğu yeri takdirle karşılıyoruz. Ancak, ülkemiz ekonomisi, özlükle son yıllarda, geliş
me sürecinde öyle bir noktaya gelmiştir ki, artık, açıkça ifade etmek gerekirse, KİT'lerin etkisi 
ciddî olarak azalmıştır. Çünkü, ekonomimiz, KİT'lerden daha verimli çalışan piyasa ekono
misi dinamiklerinin geçerli olduğu, özel müteşebbisin sermaye birikimiyle olsun, girişimleriyle 
olsun, geliştirmekte olduğu bir ekonomi olma sürecine girmiştir. 

İşte bu yüzden, Hükümetimiz, KİT'lerin ekonomik faaliyetlerinin özel sektöre devrini ön
gören bir özelleştirme politikasını programına almış ve uygulamaya koymuştur. Zaten, KİT'ler 
kurulurken dahi, ileride, bunların, Kemal Atatürk'ün koyduğu ilkelere uygun olarak özel sek
töre devredilmesinden söz edilmiştir. KİT'lerle ilgili olarak ilk ciddî satış sözü, Âli İktisat Mec
lisinin 1933 yılına ilişkin bir raporunda geçmektedir. Bu raporda, "Devletin kendi teşebbüsü 
ile veya iştiraki ile vücuda gelecek sanayi hareketlerinde, halkın, kuruluş teşebbüslerine iştira
ki, mümkün olduğunca teshil olunmalı ve teşebbüs kökleşip de muayyen ve emin bir kâr temin 
etmeye başladığı ve halkın iktisadî refahı müsait bulunduğu zaman, bu tesisler ilk fırsatta hu
susî teşebbüslere ve halka mal edilmelidir" denilmektedir. 

özelleştirme programında, karar mercii Yüksek Planlama Kuruludur, uygulayıcı ise, Top
lu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığıdır. 

Şimdi gelelim, meşhur, 54 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararına. Bu karar ne diyor? 
Bu karar, bir yandan, özelleştirme programı kapsamına alınan bazı bağlı ortaklık ve iştirakle
rin kamuya ait hisselerinin Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresine devrini öngörürken, öte 
yandan da, bu hisselerin, öncelikle, çalışanlara, yöre halkına, küçük tasarruf sahiplerine, yurt 
dışındaki işçilerimize ve halka arzı konusunda, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığını yetkili kıl
maktadır. 

Buradaki "Öncelikle" kelimesinin, altını iki açıdan çizmek istiyorum: Birincisi, "önce
likle bu kesimlere" diyor. "Yalnızca bu kesimlere satılır, başka kesimlere satılamaz" demiyor. 

İkincisi, "öncelikle bu kesimin çıkarları doğrultusunda" denmek isteniyor. Eğer, Serma
ye Piyasası bu kesimlerin çıkarları doğrultusunda işlemiyorsa, "ille de bu kesime satıp halkı 
mağdur edelim" demiyor. 
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Muhalefet tarafından, özelleştirmenin, hukukî temel olmaksızın yürütüldüğü eleştirileri 
ileri sürülmektedir. 1984 yılında yürürlüğe giren 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Ya
tırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun ilt özelleştirmenin ilk hukukî düzenlemesi ya
pılmıştır. 

ALt ESER (Samsun) — Sait Bey, arkadaşımız onları söylemedi... 
SAİT EKtNCt (Devamla) — Yalnız bunları okuyayım; çünkü, nasıl çalıştığını bilmenizde 

fayda vardır. 
Daha sonra çıkarılan 2391 sayılı özelleştirme Yasası ile özelleştirme konusunda daha ileri 

adımlar atılmıştır ve bugünkü uygulamalar, bu hukukî düzenlemelere dayanılarak yapılmak
tadır. Bu iki yasa ve 54 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı, birbirini tamamlayan bir bütün 
olarak düşünülmesi gereken hukukî düzenlemelerdir. Kamu Ortaklığı İdaresi yetkilileri de bun
ların hepsini göz önünde bulundurarak hareket etmekle mükelleftir. 

özelleştirme ile ilgili tüm kararlar Yüksek Planlama Kurulu tarafından alınmaktadır. Sa
dece bir, KİT'in özelleştirilmesiyle ilgili karar Bakanlar Kurulunca alınır. Uygulamayı yürüten 
Kamu Ortaklığı İdaresi, her türlü işlemleri bitirdikten sonra, satış şartlarını, tekrar, Yüksek 
Planlama kuruluna sunar. 

özelleştirme işlemini kısaca şu evrelerden geçerek gerçekleştirebiliyoruz: 
İlk adım olarak, bağımsız bir denetim firması tayin ediliyor. Bunun amacı, sağlıklı ve doğru 

malî tabloların çıkarılmasıdır. 

özelleştirme stratejisinin tayini, ikinci adımdır. Bu aşamada, şirket değerinin tespiti ve 
satış işleminin gerçekleştirilmesi için bir de malî danışman firma tayin ediyoruz. Malî danış
man ve denetim firmalarının çalışmaları sonucunda, şirketle ilgili tüm bilgileri içeren bilgi ki
tapçığı hazırlanıyor; ulusal ve uluslararası basın aracılığıyla, satış işlemi duyurusu yapılıyor. 
Daha sonra, muhtemel alıcılarla pazarlık süreci başlıyor. Pazarlık usulünü tercih etmemizin 
nedeni, satılan kuruluşun standart bir mal veya hizmet olmamasıdır. 

Teklifleri değerlendirirken, firmanın, ülkemize uzun vadeli bakışı, getireceği teknoloji, uz
manlık ve tecrübe birikimi, istihdam politikası, eğitim konusuna yaklaşımı, şirketi satın aldık
tan sonraki iş ve yatırım planları gibi kriterlere de bakıyoruz. 

özelleştirme çalışmaları sırasında, Kamu Ortaklığı İdaresi bünyesinde bir ihale komisyo
nu kurulmaktadır. Bu komisyon, malî danışman firma ye denetim firması temsilcileriyle hu
kukçular ve Kamu Ortaklığı İdaresi yetkililerinin bulunduğu en az 10 kişilik bir gruptan oluş
maktadır. Kamuoyuna yansıtıldığı gibi, bu, tek kişinin kararıyla veya kapalı kapılar ardında 
gizli kapaklı yürütülen bir süreç değildir. 

Daha önce de söylediğim gibi, bizim anaprensibimiz, açıklık ve şeffaflıktır. Bilen bildiğini 
açıklayabilir; ama, kapalı laflarla değil. Ancak, pazarlık süresince, teklif verenlerin sayısı, ni
teliği, verdikleri fiyat, iş-yatırım planları ve diğer şartlar gizli tutulmaktadır. Bu durum, bize, 
pazarlık süresince teklif veren firmalar karşısında rekabetçi güç kazandırmakta ve iyi şartlarla 
iyi fiyat elde edebilmeyi kolaylaştırmaktadır. 

Araştırma önergesinde sayılan tesislerin durumu aşağıda açıklanmıştır. Gerçi, Sayın Baka
nım açıkladı; ama, ben, doğudaki, sizin saydığınız tesislerin durumunu açıklamak istiyorum. 

Erzurum-Pasinler Sigara Fabrikası: Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait yarım kal
mış yatırımlardan olan tesis, Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığının 23.7.1987 tarih ve K-36 sa
yılı kararıyla, Ervizon Kürk Hayvanları Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine, 8,5 mil-
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yar Türk Lirası bedelle satılmıştır. Şirket, hiçbir kuruluştan kredi almamış olup, kendi öz kay
naklarıyla faaliyete geçme hazırlığındadır. 

Erzurum-Dumlu Yapağı ve Yün İplik Fabrikası: Türkiye Yapağı ve Tiftik Genel Müdürlü
ğüne ait, Dumlu'da kurulu yarım kalmış tesis, tekstile yönelik bir yatırımın gerçekleştirilmesi 
amacıyla Kamu Ortaklığı İdaresinin 9.9.1987 tarih ve K-75 sayılı kararıyla, Eryün (Erzurum 
Yün Sanayii) Anonim Şirketine 1,5 milyar Türk Lirası bedelle satılmıştır. Alıcı firma, satış be
deline mahsuben hiç ödeme yapmadığından, tesisin geri alınması için hukukî işlemlere başla
nılmıştır. Gerekli tedbir de alınıyor. [DYP sıralarından alkışlar(I)] 

Erzurum-tspir Ayakkabı Fabrikası: Sümerbank Holding Anonim Şirketinin yarım kalmış 
yatırımlarından olan tesis, Kamu Ortaklığı İdaresinin 2.7.1986 tarih ve K-26 sayılı kararıyla, 
ham deri işletme fabrikası kurmak üzere, 750 milyon Türk Lirası bedelle, Altay İnşaat Ticaret 
ve Sanayi Anonim Şirketine satılmıştır. Tesis bedelinin tamamı muaccel borç haline geldiğin
den kanunî takibat yapılmaktadır. 

Kars Süt ve Peynir Fabrikası: Kars Süt ve Peynir Fabrikasının işletme hakkı, 1986 yılı için 
20 milyon, 1987 yılı için 40 milyon, 1988 yılı için 100 milyon Türk Lirası, 1989 ve sonraki yıllar 
için ise, bir önceki yıl kira bedeline, toptan eşya fiyatları artış endeksinin yüzde 75'inin ilave 
edilmesiyle bulunacak bedel üzerinden, Taciroğlu PEYSAN Firmasına verilmiştir. 1989 yılına 
ait kira borçlarını ödeyemediği için, sözleşme şartlarıyla ilgili görüşmeler sürdürülmektedir. 

İğdır Pamuklu Entegre Tesisleri: Yarım Kalmış tesis olarak Araş Tekstil Anonim Şirketine 
3 milyar Türk Lirası bedelle satılmıştır. Yatırım faaliyetlerinin uzaması nedenlerinden dolayı, 
finansman sıkıntısına girmiş ve borçları muaccel hale gelmiştir. Tesisin geri alınması konusun
da yasal takibat sürmektedir. 

Diyarbakır Sigara Fabrikası: Yarım kalmış tesis olarak Kamu Ortaklığı İdaresi özelleştir
me portföyünde bulunmaktadır; ancak, bugüne kadar alıcı çıkmamıştır. 

Mardin-Gercüş Ayakkabı Fabrikası: Yarım kalmış tesis olarak satışa çıkarılmış, 1990 yılı
na kadar alıcı çıkmamıştır. 

Siirt Süt Fabrikası: özelleştirilmek üzere Kamu Ortaklığı İdaresine devredilmiş; ancak, 
alıcı çıkmamıştır. 

Keban Holding ve Ortakları Demir-Çelik Sanayi Anonim Şirketi: özelleştirilmek üzere 
Kamu Ortaklığı İdaresine devredilen tesisler arasında değildir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, biraz önce konuşan sözcüler, doğuya şu kadar fabrika 
yaptık, Türkiye'nin şurasına şu kadar fabrika yaptık dediler. Demek ki, yaptığınız fabrikalar, 
devlet tarafından da işletilemiyor, zarar ediyor. Planı, projesi ya zamanında yapılmamıştır ve
ya yanlış yapılmıştır. Grubum adına içtenlikle diyorum ki, bu fabrikaları yaparken, siyasî dü
şüncelerle yapmışsınız; projesi, fizibilitesi yapılmadan yanlış yere kurmuşsunuz. Şimdi, biz, 
onları, dünyanın gerçek ekonomisine uygun olarak, özelleştiriyoruz. Biraz önce de arz ettiğim 
gibi, artık, devlet, fabrika kurmayacak, sadece altyapıyı yapacaktır. Türkiye bu şekilde kalkı
nacaktır. Ancak, Sayın Bakanımın da biraz önce burada dediği gibi, bir yanlış varsa ortaya 
koyun, her şeyi çözeriz. 

Saygılar sunuyorum değerli milletvekilleri. (ANAP sıralarından alkışlar) 
, BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ekinci. (DYP sıralarından "Oy veriyor musunuz?" 
sesleri) 

VEFA TANIR (Konya) — İmza sahibi adına ben konuşacağım efendim. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Tanır. 
VEFA TANIR (Konya) — Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; bu Meclis araştır

ması, bu zabıtlara çok enteresan olarak geçti. 
Muhterem arkadaşlarım, Hükümet, zaman zaman politikasında zikzaklar çiziyor. Bütçe 

görüşmelerinde sayın bakanlardan birisi buraya çıktı dedi ki, "Piyasadaki sigara darlığı, Rus
ya'ya sigara ihracı yaptığımızdan dolayı doğdu. Demek ki, sigaralarımıza rağbet vardır, yeni 
sigara fabrikasına ihtiyaç vardır. Doğu Almanya'da bir sigara fabrikası ile pazarlık halindeyiz, 
onu satın alacağız." Gene, bütçe konuşmalarında, Sanayi Bakanına, "Zamanınızda nereye büyük 
bir fabrika yapıldı?" diye sorduğumuz zaman, şu cevabı verdi: "Biz, devlet eliyle fabrika ya
pılması taraftarı değiliz; bu işleri özel teşebbüse bıraktık." 

Şimdi, devlet eliyle Türkiye'de fabrika yapmayı özel teşebbüse bırakıyorsunuz; ama, Do
ğu Almanya'dan devlete fabrika almaya kalkıyorsunuz... Ne fabrikası almaya kalkıyorsunuz; 
sigara fabrikası... tşte Pasinler'de bir sigara fabrikası var, daha içine makine de konulmamış, 
"Bunlar modern değiP'de diyemezsiniz. Doğu Almanya'daki fabrikayı alacağınıza, modern 
makineleri Diyarbakır'daki veya Pasinler'deki natamam fabrikalara getirebilirsiniz. Ekonomik 
düşüncenizdeki çarpıklığa bakın, "Biz, fabrika kurmayı özel teşebbüse bıraktık" diyorsunuz, 
sonra da dönüyorsunuz" Doğu Almanya'dan sigara fabrikası alacağız" diyorsunuz... Sanayi 
Bakanının bu lafı zabıtlarda vardır. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi, biz, bu araştırma önergesiyle size iki şeyi soruyoruz. Diyo
ruz ki, "Niçin, bu kurulmuş fabrikaları işletemediniz?" Türkiye'de sigara darlığı başladığı za
man, Adana'daki, Tokat'taki, Diyarbakır'daki ve Pasinler'deki sigara fabrikasının dördünün 
temelleri arka arkaya atılmıştı, önce Adana devreye girdi, arkadan Tokat girdi, Pasinler ite Di
yarbakır giremedi. Peki, sekiz senedir niye bu fabrikayı devreye sokup işletemediniz ve bunun 
yanında, niçin bu kadar fabrikayı işletemediniz? Bununla ilgili cevap veriyorsunuz bize, defa
larca da verdiniz, "Biz kalkınmanın özel teşebbüsle daha iyi olacağı kanaatindeyiz, onun için, 
devlet eliyle fabrika kurmayacağız, devletin elindeki fabrikaları da özelleştireceğiz; çünkü, Ba
tı ülkeleri böyle kalkınmış" diyorsunuz. Şimdi de burada, grup sözcünüzle, "özelleştirme ne
dir?" diye, sanki bir özelleştirme paneli getirdiniz. 

Sayın Grup Sözcüsü, Bakanınızı iyi dinlediniz burada. Devlet eliyle işlemiyor dediğiniz 
fabrikaların, özel teşebbüse verdiğiniz zaman kapılarının kilitli olduğunu, Sayın Bakan bura
da söyledi. "Biz sattık; ama, ya taksidi ödeyemediler, ya şu ya bu muameleden dolayı bunların 
hiçbiri işlemiyor" şeklinde, Sayın Bakan tarafından bu zabıtlara geçirildi. Demek ki, siz, özel 
teşebbüsçülüğü de, özelleştirmeyi de beceremiyorsunuz. Burada iki grup sözcüsü çok ağır it
hamlarda bulunuyor; şu şekilde adam kayırıldı diyor, siz çıkıyorsunuz, burada bunlar hiç söy
lenmemiş gibi, bize, özel teşebbüs konferansı veriyorsunuz... Sonra da bu önergeyi reddede
ceksiniz... 

Bunun altından nasıl kalkacaksınız? Çok zor... Ben ona bir çözüm getirdim: Siz, dinle
mediğiniz için anlayamamış oldunuz ve ret oyu vereceksiniz; ama, karar yetersayısı yoktur. Bu
nu bir kere daha okuyun, haftaya oylayalım. 

Teşekkür ederim. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Meclis araştırması önergesi üzerindeki öngörüşmeler 

tamamlanmıştır. 
Şimdi, önergeyi oylarınıza sunacağım... 
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VEFA TANIR (Konya) — Karar yetarsayısını arayın lütfen. 
BAŞKAN — Meclis araştırması açılmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Sayın milletvekilleri, karar yetersayısı -maalesef- yoktur. Ara vermemiz halinde de çoğun

luğu sağlama olanağı görülmediğinden, 6 Şubat 1991 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 17.50 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Hatay Milletvekili Mehmet Donen'in, öğretmen yeterlik sınavlarına ilişkin sorusu ve Millî 
Eğitim Bakam Avni Akyd'un yazdı cevabı (7/1767) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını say
gılarımla arz ederim. 24.12.1990 

Mehmet Dönen 
Hatay 

1. öğretmenlik yeterlik ve yarışma sınavlarına, öğretmen yetiştiren Eğitim Fakültesi ve 
Yüksekokul mezunlarının dışında, öğrenim amacı çok farklı çeşitli fakülte ve yüksekokul me
zunu (Fizik Mühendisi, Kimya Mühendisi, Kimyager ve Biyolog vb.) öğretmenlikle ilgisi olma
yanların öğretmenlik sınavına girmelerinin nedeni nedir? 

2. öğretmen olmayanların öğretmen olarak atanması eğitim ve öğrenci düzeyinin düş
mesinin nedeni olmaktadır. Bu konuda ne tür önlemler alacaksınız? 

3. Gerçek öğretmenlerin kontenjanları gereksiz yere başka meslek sahiplerine işgal etti
rilmekte olup, yukarıda öğretmenlikle ilgisi olmayanların unvanlarından da çilekeş eğitim for-
masyonlu öğretmen adaylarının yararlandırılmasını düşünüyor musunuz? 

4. Öğretmenlikle ilgisi olmayan bu şahıslar uzmanlık alanlarında cazip iş bulduklarında 
öğretmenlik mesleğini bırakmaktadırlar nedeni nedir? 

5. öğretmen yeterlik sınavlarında ÖSYM tarafından her öğretmen adayından sınava gi
riş ücreti olarak 50 000 TL. alınmaktadır. Bu da milyarları bulmaktadır. 

öğretmen adaylarından alman sınava giriş ücretleri ile kendilerinin bilgilendirilmesi ama
cıyla, diğer öğrenci sınavlarında olduğu gibi, sınav soru ve cevaplarının basın aracılığıyla du
yurulmasını niçin sağlamamaktasınız? 

6. Ülkemizde, pek çok okulun öğretmensizlikten dolayı kapalı ya da derslerinin boş geç
tiği kamuoyunca bilindiği halde, boş gezen öğretmen diplomalı adayların kanayan toplumsal 
yaralarını, yeterlik sınavlarını kaldırarak, özlemini çektikleri öğretmenlik mesleklerine ne za
man sınavsız olarak atayacaksınız? 

— 198 — 



T.B.M.M. B : 77 5 . 2 . 1991 O : 1 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 4.2.1991 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: 022.Arş.Pln.Dai.Bşk.-91/253 
Konu: Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 2.1.1991 gün ve Kanunlar ve Kararlar Da
iresi Başkanlığının 7/1767.6494/29055 sayılı yazısı. 

Hatay Milletvekili Sayın Mehmet Dönen'in ilgi yazı ekindeki, "Öğretmenlik Yeterlik 
Sınavlarına" ilişkin önergesi incelenmiştir. 

1. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 45 inci maddesinde; "Öğretmenler, öğret
men yetiştiren yükseköğretim kurumlarından ve bunlara denkliği kabul edilen yurtdışı yüksek
öğretim kurumlarından mezun olanlar arasından Millî Eğitim Bakanlığınca seçilir." 

"Yüksek öğrenimleri sırasında pedagojik formasyon kazanmamış olanların ihtiyaç duyu
lan alanlarda, öğretmenliğe atanmaları halinde, bu gibilerin adaylık dönemi içinde yetişmeleri 
için Millî Eğitim Bakanlığınca gerekli tedbirler alınır." hükmü yer almıştır. 

Ayrıca, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurum öğretmenlerinin Atama ve Yer De
ğiştirme Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde de; "öğretmenliğe atananlarda, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde yer alan şartlardan başka, öğrenim duru
mu bakımından, mezun olduğu okul ve bölümün, Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe 
atananların tespitine ilişkin kararlarına göre atanacağı alana uygun olması" özel şartı bulun
maktadır. 

Bu bakımdan, ihtiyaç duyulan branşlarda açılan öğretmen yeterlilik ve yarışma sınavına, 
Talim ve Terbiye Kurulu Kararlarında belirtilen okul ve bölümlerden mezun olanlar alınmak
tadır. 

2. İhtiyaç duyulan branşlarda, öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumları dışındaki, 
yükseköğretim kurumlarından da, sınavla öğretmen alınmaktadır. Ancak bu durumda olan 
adaylık dönemi içinde, Bakanlığımızca açılan Pedagojik Formasyon Kursuna alınarak yetişti
rilmektedir. 

3. öğretmen sınavında kontenjan tespiti, Bütçe Kanunu gereğince Maliye ve Gümrük 
Bakanlığının, uygun görüşü ve Başkanlığın atama müsaadesi çerçevesinde branşlar itibariyle 
tamamen öğretmen ihtiyacı dikkate alınarak yapılmaktadır. 

Branşlar itibariyle belirlenen kontenjanlara müracaatta bulunan adaylara % 60 ağırlıklı 
alan bilgisi testi, % 25 ağırlıklı öğretmenlik bilgisi testi ve Vo 15 ağırlıklı genel kültür testi uy
gulanmaktadır. Dolayısıyla, pedagojik formasyona sahip olan adayın sınavda başarılı olma 
şansı formasyonu olmayan adaylara göre daha fazladır. 

4. Bakanlığımıza bağlı okullarda çalışan ve görevlerinden ayrılanların çoğunluğunu, ilk
okul öğretmenliği ile İngilizce, Matematik, Türkçe, Edebiyat, Erkek Teknik öğretim Meslek 
Dersleri, Fen Bilgisi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi branşlarındaki öğretmenler teşkil etmekte
dir. Bu durum da gösteriyor ki, görevden ayrılmalarda öğretmenin pedagojik formasyonun olup 
olmaması değil, branşında ihtiyaç duyulması etkili olmaktadır. 
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5. 1990 yılında Bakanlığımız ile Ö.S.Y.M. arasında düzenlenen protokol gereği Ö.S.Y.M.'ce 
sınav gerçekleştirilmektedir. Bu protokol gereği, sınav kılavuzu ve başvuru formu için 5 000 TL. 
sınav ücreti ise 35 000 TL. olmak üzere 40 000 TL. alınmıştır. 

Söz konusu ücretin adaydan alınmaması halinde ise Ö.S.Y.M.'ye gerekli ödemenin Bakan
lığımızca yapılması gerekecektir. Bu durum, Bakanlığımızın daha acil ve önemli olan ihtiyaç
larının karşılanmasını önleyecektir. 

6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 50 nci Maddesinde "Devlet Kamu Hizmeti 
ve Görevlilerine Devlet Memuru olarak atanacakların açılacak Devlet Memurluğu sınavlarına 
girmeleri ve sınavları kazanmaları şarttır." hükmü yer almıştır. 

Ayrıca, öğretmenlik için müracaatta bulunan adayların sayısı, sağlanan kadro sayısından 
çok fazla olduğu gibi bunlar arasından, branşlar itibariyle ihtiyaç duyulan miktarda adayın 
seçimi, ancak sınavla mümkün olabilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Avni Âkyol 

Millî Eğitim Bakam 

2. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, iller Bankası Genel Müdürlüğünce Belediyeler Fonun
dan belediyelere verilen paralara ilişkin Başbakandan sorusu ve Bayındırlık ve iskân Bakanı Cengiz Al-
ttnkaya'ntn yazılı cevabı (7/1776) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kamer Genç 
Tunceli 

2380 sayılı Yasa uyarınca İller Bankası Genel Müdürlüğünce belediyeler fonundan beledi
yelere verilen borç paraların hibeye dönüştürülemeyeceği yolunda tesis ettiği işlemle, bu işlem
lere dayanak alınan 20.1.1985 günlü ve 18041 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Belediyeler Fon 
Yönetmeliğinin değişik 11 inci maddesi ile 8 inci maddesinin 1 ve 2 nci fıkraları ve 2 nci mad
desinde yer alan, bu fondan belediyelere dağıtılan paraların dönüşümlü olduğunu belirten hü
kümleri, Danıştay 8 inci Dairesince verilen 30.10.1989 günlü ve E: 1988/1207/K: 1989/817 sa
yılı kararla iptal edilmiş, bu kararın düzeltilmesine ilişkin istem de yine aynı dairece ret edil
mek suretiyle bu konudaki yargı kararı kesinleşmiştir. 

tptal davalarında genel düzenleyici işlemin iptaline karar verilmesi halinde, iptal kararı, 
iptal edilen işlemi tesis ettiği tarihten itibaren geriye yürümek suretiyle ortadan kaldıracağı ve 
iptal edilen işlemden önceki hukukî durumun devamını sağlayacağı idare hukukunun genel 
bir ilkesidir. Bu genel ilke karşısında idarenizce önceden belediyelerden kesilen bu fon parala
rının yeni hiç bir karara gerek kalmadan ilgili belediyeye iade etmeniz gerekmektedir. 

1. Belediyelerden haksız olarak istirdat edilen bu fon paralarını ne zaman ilgili belediye
sine iade edeceksiniz? 

2. 2380 sayılı yasa uyarınca genel bütçe gelirlerinden ayrılan °7o 3 oranındaki bu fondan 
tiler Bankasınca belediyelere verilen paralardan dolayı, belediyeler hâlâ borçlandırılmakta mı
dır? Borçlandırılmakta ise, yasal dayanağını izah eder misiniz? Yasal hiçbir dayanağı olmayan 
bu borç kesme eyleminiz hukuk devleti ilkesi ile bağdaşır mı? 
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T.C. 
Bayındırlık ve tskân Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı: A-13/230/62-63-01/280 

Konu: Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in 
Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: a) T.B.M.M. Başkanlığının 2.1.1991 gün ve 7/1776-6512/29162 sayılı yazısı. 
b) Başbakanlığın 11.1.1991 gün ve K.K.Gn.Md.: 07/106-875/01062 sayılı yazısı. 

Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in; tiler Bankası Genel Müdürlüğünce Belediyeler Fonun
dan "2380 sayılı Yasa"ya göre verilen borçlar hakkında Sayın Başbakanımıza yönelttiği, Sayın 
Başbakanımızın da Bakanlığımızca cevaplandırılmasını tensip ettikleri yazılı soru önergesi in
celenmiştir. 

Genel olarak; Belediyeler Fonu Yönetmeliği hükümlerinin iptaline ilişkin yargı kararları, 
aynen Anayasa Mahkemesinde olduğu gibi iptal tarihinden önce tesis edilmiş ve kesinleşmiş 
olan işleri etkilememektedir. Diğer bir ifade ile bu tür kararların geçmişe teşmili mümkün bu
lunmamaktadır. 

Örnek olarak; söz konusu yönetmeliğin bazı hükümlerinin iptali için, Şeydiler/Kastamo
nu Belediyesinin açtığı davanın reddedilmesi üzerine, bu Belediyenin içme suyu işine 1987 yı
lında tahsis edilen 332 231000 TL. lik fon hibeye dönüştürülmüş ve Belediye paylarından kesi
len 44 297 466 TL. de iade edilmiştir. 

Aksine bir yorum; hukukî istikrarı bozucu ve kazanılmış hakları ihlal edici bir uygulama
ya yol açacağı gibi, olayın özelliği itibariyle Belediyelerin devam eden işleri ile yeni yatırımları
nı son derece olumsuz yönde etkileyici bir sonuç doğuracaktır. 

Ancak, Danıştay'ın iptal kararından önceki Belediye Meclisi kararlarına ve o tarihlerde 
yürürlükte bulunan Yönetmelik hükümlerine istinaden yapılan ve yasal dava açma süresi olan 
işlemin tesis edildiği tarihten itibaren 60 gün içinde dava açma hak ve imkânına sahip olun
makla birlikte, davanın açılmaması halinde kesinleşen borçlanmalara ilişkin taksitlerin tahsili
ne de devam edilmektedir. 

Danıştay'ın, Belediyeler Fonu Yönetmeliğinin 2 ve 8.inci maddesinin 1 ve 2 nci fıkraları 
ile 11 inci maddesini iptal ettiği 31.10.1989 Tarihinden sonra Belediyeler Fonundan borçlandır
ma yapılmamıştır. 

Bilginize arz ederim. 
Cengiz Altınkaya 

Bayındırlık ve tskân Bakanı 

3. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, işçilerin bir günlük çalışmama kararıyla ilgili olarak 
televizyonun 1.1.1991 tarihli 20.00 ana lıaber bülteninde yer alan haber ve yorumlara ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı Mehmet Yazar'm yazılı cevabı (7/1781) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Devlet Bakanı Mehmet Yazar tarafından yazılı olarak yanıtlandırıl
masına aracılığınızı saygı ile dilerim. 

Ahmet Ersin 
tzmir 
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Anayasa ve yasalar tarafından yok edilen demokratik haklarına kavuşmak isteyen işçiler, 
üretimden gelen güçlerini kullanarak bir gün üretmeme ve bu amaçla 3 Ocak günü çalışmama 
kararı almışlardır. 

işçilerin son derece demokratik olan bu kararına karşılık, onların son 10 yıldan beri biri
ken sorunlarına çözüm bulması gereken Hükümet ise, antidemokratik bir tavır sergileyerek, 
işçileri hapsettirmek ve işten atmakta tehdit etmektedir. 

Tarafsız olması gerekirken, İktidarın borazancılığını yapan TRT de, bu antidemokratik 
tavrı açıktan destekleyerek işçilerin 3 Ocak eylemi hakkında, Hükümet yanlısı haber ve yo
rumlarla, kamuoyunu yanıltmakta ve suç işlemektedir. Nitekim, TV'nin 1 Ocak 1991 günü, 
saat 20.00'deki ana haber bülteninde verilen haber ve yorumlar, TRT'nin Hükümet yanlısı ve 
kamuoyunu yanıltıcı tavrına örnektir. TRT'nin bu haber bülteninin (bir konu) başlıklı bölü
münde, işçilerin 3 Ocak eylemi hakkında bazı bakanlarla birlikte, ANAP destekçisi olmasının 
yanında, aynı zamanda şeriatçı düşünceyi savunan ve gerici Türkiye Gazetesinin başyazarı ile, 
yine tutuculuğu ile bilinen bir profesörün görüşlerine yer verilmiş, karşıt düşünceler yansıtıl
mamıştır. 

1. İşçilerin 3 Ocak'taki haklı ve demokratik eylemi hakkında, TRT'nin 1 Ocak 1991 günkü 
haber bülteninde (Bir Konu) başlığı ile verilen Hükümet yanlısı haber ve yorumlar, TRT'nin 
tarafsızlık ilkesi ile bağdaşır mı? Bu bültende, karşıt görüşlere neden yer verilmemiştir? 

2. Türkiye'deki ve dünyadaki olayları, yansız bir şekilde kamuoyuna yansıtmakla görev
li olan TRT, işçilerin 3 Ocak'taki haklı ve demokratik eylemleri hakkındaki haber ve yorum
larla, eylem kına ve kışkırtıcı bir tavır sergilemektedir. 

Bu davranışları ile Anayasa ve yasalara göre suç işleyen TRT yöneticileri hakkında, yasal 
yollara başvurmayacak mısınız? 

TC. 
Devlet Bakanlığı 31.1.1991 

Sayı: 03-9 (10) 401 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 7 Ocak 1991 tarih ve 7/1781-6525/29390 sayılı yazı. 
İzmir Milletvekili Ahmet Ersin tarafından Bakanlığıma yöneltilen yazılı soru cevabı aşa

ğıda arz edilmiştir. 
Saygılarımla. 

Mehmet Yazar 
Devlet Bakanı 

Cevap: 
2954 sayılı TRT Kanununa göre, TRT Kurumunun yayınları, Hükümetin değil, Radyo ve 

Televizyon Yüksek Kurulunun denetimindedir. 
Sözü geçen yayın ile ilgili değerlendirmelerinize ise katılmamaktayım. 

4, — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'tn, çay üreticilerinin Ak/a ve Çay-Kur'daki alacaklarına 
ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci'nin yazdı cevabı (7/1789) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

masının sağlanmasını arz ederim. 9.1.1991 
Mahmut Alınak 

Kars 
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Çay-Kur ve Akfa üreticiden çay alarak pazarlayan iki büyük kuruluştur. 
Çay üretimi için çeşitli bankalardan faizle para alan üeticiler bu faizleri bile ödeyemeye

cek kadar yoksullaşmışlardır. Faiz borçları altınaa ezilen bu üreticilerin yeniden ekime başla
yabilmeleri ve gerekli üretimi yapabilmeleri için biran önce bu borçlardan kurtulmaları ve ürün 
bedellerini almaları gerekiyor. 

Çay-Kur ve Afka'nın takındığı tutum üreticileri zor durumda bırakmıştır, örneğin bu ku
ruluşlardan Akfa 1989 yılında üreticiden aldığı çay bedelini ödememiştir. Çay-Kur ise Mayıs 
ayında aldığı 1 inci yaprak çayın sadece yarısını ödemiş, Haziran, Temmuz ve Ağustos ayların
da aldığı 1 inci yaprak çayın ücretlerini ödememiştir. Akfa ise bu ücretleri hiç ödememiştir. 
Bu yüzden üretici ürününün, emeğinin karşılığını alamamış, mağdur duruma düşmüştür. 

Geçimini tarımla sağlayan, tek geçim kaynağı çay olan bu insanların düştüğü durumdan 
kurtulmaları ve yeni üretime geçebilmeleri için sözkonusu çay alacaklarının ödenmesi için ne 
gibi tedbirler almayı düşünüyorsunuz? Bu çay üreticilerinin Akfa ve Çay-Kur'dan toplam ala
cakları ne kadardır? 

Akfa ve Çay-Kur gibi iki büyük kuruluşun, Üreticilere ürün bedellerini ödeyememelerini 
neyle açıklıyorsunuz? Bu çay alacakları en geç ne zaman ödenecektir? 

T.C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1.2.1991 

(Bağlı ve İlgili Kuruluşlar 
Dairesi Başkanlığı) 

Sayı: BÎK.40.03/4-1-343 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı (KAN.KAR.MÜD) 14.01.1991 tarih ve 
7/1789-6564/29527 sayılı yazınız. 

Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Kars Milletvekili Sayın Mahmut Alınak 
tarafından sprulan ilgi yazıda belirtilen sorulara ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmuştur. 

1. Çay işletmesi Genel Müdürlüğünce; 1990 yılı yaş çay yaprağı kampanyasında 428,3 
milyar TL. tutarında 472,2 bin ton yaş çay yaprağı mubayaa edilmiştir. 

29.1.1991 tarihi itibariyle, 268.2 milyar lira ödenmiş, bakiye 160.1 milyar lira borç kalmış
tır. Sözkonusu borcun tamamı en geç Nisan 1991 ayı sonuna kadar bitirilecektir. 

Yaş çay yaprağı alım ve ödemelerinde üreticilerin daima lehinde hareket edilmiş, hak ve 
menfaatleri en iyi şekilde korunmuştur. 

2. Akfa özel bir kuruluş olduğundan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile hiçbir ilişkisi 
bulunmamaktadır. Üreticilerden aldığı yaş çay yaprağı alım ve ödemeleri özel hukuk hüküm
lerine tabidir. Bu nedenle, Bakanlığımızla bir ilgisi bulunmamaktadır. 

Arz ederim. 
Adnan Kahveci 

Maliye ve Gümrük Bakanı 

5. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'tn, Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi olan bazı avukat
ların gözaltına alındığı iddiasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun yazılı 
cevabı (7/1804) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına . 
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının sağ

lanmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

11.1.1991 
Mahmut Alınak 

Kars 

Türk - îş tarafından uygulanan 3 Ocak işe gitmeme eylemi ile ilgili olarak açıklamada 
bulunan DGM Savcısı Nusret Demiral "Ben bu eylem ile ilgili olarak gözetim kararı aldım" 
şeklinde açıklamada bulununca Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi bazı avukatlar Ankara DGM 
önünde okudukları basın bildirisinde N. Demiral'ın bu açıklamasının hukuk dışı olduğunu, 
DGM'nin bu konuda yetkili olmadığını ve bu açıklamayı kınadıklarını belirtmişlerdir. 

Bunun üzerine DGM Savcısı Nusret Demiral'ın emri ile harekete geçen polisler, avukatla
rın bürolarında karakol kurmuş, ev ve işyerlerini aramış, daha sonra da Hüsnü öndül, Esin 
Fatma Kulaç, Aydın Erdoğan ve Ali Yıldırım isimli avukatlar gözaltına alınmıştır. 

Gözaltına alınan bu avukatların durumunu görüşmek üzere 9.12.1990 günü kendisi ile gö
rüşmeye giden bir gurup avukata Savcı Nusret Demiral, bildiri ile kendi şahsına hakaret edildi
ğini belirtmiştir. 

Savcı Nusret Demiral'a yönelik her söz, ya da eleştiri gözaltı sebebi midir? Nusret Demi
ral bu gücünü ve önemini nereden almaktadır? Nusret Demiral, kanun ve hukuk üstünde bir 
insan mıdır? 

Avukatların büro ve evlerinde arama yapılması sırasında savcının hazır bulunması gere
kirken bu zorunluluğa uyulmamasının nedeni nedir? 

Gözaltı zorunlu bir tedbir değildir. Avukatlar da sabit ikametgâh sahibi olup kaçma şüp
hesi altında olmayan kişilerdir. Buna rağmen dört hukukçunun gözaltına alınmasını ne ile açık
lıyorsunuz? Gözaltına alınan avukatlar, siyasî davalarda vekillik görevi yapan hukukçulardır. 
Bu gözaltı kararı ile avukatları yıldırma ve giderek toplumu savunmasız bırakma gibi bir amaç 
taşınmakta mıdır? 

Düşüncesini ortaya koydu diye hukukçuları gözaltına alan ve günlerce gözaltında tutan 
bir devletin demokratik olduğundan söz edilebilir mi? 

Gözakları bu şekilde cezaya dönüştürme hakkını nereden alıyorsunuz? Bu uygulamanın 
hukukî yanı var mıdır? 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 1.2.1991 

Bakan : 143 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 15.1.1991 tarihli ve 7/1804-6590/29618 
sayılı yazınız. 

tlgi yazınız ekinde alınan ve Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, tarafımdan yazılı ola
rak cevaplandırılmasını istediği soru önergesinin cevabı iki nüsha halinde ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 
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Sayın Mahmut Alınak 
Kars Milletvekili 
Şahsıma yönelttiğiniz ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz soru öner

gesinin cevabı aşağıda belirtilmiştir. 
1. Avukatlardan Esin Fatma Kulaç, Hüsnü öndül, Aydın Erdoğan ve Ali Yıldırım'ın, 

4.1.1991 tarihinde Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesinin bulunduğu Ankara Adliyesi önün
de izinsiz basın bildirisi okumak suçundan dolayı haklarında soruşturma açılmıştır. 

Avukatlardan Hüsnü öndül ve Esin Fatma Kulaç 4.1.1991 tarihinde, Ali Yıldırım ve Aydın 
Erdoğan ise 9.1.1991 tarihinde gözetim altına alınmışlardır. Bunlardan Ali Yıldırım ve Aydın 
Erdoğan Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığınca, Hüsnü öndül ve 
Esin Fatma Kulaç ise Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Yedek Hâkimliğince sorgularını mü
teakip serbest bırakılmışlardır. 

2. Adıgeçen avukatların yakalanmaları sırasında, muvafakatları ile bir kısım evrak, ki
tap ve dergileri güvenlik kuvvetleri tarafından alınmış ve bunların alındığına dair bir tutanakta 
düzenlenmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 
6. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'tn, Hükümetimiz ile Birleşmiş MületUr Kalkınma Prog

ramı (UNIDO) arasında de alman projelere ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakam Ahmet Kurtcebe Alptemo-
çin'm yazılı cevabı (7/1815) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Dışişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması

na müsaadelerinizi saygılarımla rica ederim. 17.01.1991 

Fethi Çelikbaş 
Burdur 

1. Başlangıçtan itibaren Hükümetimizle Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNt-
DO) arasında ele alınan projeler, tarihleri konuları ve projeyi memleketimizde yürüten kuru
luşlar hangileridir? 

2. Bu projelerden neticelenenleri hangileridir ve tarihleri nedir? 
3. Çeşitli sebeplerle neticelenemeyen veya neticelenip de fiilen işler duruma getirileme

yenler var mıdır, hangileridir? 

T.C. 
Dışişleri Bakanlığı 31.1.1991 

Sayı: EtUE/II/UNIDO-G-168-39 
Konu: Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
Genel Sekreterliğine 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 
tlgi: 18 Ocak 1991 tarih ve 7/1815-6648/29771 sayılı yazıları 
Burdur Milletvekili Sayın Fethi Çelikbaş'ın Bakanlığımıza yönelttiği soru önergesine ce

vaben hazırlanan ve Hükümetimizle Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNtDO) ara
sında mevcut projelere ilişkin notlar ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 

Dışişleri Bakanı 

— 205 — 



T.B.M.M. B : 77 5 . 2 . 1991 O : 1 

EKLÎ DOKÜMANLARIN LÎSTESÎ 

Ek: 1 
Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) ve Türkiye-UNIDO İşbirliği Meka

nizması Hakkında Not 
Ek: 2 
Ülkemizde UNIDO ile işbirliği halinde halen yürütülmekte olan projelerin listesi (Sorum

lu kuruluşlar da belirtilmek suretiyle) 
Ek: 3 
UNIDO ile işbirliği halinde yürütülmüş ve tamamlanmış olan projelerin listesi 
Ek: 4 
özel bir başarı çizgisinde yürütülmekte olan TUR/88/001 "Tıbbî ve aromatik bitkilerden 

ilaç hammaddeleri üretimi" konulu proje hakkında not 
Ek: 5 
UNIDO ile işbirliği halinde yürütülen ancak fiilen işler hale getirilemeyen SI/TUR/88/803 

"Silifke Defne Yağı Fabrikasına Yardım" konulu proje hakkında not 

LtSTE/II 
Ek: 1 

25.1.1991 
BİRLEŞMİŞ MİLLETLERLER SINAÎ KALKINMA TEŞKİLATI (UNIDO) 

VE TÜRKİYE-UNIDO İŞBİRLİĞİ 

I. — UNIDO hakkında kısa bilgiler: 
1966 yılında Birleşmiş Milletler Sekreteryası içinde özerk bir kuruluş olarak kurulan UNIDO, 

1975 yılında kabul edilen Lima Deklarasyonu ve Haraket Planının gelişmekte olan ülkelerin 
sınaî kalkınmalarını etkin şekilde desteklemek üzere bu kuruluşun güçlendirilmesi çağrısı doğ
rultusunda, 1 Ocak 1986 tarihinde BM sisteminin 16 ncı ihtisas kuruluşu haline gelmiştir. 

UNIDO'nun amaçları, gelişme yolundaki ülkelerin (GYÜ) kalkınma çabalarına destek ol
mak, bu ülkelerin öz kaynaklarının kendilerine yeterli bir şekilde kullanımını sağlamak, GYÜ'ler 
arasındaki ve gelişmiş ülkeler ile işbirliğini geliştirmek ve BM sisteminin sınaî kalkınma konu
sundaki bütün faaliyetlerini koordine etmektir. 

Kuruluşun organları a) Genel konferans, b) Sınaî Kalkınma Kurulu (IDB), c) Program 
ve Bütçe Komitesi (PBC) ve d) Genel Müdürdür. 

II. — Türkiye-UNIDO ilişkileri: 
UNIDO, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından Türkiye'de uygula

nan teknik yardım programı çerçevesindeki bilimsel ve sınaî kalkınma projelerinin yürütücü 
kuruluşudur. Bu çerçevede, tıbbî bitkilerden ilaç hammaddeleri üretimi, yüksek teknolojili se
ramik üretimi gibi çok çeşitli projelerin yönetimini UNIDO üstlenmektedir. 

Ayrıca, UNIDO, daha küçük çapta olmak üzere, SIS (Special Industries Services) progra
mı çerçevesinde sınaî kuruluşlarımızın acil ve küçük çaplı sorunlarının giderilmesi için de tek
nik yardım sağlamaktadır. 

Türkiye'nin UNIDO ile işbirliğinin diğer bir alanı, gelişme yolundaki ülkeler için Türki
ye'de düzenlenen eğitim programlarıdır. 

Gelişmekte olan ülkelerin orta düzeydeki uzmanları için ülkemizde her yıl, çimento, şe
ker, gıda teknolojisi, demir çelik, tıbbî bitkiler ve küçük ölçekli dökümcülük konularında 
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yedi ila dokuz eğitim programı düzenlenmektedir. Bu programlar UNIDO'nun en başarılı prog
ramları arasındadır. 

Sözkonusu eğitim programlarının her birine Angola, Bangladeş, Burma, Cezayir, Endo
nezya, Etiyopya, Gana, Irak, tran, Libya, Meksika, Mısır, Nepal, Nijerya, Oman, Pakistan, 
Rwanda, Somali, Sudan, Suriye, Suudi Arabistan, Şili, Tanzanya, Tayland, Uganda, Uruguay, 
Ürdün, Yugoslavya ve Zimbabwe gibi çeşitli gelişme yolundaki ülkelerden 10-15 kişi katılmak
tadır. 1979 yılından bu yana, bu programlara gelişme yolundaki ülkelerden katılan uzmanların 
sayısı 931'e ulaşmıştır. 

1984 yılında ilk toplantısını yapan ve her yıl toplanan Türkiye-UNIDO İşbirliği Komite
sinde, bir sonraki yılda ülkemizde düzenlenecek programlar ve bütçeleri tespit edilmekte ve 
bu programların bütçelerine ülkemizin katkıları "özel amaçlı gönüllü katkı" olarak Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığımızca, UNIDO'nun Sınaî Kalkınma Fonu'na (IDF) yatırılmaktadır. 1991 
yılı için IDF'e 950 000 000 TL katkıda bulunulması öngörülmüştür. Nitekim, 18-19 Nisan 1990 
tarihleri arasında Ankara'da yapılan Türkiye-UNIDO 7 nci Ortak Komite Toplantısında 1991 
yılında yapılacak eğitim programları ele alınmıştır. 

Ayrıca, UNIDO ve Türkiye arasındaki işbirliği programlarını etkin bir biçimde uygula
mak amacıyla ilişkileri dört yıllık dönemler itibariyle planlayıp geliştirmek üzere Türkiye ile 
UNIDO arasında bir sınaî işbirliği anlaşması hazırlanmıştır. Anılan Anlaşma UNIDO Genel 
Müdürü Domingo L. Siazon'un ülkemize vaki ziyareti sırasında Hükümetimiz adına Sanayi 
ve Ticaret Bakanımız Sayın Şükrü Yürür tarafından 10 Temmuz 1990 tarihinde imzalanmıştır. 

III. — UNIDO'dan beklentilerimiz: 
UNIDO ile ilişkilerimizin genel düzeyi tatminkâr bulunmaktadır. UNIDO'nun yürütücü 

kuruluşu olduğu projeler, ilgili millî kuruluşlarımızın da aktif katkılarıyla başarılı bir şekilde 
yürütülmekte, UNIDO ile müştereken ülkemizde düzenlenen eğitim programları üçüncü ülke
lerden yakın ilgi görmektedir. 

Durum böyle olmakla beraber, diğer gelişme yolundaki ülkelerde UNIDO tarafından yü
rütülen projelerde yeralan eğitim programlarının ülkemizde düzenlenmesi ve bunun için gerek
li çalışmaların yapılması UNIDO'dan beklenmektedir. Bu husus, 7 nci Ortak Komite toplantı
sında da dile getirilmiştir. Bu suretle, ülkemizin imkân ve kapasiteleri gelişmekte olan ülkeler 
tarafından daha iyi tanınacak ve eğitilenlerin de kendi ülkelerindeki sınaî yapıya benzerlik ar-
zeden bir ülkede eğitim görmeleri eğitimin uygulanabilirliği açısından azamî faydanın sağlan
masına imkân verecektir. 

Bunun yanısıra, ülkemiz, mevcut teknolojik olanakların etkinliğini artırmak üzere özel
likle orta ve küçük ölçekli işletmelerde bilgisayar destekli üretim sistemlerinden yararlanma 
konusunda UNIDO'nun tecrübelerinden istifade etmek istemektedir. Bu meyanda, UNIDp 
ile teknik işbirliğimiz çerçevesinde ülkemize sağlanan kaynakların tahsisinde, ileri teknolojiye 
yönelik çalışmaları destekleyen projelere ve mevcut kuruluşların güçlendirilmesi ile daha mo
dern bir yapıya kavuşturularak üretim ve hizmetlerde kalitenin iyileştirilmesini sağlayan alan
lara öncelik verilmesi beklenmektedir. 

Türkiye giderek daha ileri ve yüksek teknolojileri iktisap etmek durumundadır. Bu itibar
la, sınaî kuruluşlarımızın bilimsel ve teknolojik kapasiteyi temsil eden üniversite ve araştırma 
kuruluşlarımızla işbirliği halinde çalışmaları gerekmektedir. Endüstriyle içice bilim parkları 
diğer bir deyişle TEKNO-PARK'lar kurulması UNIDO ile birlikte geliştirilebilecek en önemli 
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projelerden biridir. Bu amaçla, Birleşmiş Milletler Kalkınma tçin Bilim ve Teknoloji Fonu'nun 
55 000 ABD Doları katkısı ile TUR/90/T01 sayılı ve "Türkiye'de Teknoparklar Kurulması tçin 
Program" konulu bir proje hazırlanmıştır. Sözkonusu proje UNIDO tarafından yürütülecek
tir. 

Ayrıca, ülkemiz UNIDO ile mevcut işbirliği alanlarını daha da çeşitlendirmeyi ümit et
mektir. Bu meyanda ülkemiz, son yıllarda başarıyla gerçekleştirdiği yapısal uyum sürecinden 
edindiği tecrübeyi Doğu Avrupa ülkeleri ile paylaşmayı ve sağladığı birikimi UNIDO ile işbir
liği halinde Doğu Avrupa ülkelerine aktarmayı arzu etmektedir. 

Diğer taraftan, ülkemizin Afrika ülkelerine yönelik olarak UNIDO ile işbirliğini geliştire
bileceği, pek çok alan mevcuttur. Ülkemizin tecrübe birikimi, nitelikli insangücü ve diğer kay
nakları gelişmekte olan Afrika ülkelerine yönelik Türkiye-UNIDO işbirliği çerçevesinde değer
lendirilmekte olup daha da geliştirilmesi için UNIDO'nun desteği beklenmektedir. 

Bu meyanda, halihazırda Türkiye İşbirliği Ajansı çerçevesinde (TAC) Sudan'da bir hasta-
hane projesi yürütülmektedir. Sudan işbaşı eğitim merkezi projesinin yönetim ücreti alınma
dan yürütülmesi için de UNIDO'ya teklifte bulunulmuştur. 

Ayrıca, Tanzanya'da Marangoz ve Defter Atölyesi Projesi, Gambia'da Eğitim Amaçlı Dö
kümcülük Projesinin gerçekleştirilmesi ve Conakry'de (Gine) bir organize sanayi bölgesi ku
rulması ile modüler dökümcülük ve miniçimento sanayiinde ortak faaliyetlere girişilmesi ko
nularında çalışmalar sürdürülmekte olup neticelendirilmesi için gayret sarfedilmektedir. 

Diğer taraftan, yakın bir tarihte UNIDO aracılığıyla ülkemize gelen Zimbabwe Demir ve 
Çelik yetkilileri (ZtSCO) Ereğli Demir ve Çelik işletmeleri (Erdemir) ile işbirliğini geliştirmeyi 
arzuladıklarını bildirmişlerdir. ZtSCO Doğu ve Güney Afrika'da Tercihli Ticaret Bölgesi (Pre-
ferential Trade Area) olarak adlandırılan ve Burundi, Cibuti, Komor Adaları, Etyopya, Kenya, 
Mauritius, Mozambik, Malawi, Lesoto, Rwanda, Somali, Swaziland, Uganda, Tanzanya, Zambia 
ve Zimbabwe'yi kapsayan geniş bir bölgede demir ve çelik faaliyetlerini koordine eden bir ku-
ruluşdur. ZİSCO'nun bu talebi ile ilgili çalışmalar ve temaslar sürdürülmektedir. 

Ayrıca, Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri ile ekonomik işbirliğimizin geliştirilmesine yönelik 
olarak Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığımızın koordinatörlüğünde Birleşmiş Milletler Kal
kınma Programı (UNDP) ile müştereken yürütülen OECD, UNCTAD ve ITC gibi uluslararası 
kuruluşların da katılımının sağlandığı TUR/90/011 simgeli proje çerçevesinde, 2-4 Nisan 1991 
tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek olan Uluslararası Sempozyum ile "Business 
Week" konulu toplantılarda UNIDO'nun da aktif bir rol alması için çalışmalar sürdürülmek
tedir. 

Bunun yanısıra, UNIDO ile Devlet Planlama Teşkilatımız tarafından müştereken yürütü
len Türk Sınaî Kapasitesi Envanterinin hazırlık çalışmaları tamamlanmış olup, gıdaların işlen
mesi, tekstil sanayi, deri sanayi, çimento sanayi, cam sanayi, tarım, enerji ve alternatif enerji 
ile ilgili ülkemizde faaliyet gösteren işletmelerin kapsamlı bir listesi ortaya çıkarılarak bir yayın 
haline getirilmiştir. Sözkonusu yayın, merkezi Viyana'da bulunan UNIDO tarafından BM'de 
kabul gören resmî dillere çevrilerek üye ülkelere dağıtılacak ve böylece ülkemizin sınaî kapasi
tesinin tanıtımı yapılmış olacaktır. 
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ÜLKEMİZDE UNIDO İLE İŞBİRLİĞİ HALİNDE YÜRÜTÜLMEKTE 
OLAN PROJELER 

UNDP Projeleri çervesinde 
1. TUR/80/010- Küçük sanayi yatırım hizmetlerinin geliştirilmesi 958 035 ABD Doları 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Küçük Sanayi Geliştirme Teşkilatı 

2. TUR/85/009- Millî kalite kontrol sistemi, II nci safha 536 469 ABD Dolar 
TSE 

3. TUR/87/040- Yüksek teknoloji seramikleri 300 000 ABD Doları 
TÜBtTAK 

4. TUR/87/042- Hibridoma, Rekombinant, DNA ve Transgen teknolojilerinin Gebze-
Tübitak'ta Kurulması 226 450 ABD Doları 

TÜBtTAK 

5. TUR/88/001- Tıbbî ve Aromatik bitkilerden ilaç hammaddesi üretimi, Safha II359 842 
ABD Doları 

Anadolu Üniversitesi Tıbbî Bitkiler Araştırma Merkezi 

6. TUR/88/043- Petrokimya alanında araştırma geliştirme imkânlarının güçlendirilmesi, 
Safha II 389 810 ABD Doları 

PETKÎM 
7. TUR/89/012- Tübitak Millî Fizik ve Ölçme Standartları Enstitüsünde (MFÖSM) Te

mel Metroloji Laboratuvarının kurulması 370 000 ABD Doları 
TÜBtTAK 

8. TUR/89/013- özel sektöre yardım 250 000 ABD Doları 
Müteşebbüsler Kulübü Derneği 

9. TUR/89/031- Türkiye'de bir plastik işleme ve eğitim merkezi kurulmasına yardım 120 000 
ABD Doları 

PETKtM 

10. TUR/90/002- Türkiye'deki yabancı sermaye yatırımlarını geliştirme programı 99 000 
ABD Doları 

DPT 

Kalkınma için Sınaî Ortaklık ve İşbirliği Programı (IPAC scheme) çerçevesinde: 
10 000 ABD Doları 
— İkitelli, Metal, Plastik ve Ağaç işleme/Mobilya Kooperatiflerine Yardım 
— Bursa, ONDERMAK 
— Bursa, NSK Rot Rotil 

UNIDO özel Sınaî Hizmetler Programı (SIS) çerçevesinde: 
1. SI/TUR/88/804- PARSAN Makina Parçalan Sanayii A.Ş.'ne yardım 48 500 ABD Doları 

2. SI/TUR/89/801- TAKSAN Takım Tezgahları Sanayii ve Ticaret A.Ş.'ne yardım 23 600 
ABD Doları 

3. SI/TUR/90/801- Seyyar ölçü ve ayarlar sisteminin geliştirilmesine yardım 22 000 ABD 
Doları 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
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4. SI/TUR/90/802- Ayakkabı sanayiinin yerleşiminde AYKONSAN'a yardım 62 000 ABD 
Doları 

UNIDO Sınaî Kalkınma Fonu (IDF) çerçevesinde 
1. UT/INT/90/101 Meyve ve sebze alanında fabrika-içi grup eğitim programı (FIGEP) 61 600 

ABD Doları 
TÜBİTAK 

2. UT/INT/89/219 Demir ve Çelik Sanayii Alanında (FIGEP) 73 000 ABD Doları 
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. 

3. UT/INT/90/100 Çimento Sanayii Alanında (FIGEP) 45 678 ABD Doları 
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği 

4. UT/INT/90/099 Tıbbî Bitkiler Alanında (FIGEP) 33 044 ABD Doları 
Anadolu Üniversitesi Tıbbî Bitkiler Araştırma Merkezi 

5. UT/INT/90/143 Şeker Sanayii Alanında (FIGEP) 48 330 ABD Doları 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 

6. UT/INT/90/094 Küçük ölçekli Dökümcülük Alanında (FIGEP) 68 005 ABD Doları 
TÜBİTAK 

7. UT/INT/90/095 Çimento sanayiinde inceleme gezisi 39 372 ABD Doları 
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği 

UNIDO'nun olağan bütçe çerçevesinde 
1. XP/TUR/89/13 Demir ve çelik sanayii alanında burs programı 8 000 ABD Doları 
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. 

2. UC/TUR/89/198 İstanbul Ticaret Odasında yan sanayi borsası kurulmasına yardım 
71 755 ABD Doları 

İstanbul Ticaret Odası 

3. XP/TUR/9Ö/136 Küçük ölçekli ayakkabı sanayiinde eğitim 15 000 ABD Doları 
İstanbul Ticaret Odası 

4. UC/INT/90/222 Petrokimya sanayiinde araştırma geliştirme konusunda burs progra
mı 10 000 ABD Doları 

PETKİM 

UNIDO İLE İŞBİRLİĞİ HALİNDE YÜRÜTÜLMÜŞ OLAN PROJELERİN LİSTESİ 

1. TUR/72/034- Çimento Araştırma ve Geliştirme Merkezi 
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği 

2. TUR/75/053- Selüloz ve Kâğıt Araştırma ve Geliştirme 
SEKA 

3. TUR/75/056- Ulusal Ambalajlamaya Yardım 
TSE 
4. TUR/75/058- Tarım-Sanayii Projelerinde Eğitim 

MEYSEB 
5. TUR/75/059- Gübre Personel Eğitim Merkezi 

TÜGSAŞ 
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6. TUR/76/007- TEKEL'e eğitim desteği 
TUMOSAN 
7. TUR/76/033- TUMOSAN yönetim ve planlama 

TUMOSAN 
8. TUR/76/034- Sermaye ürünlerinin geliştirilmesi 

DPT 
9. TUR/76/038- Demir ve çelik sanayinin geliştirilmesi 

TDÇt Genel Müdürlüğü 
10. TUR/76/048- Elektrik teçhizatlarının onarım ve bakımı 
TÜBİTAK 
11. TUR/77/012- Tekstil Eğitim ve Araştırma Merkezinin güçlendirilmesi 
SÜMERBANK 
12. TUR/77/020- Marmara Araştırma Merkezi 
TÜBİTAK 
13. TUR/77/024- Sınaî Eğitim ve Geliştirme Merkezi 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
14. TUR/77/036- Ulusal Kalite Kontrol Sistemleri 
DPT 
15. TUR/78/005- TUMOSAN'a yardım 
TUMOSAN 
16. TUR/79/003- Kimya sanayinin uzun dönemli geliştirilmesi 
PETKÎM 
17. TUR/79/021- Yatırımları teşvik konusunda eğitim 
DPT 
18. TUR/79/023- Sümerbank'ta malî yönetim ve planlama sistemlerinin geliştirilmesi 
SÜMERBANK 
19. TUR/79/024- Sınaî projelerin hazırlanması, değerlendirilmesi ve uygulanması 
Yatırım Bankası 
20. TUR/80/003- Petrokimya alanında araştırma geliştirme imkânlarının güçlendirilmesi 
PETKlM 
21. TUR/80/013- Denizcilik Bankasına yardım 
Denizcilik Bankası 
22. TUR/81/007- Pendik Tersanesine yardım 
Denizcilik Bankası 
23. TUR/81/010- Tekstil Eğitim ve Araştırma Merkezinin güçlendirilmesi, safha III 
SÜMERBANK 
24. TUR/81/013- Ambalajlama Merkezine yardım 
TSE 
25. TUR/81/018- SEKA Kâğıt ve Selüloz 
SEKA 
26. TUR/83/003- Tıbbî ve Aromatik bitkilerden ilaç hammaddeleri üretimi 
Anadolu Üniversitesi 
27. TUR/83/013- Metroloji ve Kalibrasyon laboratuvarları kurulmasına yardım 
TÜBİTAK 
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28. TUR/84/002- DPT'ye danışmanlık hizmetleri 
DPT 
29. TUR/84/003- Biyomedikal cihazlar 
Millî Eğitim Bakanlığı 

TUR/88/001 "TIBBÎ VE AROMATlK BİTKİLERDEN İLAÇ 
HAMMADDELERİ ÜRETİMİ" KONULU PROJE HAKKINDA NOT 

1. Anadolu Üniversitesi Tıbbî Bitkiler Araştırma Merkezi (TBAM) 1984 yılından itiba
ren DP/TUR/83/003 remizli "Tıbbî ve Aromatik Bitkilerden İlaç Hammaddeleri Üretimi" isimli 
UNDP/UNIDO projesini yürütmeye başlamıştır. Türkiye'nin ham olarak ihraç ettiği bitkiler
den hammadde üretimini amaçlayan bu proje ile 1986 yılında kendi müstakil binasında faali
yete geçen TBAM, UNDP'nin maddî katkısı ve UNIDO'nun teknik desteği, UNIDO uzman
larının yardım ve denetimleriyle proje hedeflerine, öngörülen süre içerisinde ulaşmıştır. Proje
nin 1987 yılı sonunda sona ermesini müteakip 1988 yılı ortalarında aynı isimli DP/TUR/88/001 
remizli 2 nci safha projesi yürürlüğe girmiştir. 1 inci safha proje gayelerine ilaveten, ham ek-
stre ve uçucu yağlardan saf tıbbî ve aromatik maddelerin üretimini hedefleyen bu proje halen 
yürürlüktedir. 

2. Adı geçen projeler sayesinde TBAM, yerli tıbbî ve aromatik bitkisel kaynaklarımızın 
bilimsel ve endüstriyel yönlerden değerlendirildiği ilk ve tek araştırma merkezi hüviyeti kazan
mıştır. 

3. UNDP/UNIDO desteğiyle kurulan pilot ve yarı-endüstriyel ölçekli ekstraksiyon, dis-
tilasyon, fraksiyonlu distilasyon ve sentezleme tesisleri yanında modern analiz ve kalite kont
rol imkânlarına sahip TBAM, 20 uzman personeliyle hizmet vermektedir. Bilgisayarları dün
yanın gelişmiş bilgi bankalarına doğrudan bağlı olan Merkezde ayrıca Türkiye Florasına dahil 
bitkilerle ilgili bilgileri muhtevi 2 veri tabanı geliştirilmektedir. 

4. Merkezde bugüne kadar yürütülen önemli projelerden başlıcaları şunlardır: 
a) Ülkemizde üretilip ihraç edilen en önemli uçucu yağ olan gülyağı, standart olmayan 

şartlarda üretildiği için dünya pazarlarında Bulgar gülyağma nazaran daha az kaliteli kabul 
edilmekte ve zor alıcı bulmaktadır. Bu soruna çare bulabilmek amacıyla, TBAM yoğun araş
tırmalar yapmış, fabrika ve köy imbiklerinde üretilen gülyağlarının üretim şartlarını ve kalite
lerini incelemiştir. Kaliteli Türk gülyağının üretilebilmesi için gerekli şartlar belirlenmiş olup, 
uygulamaya hazır hale getirilmiştir. 

b) Atkestanesinden ekstre ve essin maddesinin endüstriyel üretimi konusunda gerekli şart
lar belirlenmiş, yüksek kaliteli essin iyi bir verimle elde edilmiştir. Bu madde ülkemizde halen 
üretilmemekte, ancak ithal yoluyla sağlanıp ilaç ve kozmetik sanayilerinde kullanılmaktadır. 

c) Çöven kökü doğadan sökülüp kurutulduktan sonra yurtdışına ihraç edilmektedir. Yur
tiçinde bu bitki helvacılar tarafından kullanılmaktadır. Yurtdışında üretilen saponin ilaç ve koz
metik sanayilerinde kullanım sahası bulmaktadır. TBAM'da saponin üretimi gerçekleştirilmiş 
ve kalitesi uluşlurarası normlara uygun bulunmuştur. 

d) Meyan kökünden meyanbalı üretimi için gerekli şartlar belirlenmiş, üretim gerçekleşti
rilmiştir. Kalite kontrol yöntemleri geliştirilmiş, endüstriyel üretim ve analiz sorunlarının çö
zümü için öneriler getirilmiştir. 
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e) TBAM, Türkiye'nin aromatik (kokulu) bitkilerinden esans (uçucu yağ) üretimi konu
şunda 2 türlü çalışma yapmaktadır: (i) Doğadan toplanan kokulu bitkilerden küçük ölçekte 
yağ üretilmekte, analizi yapılarak bilimsel yayın halinde dünyaya duyurulmaktadır. Bundan 
umulan, ülkemizin az bilinen bitkilerinin özelliklerinin tanıtılmasıyla ekonomik açıdan yararlı 
hale getirilmesidir, (ii) Bol miktarda üretilen ve ihraç edilen aromatik bitkilerden uçucu yağ 
üretimi için uygun şartların ve uçucu yağ kalitelerinin belirlenmesi çalışmaları yapılmaktadır. 
Bundan amaçlanan, ülkemizde bu konuda yatırım yapacak müteşebbislerin doğru yatırım yap
malarını ve uygun üretim şartlarını uygulamalarını sağlamaktır. 1 inci çalışmada 100'ü aşkın 
kokulu bitkiyle ilgili deneysel bilgiler belirlenmiş olup, peyderpey yayınlanmaktadır. 2 inci ça
lışma çerçevesinde muhtelif kekik, defne, adaçayı, dağçayı, oğulotu, gül nane vs. türleriyle il
gili pilot ve yarı-endüstriyel ölçekli üretim çalışmaları yapılmıştır. 

f) Bunlardan başka, kırmızıbiber'den oleorezin üretimi, narenciye yağlarının fraksiyon-
lanması, çam terementisinin fraksiyonlanması ve bazı aroma kimyasallarının sentezi, füzel ya
ğından muz esansı üretimi gibi endüstriyel önemi haiz çok sayıda proje sonuçlandırılmıştır. 

5. TBAM, 1988 yılından beri her yıl Eylül ayında, gelişmekte olan ülkelere yönelik, in
gilizce dilinde 3 hafta süreli bir grup eğitim programı düzenlemekte ve her yıl bu eğitim on 
kişiye verilmektedir. "Tıbbî ve Aromatik Bitkilerin tlaç ve ilgili Diğer Sanayilerde Kullanımı 
(TRUMAP)" adlı kursa malî destek Türk Hükümeti ve UNIDO tarafından ortaklaşa sağlan
maktadır. TBAM tarafından düzenlenen bu kursa ilgi oldukça büyüktür. 

6. Türk bitki esanslarının kimyasal özellikleri yanında kokusal özelliklerinin de tespitiy
le koku ve tat endüstrilerinde layık oldukları yeri bulmaları amacıyla bir koku değerlendirme 
laboratuvarı kurulmasına ön hazırlık yapma gayesiyle bir UNIDO parfümeri uzmanı halen 
merkezimizde görev yapmaktadır. Koku değerlendirme teknikleri üzerinde hizmet-içi eğitim 
veren ve çeşitli projeleri yürüten bu uzman 21-24 Ocak tarihleri arasında endüstriden çağçılan 
7 uzmana ayrı konuda orientasyon kursu verecektir. Bu vesileyle yapılan bir araştırmada koku 
kimyasallarının ülkemizde üretilmediği ve sadece ithalat yoluyla temin edildikleri ortaya çık
mıştır. Yapılan çalışmalarda çok pahalı bu ürünlerin yerli hammaddeler kullanılarak nispeten 
basit reaksiyonlarla üretilmelerinin mümkün olduğu anlaşılmıştır. Hızla gelişmekte olan koku 
ve tat endüstrilerimizin dışa bağımlılığını önlemek amacıyla yeni bir proje hazırlanması öngö
rülmektedir. 

7. Ülkemizde halk arasında kullanılan ve endüstriyel değerlendirme imkânı olmayan tıbbî 
özelliklere sahip olup olmadıklarının tespitini yapacak bir laboratuvarın mevcut olmaması bu 
konuda yanlış anlama, yanlış bilgilendirme gibi sonuçlara yol açmakta, bitkisel ilaç geliştiril
mesi bu yüzden mümkün olamamaktadır. Zakkum örneğinde olduğu gibi, yeterli bilimsel ka
nıt olmadığı takdirde konu tıp alemince ciddiyetsiz addedilmektedir. TBAM, zakkum ekstresi 
ile ilgili ilk ciddî çalışmaları Münih Üniversitesi ile ortaklaşa yürütmüştür. Benzer çatışmaların 
ülkemizde de yapılabilmesini teminen, merkezimizde bir biyolojik etki laboratuvarı kurulmak
tadır. 

8. Merkezin gelişmesinde UNDP ve UNIDO'nun katkıları büyük ve çarpıcı olmuştur. 
Gelişmiş, modern cihaz ve tesislerin satın alınması yanında uzman desteği sağlanmış, yurtdışı 
eğitim programları personelin eğitiminde çok yararlı olmuştur. Tıbbî ve aromatik bitkiler ko
nusunda UNIDO'nun katkıları, tüm dünyada yürüttüğü projelerin en başarılılardan biri ola
rak kabul edilmektedir. 
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UNIDO İLE İŞBİRLİĞİ HALİNDE YÜRÜTÜLEN ANCAK FİİLEN İŞLER HALE 
GETİRİLEMEYEN SI/TUR/88/803 "SİLİFKE DEFNE YAĞI FABRİKASINA 

YARDIM" PROJESİ HAKKINDA NOT 

S.S. Orman Köylerini Kalkındırma Kooperatifince 1975 yılında, Orman Bakanlığına bağ
lı ORKÖY Genel Müdürlüğünden sağlanan kredi ile kurulmasına başlanan Silifke Defne Yağı 
ve Esansı Fabrikasının faaliyete geçirilebilmesi amacıyla UNIDO'dan teknik yardım talep edil
miş ve bu çerçevede, UNIDO kaynaklarından karşılanmak üzere SI/TUR/88/803 "Silifke Defne 
\ağı Fabrikasına Yardım" konulu bir proje 1988 yılında yürürlüğe konulmuştur. Toplam 64 000 
ABD Doları UNIDO katkısını içeren projenin Anadolu Üniversitesi Tıbbî Bitkiler Araştırma 
Merkezince (TIBAM) yürütülmesi öngörülmüş ve 1988 yılında ülkemize gelen UNIDO uzma
nı nca bir teknik rapor hazırlanmıştır. Sözkonusu fabrika 6 Mart 1989 yılında açılmış, ancak, 
kooperatifin borçları nedeniyle aynı gün valilikçe kapatılmıştır. Kooperatifin borçlarından do
ğan hukukî sorunların çözümlenmesine ilişkin çalışmalar halen sürdürülmektedir. 

Defne yapraklarından uçucu yağ (esans), meyvalarından ise sabit yağ üretme amacıyla ku
rulma aşamasındayken, tüm çalışmaların durduğu ve cihazlarının doğanın tahribine terkedil-
diği Silifke Orköy Defneyağı Fabrikası TBAM'ın girişimleriyle ve UNIDO desteğiyle tüm alt 
yapısı kurulup, cihazlar tesis edilip çalışır hale getirilmiştir. Deneme amacıyla 7 ton defne yap
rağından 140 kg kaliteli defne esansı üretilmiştir. Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığıyla mal 
sahibi kooperatif arasında mevcut kredinin geri ödenmesi sorunu yüzünden tesis çalışmamak
ta, kapalı tutulduğu için bölge ve ülke ekonomisine yapması beklenen katkı gereksiz yere ge
cikmektedir. 

Ayrıca uluslararası bir kuruluşun isteği ile faaliyete geçirilen sözkonusu fabrikanın gelişe
bilecek durumda iken atıl durumda bekletilmesi de UNIDO'dan bundan sonra yapacağımız 
taleplerin incelenmesinde olumsuz etki yapabileceği düşünülmektedir. 

7 — Kars Milletvekili Mahmut Ahnak'm, Türkiye Büyük Millet Meclisi personeli için akşam 
servisi verilip verilmeyeceğine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı I. Kaya Erdem'in 
yazılı cevabı (7/1849) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın TBMM Başkanı Sayın Kaya Erdem tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasının sağlanmasını arz ederim. Saygılarımla. 14.1.1991 

Mahmut Alınak 
Kars 

TBMM Personeli için akşam servisi verilmemekte ve bu nedenle hizmet akışının çıkış sa
atlerine yakın zamanda aksamalarına neden olmaktadır. 

1. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında akşam servisi uygulandığı halde TBMM'de ne
den uygulanmamaktadır? 

2. Meclis personelini bu sıkıntıdan kurtarmak için akşamları servis vermeyi düşünüyor 
musunuz? Bu konuda herhangi bir çalışmanız var mıdır? 
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T.C. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Bakanlığı 1.2.1991 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 
Sayı: Kan.Kar.Md. 7/1849-6609/29633 

Sayın Mahmut Almak 
Kars Milletvekili 

tlgi: 14.1.1991 tarihli yazılı soru önergeniz. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi personeli için akşam servisi verilip verilmeyeceğine ilişkin 

ilgi önergenizde yeralan sorularınız aşağıda cevaplandırılmıştır. 
Bilgilerinize sunarım. 
Saygılarımla. 

I. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

1. Kurumumuzda bütün personel için sabah servisi yapılmaktadır. Bunun dışında mil
letvekillerinin ve bu meyanda personelin yararlanabilmesini teminen sadece ORAN'da bulu
nan lojmanlara akşam servisi yapılmaktadır. 

Sabah servisleri saat 06.30 ila 7.30 arasında hizmetlileri, saat 07.30 ila 08.45 arasında di
ğer personeli mesaiye yetiştirmektedir. 

Kurumumuzun özelliği icabı kamu kurum ve kuruluşları ile kıyas edilemeyecek derecede 
çeşitli ulaşım hizmetleri verilmektedir. 

Personel için akşam servisi konulduğunda; yine aynı şoför ve aynı araçlarımızla sabah ya
pılan servisler gibi iki sefer yapılması gerekecek, personelimiz evlerine geç vakitlerde ulaşabile
ceklerdir. 

Bu nedenle akşam servisleri yapılamamaktadır. 

2. Şoför ihtiyacı temin edildiğinde TBMM personeline akşam servisleri konulacaktır. Bu 
konuda çalışmalar sürdürülmektedir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

77 NC1 BİRLEŞİM 

5 . 2 . 1991 Sah 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Erzurum Milletvekili îsmail 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) 

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

3. — 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) 

4. — 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) 

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

6. — 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) 

7. — 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) 

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

9. — Kütahya Milletvekilli Mustafa Uğur Ener ve 10 arkadaşının. Cumhurbaş
kanı Turgut özal ile A.B.D. Başkanı Bush'un görüşmelerine ait olup gizli kalması 
gereken tutanakların basında yer alması olayı ile ilgili iddiaların açıklığa kavuşturul
ması amacıyla Anayasanın 98 ikici, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açıümasına ilişkin önergesi (10/103) 

10. — Zonguldak Milletvekili Tevfıik Ertüzün v,e 15 arkadaşının, Hükümetin fiyat 
artışları ve hayat pahalılığı konusundaki görüş ve taahhütlerinin hangi ölçüde ger
çekleştiğini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iiiş'kıin önergesi (10/104) 

11. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Uncu ve 14 arkadaşının, yerel yöne
timlere tanınmış olan bak 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) 

12. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve 14 arkadaşının, Mardin İli Midyat 
ilçesi Budaklı Köyünde 21,5,1990 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddiaları açık
lığa kavuşturmak ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/106) 

13. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 10 arkadaşının, Hac sırasında 
meydana gelen ve yüzlerce vatandaşımızın ölümüne neden olan olayların nedenlerini 



_ 3 — 

ve sorurnlulannı tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/107) 

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

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

16. — 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) 

17. — 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) 

18. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 11 arkadaşının, fındık ürünü ve üre
ticileriyle ilgili 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) 

19. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 10 arkadaşının, istanbul'da 
1990 yılında meydana gelen olayların gerçek nedenleri ile sorumlularını ve bu ll'de asa
yiş ve huzurun sağlanması için alınması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 

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

» 21. — Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve 9 arkadaşının, Dicle Kurudere Köyü 
Cemalağa Mezrasında 5.9.1990 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddiaları açıldığa 
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) 

22. — 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) 

23. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 11 arkadaşının, ÇÎTOSAN 
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 iştea 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) 

24. — 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) 

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

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

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

28. — 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, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/120) 

29. — 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) 

30« — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 15 arkadaşının, körfez krizinin ülkemize 
ve halkımıza verdiği ekonomik zararların boyutlarını ve telafi yollarını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/122) 
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31. — 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) 

32. — 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) 

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

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

35. — 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) 

36. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 13 arkadaşının, Devletin denetimi dışın
da, CÎA 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) 

37. — 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 bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/128) 

38. — 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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/129) 

39. — Diyarbakır Milletvekili Hikmet Çetin ve 23 arkadaşının, Körfez kriziyle 
ilgili yeni gelişmeler ve bu konuda izlenen politika konusunda Anayasanın 98 inci, İç-
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tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin Öner
gesi (8/34) 

40. — Bingöl Milletvekili îlhami 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, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/130) 

41. — 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) 

42. — 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) 

43. — 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) 

44. — 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) 

45. — 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) 

46. — 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 işletmeleri Genel 
Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan bir atamaya ilişkin Devlet Bakamından 
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 mah< 
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 
Bayındırlık ve iskân Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/168) 

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

9. — Kocaeü 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 iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/185) 

11. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner^in, Karabük İlçesi Kapullu Köyün
de yaptırılacak afet evlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân 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 Durm'dz'ın, Avrupa ülkelerinde çalışan Türk işçi
lerinin ailelerinin parçalanmasını önlemek için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/224) 
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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 tatili sırasında kaldığı yatın kira bedeline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/332) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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 İli Şemdinli ilçesi 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 İskân Bakanından sözlü som önergesi (6/360) (1) 

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

29. _ Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın 1985 - 1988 yularında 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 Yatık İlköğre
tim Bölge Okuluna ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/313) 

31. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, döğalgaz 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. — içel 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 basma 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 İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/383) (1) 

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

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. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Millî Savunma Bakam Ercan 
Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığı İdarî ve Malî İşler 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 yapılan bağışlara ve Vakfın denetimine ilişkin Devlet Bakamndan 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 oranlan uygulandığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/405) (1) 

46. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, «icraatın içinden» ve «Gelişen 
Türkiye» adlı programların Ankara Video Ajans A.Ş.'ne yaptırılmasının nedenin» 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. — istanbul Milletvekili Aytekin Kotil'in, istanbul Anakent Belediyesince ku
rulan şirketlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) (1) 

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

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) (1) 

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



— 11 — 

53. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, istanbul Emniyet Müdürlüğünde 
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin içişleri 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 ilçesi Düzce Köyüne ait arazilerin kamulaştırma bedellerine ilişkin Bayındırlık 
ve iskân 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. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Türkiye Emlak Bankasının amb
leminin bir Amerikan firmasına çizdirildiği iddiasına ve amblem değişikliği nedeniyle 
yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403) (1) 

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

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

61. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli ili Hozat Uçesi Em
niyet Amirliğinde görevli bir komiser ile bir polis memuru haklarındaki iddiaya ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/411) (1) 

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

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 soru önergesi (6/414) (1) 

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

65i — Ankara Milletvekili Rıza Yımaz'ın, 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 Kılıç'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 İli Senkaya İlçesine bağlı 
Yoğurtçular ve Nişantaşı köyleri arasındaki mpra davası ile ilgili mahkeme kararının 
infazı sırasında meydana gelen olayın sorumlularına ilişkin İçişleri 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 İli Merkez İlçesi Aşağı 
ve Yukarı Molla Gürani mahallelerinin Merkez Belediyesi sınırları içine alıumaması-
nın nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) (1) 

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

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

77. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Burdur 11 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 İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/432) (i) 

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 aylık 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 İli Selendi İlçesine 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 İşkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 
hükümlerine uyulmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/441) (1) 

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

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

89. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta ili Yalvaç İlçesine bağlı 
bazı köylerin yol sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
Önergesi (6/363) 
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90. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Sütçüler ilçesi Kara-
diken Köyünün su sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
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. — İzoıir 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 yüinda 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 Almak'ın, Konya İli Çumra İlçesi kapatılan 
ülkü ocakları başkanının bugüne kadar yakalanamamasının nedenine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/450) (1) 

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

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

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 Çiftçi'nin, Ankara Merkez Kapalı Cezaevi 
4 üncü koğuşunda bulunan siyasî hükümlülere özel jandarma timi tarafından işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/454) (1) 
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102. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, ülkemizde mevcut Kur'an kurs
larına ve özel vakıflarca açılan ve yönetilen öğrenci yurtlarına, özel okullara ve der-
sanelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) (1) 

103. — 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, Şarköy 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. — izmir 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 SarıgüTün, 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) 

11L — 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, İstanbul - 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 Tütüncü'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 ilinde Belediye çöplüğü ola
rak kullanılan Kasaplar Deresinde bulunduğu iddia edilen cesetlere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/468) (1) 



— 16 — 

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

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

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) 

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

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

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

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

127. — istanbul Milletvekili Yüksek Çengel'in, istanbul 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 alınan güç trafolarına iilşkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/489) (1) 

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

131. — İstanbul 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 Vakfına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/492) (1) 

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

134. _ Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğün
ce gözaltma alman 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 Sarıgül'ün, Asil Nadir Şirketler Grubunun 
gümrüksüz ithalat yaptığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/513) (1) 

137. — Bingöl Milletvekili İlhamı Binici'nin, Bingöl İli Adaklı Uçesi Elmaağacı 
Köyünde orman katliamı yapıldığı iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka-

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

140j — 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 görüştün» başlıklı habere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/515) (1) 

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

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

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

147ı — Niğde Milletvekili Mahmut öztürk'ün, Niğde İlindeki 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 İli Eruh İlçesi Ormaniçi Kö
yünden iki vatandaşın kaybolduğu iddiasına ve yörede bulunan bir cesede ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/538) (1) 

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

153. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Karabük ve İskenderun Demir •< Çelik 
İşletmelerindeki 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 tli 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 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/543) (1) 

158j — İzmir 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 Bakanından 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. — İstanbul Milletvekili Ali Haydar Erdoğan'ın, Devlet Planlama Teşkilatın
dan alınan hayalî ihracat dosyalarının yargı organlarına geç intikal ettirildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/574) (1) 

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. — İçel Milletvekili Etem Cankurtaran'ın, Demir - Çelik işletmelerindeki gre
vin neden olduğu zarara ve grev süresince gerçekleştirilen demir - çelik ithalatına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/548) (1) 

164. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Sımak 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 işçi Partisi genel sekreterlerine ülkeye geri dönmeleri için 
güvence verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/550) (1) 

166., — 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, Şırnak ilçesi Kemerli Köyündeki 
bir çobanın bölgede görevli askerler tarafından öldürüldüğü iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/552) (1) 
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168. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, §ırnak ilçesi Balveren Köyü ile 
Silopj ilçesi 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 
soydaşımız 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 istanbul Atatürk 
Havalimanında kaçak eşya ile yakalanan bir şahsın polisçe abnan ifadesinin sonradan 
değiştirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/557) (1) 

172. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, §ırnak ilçe 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. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, «Kazı Kazan» adlı şans oyunu
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/560) (1) 

175. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'm, 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 ili 
Aşağı Beyan Köyü yakınlarında meydana gelen olaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/562) (1) 

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

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

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

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

182. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'niri, 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 Babk Kurumunda alman 
grev kararının ertelenme nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/567) (1) 

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

185. — îçel Milletvekili M. Istemihan 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 ye 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
liğe düşen öğrenci sayısına ve öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Bakarımdan 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) (1) 

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

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

1931. — 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) 



. — 11 — 

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

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

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

197. — Ankara Milletvekili Eşref Erdem'in, 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 soru önergesi (6/591) (1) 

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

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

203 s — 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 Sarıgül'ün, KİT ürünlerinin zam yapılma
dan piyasaya çıkarılmadığı ve çürümeye terkedildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/496) 

205. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, emeklilere yakacak kredisi veri
lip verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 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 soru 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 İlinde et kombi
nası açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/504) 

213. — Zonguldak Milletveküi 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) 

214j — 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 açüan soruşturmanın sonucuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/600) (1) 

218. — Tunceli Milletveküi 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 ürüûü taban fiyatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/611) (1) 

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

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

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

224. — izmir Milletvekili Veli Aksoy'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 iddiasma ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/620) (1) 

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

227. — istanbul 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 iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/523) 

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

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

231. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ödemiş ilçesindeki lise ve ortaokul için 
yeni binalar yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakamndan sözlü soru öner» 
getiL<6/5253 
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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 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/526) 

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

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

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

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

237. — Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın, Kırklareli ili Lüleburgaz ilçesin
deki Türkgeldi ve Sarımsaklı çiftliklerinin Libyalılara satılacağı veya kiralanacağı id
dialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/628) (1) 

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

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

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

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, izmir - Buca Cezaevine hüküm
lü ve tutuklularca telefon sokulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
Önergesi (6/531) 



__. 26 -

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

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

246. — Balıkesir Milletvekili î. 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 1 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 İline bağlı bazı köylerdeki 
vatandaşların toplu olarak göçe zorlandıkları iddiasına ve yerleşim bölgeleri sayışım 
azaltmak konusunda alınan önlemlere ilişkin İçişleri 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) 

25 lj — 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. — îçel 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) (1) 
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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. îstemihan 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 ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/657) (1) 

260. — tzmir 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 /etili İbrahim Tez'in Sosyal Hizmeîler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumundaki tayinlere ilişkir Başbakandan sözlü soru önergesi (6/659) (1) 

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

263. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Horzum olayıyla ilgili iddialaı 
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) 



— 28 — 

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

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 iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/604) 

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

274. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, kuraklık nedeniyle Erzurum Hine 
bağlı köylerde yapılan hasar tespiti çalışmalarına ve kuraklıktan zarar gören üretici
lere ne gibi imkânlar tanındığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/606) 

275. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, 1989 - 1990 sezonu için Erzurum 
İline tahsis edilen kömür miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/607) 

276. — 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 ili Ulukışla ve Çamardı ilçele
rine bağlı bazı köylerin içme ve sulama suyu ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/671) (1) 

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

282. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli ili Hozat İlçesinde 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'nun, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürlüğünce yapılan sınavlara ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/679) 0 ) 

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 İline bağlı 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 ili Çıldır İlçesinde 29.11.1989 ta
rihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/646) 

288. — Ankara Milletvekili ibrahim Tez'in, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesinde 1988 - 1989 öğretim yılında tek dersten başarısız olan öğrencilere ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/647) 

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'm, ülkemizdeki hal mafyasma ve bu 
konuda yapılacak mücadeleye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) (1) 

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

292. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Erzurum Ui 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 ismail Köse'nin, haklarında müfettiş raporu ve mah
kûmiyet kararı bulunduğu iddia edilen iki daire başkanına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi (6/650) 
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294. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, TEK îçel Müdürlüğü ile ilgili iddialara 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/684) (1) 

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 ili Ömerli İlçesi Çimenli Kö
yünde 16.12.1989 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/651) 

298. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Havsa İlçesi 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 IH Alanya İlçesi Orman 
İşletme 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'ın, Tunceli İlindeki bazı vatan
daşlara güvenlik kuvvetleri tarafından işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/690) (1) 

303. — Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, Almanya'ya yerleştiği iddia 
edilen Adana eski müftüsünün Türk vatandaşlığından çıkarılıp çıkarılmadığına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) (1) 

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) (î) 

305. — Diyarbakır Milletveküi Fuat Atalay'm, nükleer enerji santralleriyle ilgili 
olarak Arjantin Hükümetince yapıldığı iddia edilen önerinin dikkate alınıp alınmaya
cağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakamndan 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 soru önergesi (6/694) (1) 
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307,ı — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne ili Süleoğlu beldesi ile çevre 
köylerde mukim bazı vatandaşların ti Jandarma Alay Komutanlığına ihzar edilerek 
kimlik ve ikametgâh kontroluna tabi tutuldukları iddiasına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/696) (1) 

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

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

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

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

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

313. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Sosyal Sigortalar Kurumu Trabzon 
Hastanesi Baştabipliğine yapılan atamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
mndan sözlü soru önergesi (6/702) (1) 

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

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

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

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

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 
okul arsasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/712) (1) 

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

321. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, İstanbul Gaziosmanpaşa Mehmet
çik İlkokulu 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 İçişleri 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. — İçe] Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, ülkemizdeki Kuran kurslarına 
ve 1983 - 1989 yıllarında güvenlik güçlerine intikal eden irticai faaliyetlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/721) (1) 

325. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun, T. C. Ziraat Bankası Genel Müdü
rüne ilişkin Başbakandan sözlü soru 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. — İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Ünal'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. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 1985 - 1990 yıllarında yurt dışına 
giden ve Türk Hava Yollarının Japonya ve Moskova seferlerine katılan Millî Eğitim 
Bakanlığı personeline ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/723) (1) 

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

331. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Küıçkaya Barajında su tutulma
sından etkilenen köylülerin sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân 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 Tabir Köse'nin, Yeniçeltek Linyit işletmesi 
Yönetim Kurulunda madencilikle ilgisi olmayan kişilerin de görev yaptığı iddiasına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/734) (1) 

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 Di Uludere İlçesi Kaya- x 

dibi Köyündeki vatandaşların Irak'a sığındıkları iddiasına ilişkin tçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/743) (1) 

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

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) 

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

(77 nci Birleşim) 
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345. — Çorum Milletvekili Rıza < Hıman'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 - Şırnak ve Mardin - Silopi 
kömür ocaklarında 1990 yılında gerçekleştirilen üretime ve yapılan tahsislere ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) (1) 

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 yayınına 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. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, 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 tlı 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 tlçesi 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 tçişleri 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, istanbul 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) 

363. — 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 Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun, Balıkesir İlinde 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 Ibman'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu Çorum 
Hastanesi Başhekimi hakkındaki iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/826) (l) 

369. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, Yem Sanayii Türk Anonim Şir
keti ile ilgili bazı iddialara ilişkin Tarım Orman ve Köyişlen 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) 

371. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, İstanbul Üniversitesinde 5.3.1990 günü 
meydana gelen olaylarda polislerle birlikte hareket ettikleri iddia edilen sivil kişilere 
ilişkin içişleri 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 sarf edilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/808) (1) 

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

375. _ içel 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 Milletvekili 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 Milletvekili 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 Dıman'm, Hasanoğlan öğretmen Lisesiyle ilgili 
bazı iddialara ilişkin 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) 

381i — Zonguldak Mülelvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Kastamonu İli İlgaz İlçesi 
Saraycık ve Balcı köylerinde meydana gelen yangınlar nedeniyle yöredeki vatandaş
lara yardım yapılmadığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/731) 
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382. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 2422 saydı 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 edüen 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 pirinçlerle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/816) (1) 

385. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, son üç yıl içinde ülkemize ütica eden 
Iraklılara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/827) (1) 

386. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, son üç yıl 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 karşılıklarmın geç ödendiği iddiasına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakarımdan sözlü soru önergesi (6/733) 

388. — Balıkesir Milletvekili t. 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 Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne ili Enez ilçesi Karpuzlu Be
lediyesi sınırları içinde bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait arazilerin kimlere ne 
kadar bedelle kiraya verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/831) (1) 

390. — içel 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 Milletvekili Ali Uyar'ın, şeriat düzeni getirmek isteyenlerce Deniz
li'de yapüan toplantıda, laiklik ilkesine karşı cihat çağrısmda bulunulduğu iddiasına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/833) (1) 

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

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

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

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

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 işçilerine, 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 
Mahallesinde kirada oturan ve 1978 yılındaki depremden sonra hak sahiplikleri kesin
leşen vatandaşlara tahsis edilen arsalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/867) (1) 

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

405. - - Bursa Milletvekili Fehmi Işiklar'ın, Sosyalist Parti Van 11 örgütünün 
17.4.1990 tarihinde polisler tarafından basıldığı ve gözaltına alınan yedi kişiye işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/754) 

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

407,: — Çorum Milletvekili Rıza flıman'ın, öğretmenlere sendika kurma hakkı 
tanınıp tanınmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/871) (1) 
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408. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İsparta - Karacaören, Tunceli - Mef 

can ve Trakya barajları ile İğdır sulama suyu inşaatları nedeniyle usulsüz ödemeleı 
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) 

4İ3. — 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) 

416̂  — 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, il 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 som 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 som önergesi 
(6/778) 
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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 Bakamndan sözlü 
soru önergesi (6/784) 

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

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 Şaşmaz'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, Sağlık Bakanlığınca 1989 - 1990 yılla
rında Devlet Planlama Teşkilatıyla irtibatlı olarak yabancı kuruluşlara araştırma yap
tırılıp yaptırılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 

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

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

433. — Bursa Milletvekilli ilhan Aşikın'm, Bursa Büyükşehir Belıedliyesıine ait Taş
ocağı ve Asfalt Şantiyesinin nakli için alınan karara ve bu amaçla gerçekleştirilen ka
mulaştırmaya ilişkin içişleri Bakamndan 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 açüıp açılmadığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/874) (1) 

435. __. Balıkesir Milletvekili I. Önder Kırlı'nın, huzurevleri ücretlerine yapılan 
aammın 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 
•özlü soru önergesi (6/876) (1) 

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

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 İran vatandaşları bu
lunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/880) (1) 

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

442. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'kı, 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« — Kocael'i Milletvekili Ömer Türkçakal'ıın, Missuri Üniversitesi Siyasal Bil
giler Fakültesince ülkemizle ilgili olarak hazırlandığı iddia edilen rapora ilişkin Başba
kandan sözlü 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 Milletvekili İsmail Köse'nin, «Başkanlık» veya «Şube Müdürlü
ğü» görevi yapan lise mezunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/117) 

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

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

449. — içel 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 Hinde ne zaman olimpik 
yüzme havuzu yaptırılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

451. —.İsparta Milletvekili ibrahim 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 ibrahim 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 içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) 

454H — 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 Alınak'ın, Hakkâri ili Çukurca ilçesinde ko
ruculuk kabul etmeyen köylülerin bulunduğu köylerin etrafının mayınla döşendiği id
diasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) (1) 

456. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, istanbul'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 içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/843) 

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

paralara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/849) 

461. — İsparta Milletvekilli 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 İlçesi Dön
mezler Köyünden iki vatandaşın Boğazveren Köyü korucuları tarafından gözaltına 
alındığı iddiasına ilişkin İçişleri 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) 

ı 

465. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Mardin ili Dargeçit İlçesinde 30.5.1990 
- 1.6.1990 tarihlerinde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan söz
lü som önergesi (6/896) (1) 

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

467. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, küçük esnaf ve çiftçilerin vergi 
cezalarının affedilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/910) (1) 

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. •-- içel 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 SangüTün, 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 Ağagü'in, karayoluyla hacca gitmeleri yasakla
nan vatandaşların mağdur edildiği iddiasına ve bunlardan alınan paralara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/852) 

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

479. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, 1990 yılı 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 Jözleşmeye bağlı haklarının verilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/927) (1) 

481., — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Karaman İli Ermenek îlçesind» 
Türkiye Emlak Banlkası şubesi açılıp açılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/929) (1) 

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

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

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

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

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 SarıgüTün, 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 islam Teşkilatı» tarafından hacca davet edildiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/935) (1) 

492. — Bingöl Milletvekili 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. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, Denizcilik Bankasınca, gemi alımı 
için kimlere ne miktar kredi verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/938) (1) 

495. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın,v 1990 yılı hacı adaylarının kar
şılaştıkları bazı sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/940) (1) 

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

498. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Eruh İlçesi Bingöl Köyünden bir 
vatandaşın ikibuçuk ay gözaltında bulundurulduğu ve konutunun güvenlik mensup
larınca yakıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/942) (1) 
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499. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı ida
resince Ankara Mesnevi Sokakta yaptırılan lojmanların tefriş ve tahsisine ve idarece 
bazı usulsüz işlemler yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/943) (1) 

500. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Başbakanın iskenderun 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, Silopıi İlçesi Dereb&şı Köyünden zo
runlu olarak ilçeye göç ettiği iddia edilen vatandaşların sorunlarına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/8*62) 

503. — içel Milletvekili M. Istemihan 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 ismail Köse'nin, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi 
Liderinin bölücülük yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/863) 

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

506. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Van ili Başkale ilçesi 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 ili 
Ovacık ilçesi 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 yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/865) 

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

512. — Manira Milletvekili Hasan Zengin'in, Manisa ili 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 inşaatlarmm 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 alınan 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 alındığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/956) (1) 

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

517. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İline 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 
(6/962) (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, îstemihan 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'ın, Yalova - Gökçedere Köyünde şeriat çağ
rısı yaptığı iddia edilen bir kişi hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/968) (1) 

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

526. — İstanbul 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, İzmir'in kurtuluş törenleri nede
niyle Atatürk Anıtı'na çelenk koymak isteyen Türkiye Birleşik Komünist Partisi yöne
ticilerine izin verilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü sora önergesi 
(6/884) 

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

534. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, Çevre Kirliliğini önleme Fonun
dan illere ayrılan tahsisatlara ilişkin Devlet Bakamndan sözlü soru önergesi (6/994) (1) 

535. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Sımak 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 İlinin çevre sorunlarıyla 
ilgili olarak yabancı bir firmaya tanzim ettirilen rapora ve bu rapor* gereğince alınan 
tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1000) (1) 
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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, istanbul - 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 Altıner'in, Çankırı İli İlgaz İlçesi Saraycık 
Köyünde 15.7.1987 tarihinde meydana gelen yangından zarar gören vatandaşlara ne 
gibi yardımlar yapıldığına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önerge
si (6/897) 

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 Köyüj 
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 Hinin 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 kapak 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) 

(77 nci Birleşim) 
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550. — Bingöl Milletvekili İlhami Binici'nin, Bingöl tli 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) (1) 

553. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya ilindeki Gökçeören batak
lığının kurutulması ve Çark Deresinin ıslahı çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
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. — izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Çevre Kanununun uygulanmasıy
la ilgili olarak çıkarılması gereken yönetmeliklere ilişkin Başıbakandan 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) (1) 

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. İstemihan Talay'ın, çiftçilerden alınan sulama suyu üc
retlerine ve Mersin'in İğdır Köyünün sulama suyu sorununa ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1022) (1) 

563. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, 3320 numaralı Kanunun uygulama
sına ve sertifikalı arsa satışlarına ilişkin Başıbakandan 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 Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/953) 

567. — İçel 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) 



— 52 — 

577. — 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 İsmail 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 
sora önergesi (6/997) 

593. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, İstanbul Atatürk Fen Lisesi ile il
gili iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1046) (1) 

594. — Balıkesir Milletvekili İ. Önder Kırlı'nın, 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 tbrahim Tez'in, bazı fakültelere yapılan dekan atamala
rına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 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, tzmir 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 Haiil Çulhaoğlu'nun, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Baş-
hukuk Müşavirliğine yapılan atamaya ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1052) (1) 

599. •— vSakarya 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, Şırnak 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 talkibat yapılıp yapılmadığına ilişkin 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 SarıgüTün, 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. — tslanbul 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 ibrahim Tez'in, Yozgat ili Sorgun ilçesi 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 ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1065) (1) 

610. — 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) 

611. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun, Köroğlu Caddesinde bulunan 
bir binanın Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresince kiralandığı ve ileride satın alı
nacağı konusunda anlaşmaya varıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1069) (1) 

612. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, CIA Başkanının ülkemize geliş ne
denine ve KontrgeriUa Örgütüyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1070) (1) 

613. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Türkiye'de faaliyette bulunduğu id
dia edilen KontrgeriUa örgütüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1071) (1) 

614. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'm, Altıntaş - Gediz karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1012) 

615. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'm, Aslanapa - Altıntaş yoluna ve 
Kütahya Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünce 1990 yılında gerçekleştirilen ve "1991 yılın-
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da gerçekleştirilecek olan asfalt çalışmalarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1013) 

616. — Bingöl Milletvekili tlhami Binici'nin, Özel Harp Dairesi ile Kontrgerilla 
Örgütü arasında ilgi bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1072) (1) 

617. — Bingöl Milletvekili tlhami 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) 

618. — Bingöl Milletvekili tlhami Binici'nin, Kontrgerilla Örgütünün varlığına ve 
çalışma sahasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1074) (1) 

619. — Bingöl Milletvekili tlhami Binici'nin, Kontrgerilla örgütünde bulunduğu 
iddia edilen silahlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1075) (1) 

620. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Körfez krizi nedeniyle ülkemize 
çeşitli yollarla açıktan para girdiği iddiasına ve Türkiye Emlak Bankasınca Polly Peck 
Şirketine teminat mektubu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1076) (1) 

621. — tzmir 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) 

622. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, olağanüstü hal bölgesinde yaşayan 
vatandaşların maruz kaldıkları iddia edilen uygulamalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1078) (1) 

623. — 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) 

624. — 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) 

625. — Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı'nın, Bandırma ilçesinde kurulmakta 
olan «Hidrojen Peroksit» fabrikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1081) (1) 

626. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Savunma Sanayii Müsteşarlığının he
likopter üretimi için açtığı iddia edilen ihaleye ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1028) 

627. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, «tik - San» İlkokulu öğretmenleri Sağ
lık ve Sosyal Yardım Sandığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1029) 
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628. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum ilinde Merkeze bağlı bazı köy
lerin yol ve elektrik sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1032) 

629. — Antalya Milletvekili İbrahim Demir'in, Antalya - Kaleiçi Yivli Minare 
Külliyesinin bir halı firmasına kiralandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1033) 

630. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, maden işçilerinin greve gitmelerinin 
nedenlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1082) (1) 

631. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, «Kontrgerilla» olarak bilinen Özel 
Harp Dairesi mensuplarına Başbakanlık örtülü ödeneğinden ödeme yapılıp yapılma
dığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1085) (1) 

632. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars İli Kağızman İlçesi Akyayla Kö
yüne yapılan operasyon sırasında meydana geldiği iddia N edilen bazı olaylara ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1086) (1) 

633. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, Muğla İli Milas - Ören yolunun ge
nişletilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1087) (1) 

634. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, Sarıyer Beşiktaş maçının 
TRT'den naklen yayınlanmamasının nedenine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1088) (1) 

635. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İline bağlı bazı köy
lerin güvenlik nedeniyle boşaltıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1089) (1) 

636. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İli Lice İlçesine bağlı 
bazı köylerdeki ilkokulların eğitime kapalı tutulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/1090) (1) 

637. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Hakkâri İli Yüksekova İlçesi Yu
karı Tıluran Köyünde çobanlık yapan bir vatandaşın gözaltına alınmasının nedenine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1091) (1) 

638. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars Süt Fabrikasının özel sektöre 
devredilmesinin nedenlerine ve çalışan işçilerin ücretlerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1092) (1) 

639. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürüne ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1093) (1) 

640. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın Lüleburgaz Devlet Hastanesi ihalesine iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1094) (1) 
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641. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır tli Lice İlçesinde 
11.12.1990 tarihinde meydana gelen olaylara ve İlçe Jandarma Komutanı hakkındaki 
iddialara ilişik in İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1098) (1) 

642. — Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın, ülkemiz ile Romanya arasında sı
nır ticareti anlaşması bulunup bulunmadığına ve ülkemize gelen Romen turistlerle il
gili iddialara ilişkin Başbakandan Sözlü soru önergesi (6/1099) (1) 

643. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İli Lice İlçesi Jandarma 
Komutanının maiyetindeki bazı görevlilere baskı yaptığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1100) (1) 

644. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İli Lice İlçesindeki yurt
taşlara baskı yaptığı söylenen Jandarma Komutanı hakkında işlem yapılmadığı iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1101) (1) 

645. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, Siirt İli Eruh İlçesine bağlı köylerdeki 
bazı kişilerin gözaltına alınmalarının nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1102). <1) 

646. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, ortaokularda «Çevre Dersi» 
okutulup okutulmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü . soru önergesi 
(6/1103) (1) 

647. — 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) 

648. — 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) 

649. — Çorum Milletvekili Rıza Ihman'm, uluslararası antlaşmalara ve yasalarımıza 
aykırı olduğu iddia edilen bazı uygulamalara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1054) 

650. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, Körfez krizinin 1991 yılı makro eko
nomik dengeleri ve altıncı beş yıllık kalkınma planı hedefleri üzerindeki etkilerine iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1083) 

651. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, 1990 yılının ilk yarısında ithalat rejimi 
kararına aykırı olarak eski tekstil makinelerii ithal edildiği iddiasına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/1084) 
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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 Plan 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
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/905) (S. Sayısı : 403) (Dağıtma tarihi z 
12,4.1990) 

3. — Konya Milletvekili Kadir Demir ve 9 Arkadaşının, 24.2»1983 Tarih ve 
2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 75 inci Maddesinin Birinci Fıkrası ile 
19.3.1969 Tarih ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 5 inci Maddesinin (b) Bendinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/269) (S. Sa
yısı : 409) (Dağıtma tarihi : 18.4.1990) 

4. — Milli 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 İçigjeri 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 i 15.5.1990) 

7. — tzmiı Milletvekili Işılay Saygın ve 3 Arkadaşının, 3394 ve 3542 Sayılı 
Kanunlarla Değişik 3194 Sayıh İmar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bu Kanuna İki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, tmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/333) (S. Sayısı : 421) (Dağıtma tarihi i 
17.5.1990) 

8. — Samsun Milletvekili Kemal Akkaya'nın, 3346 Sayıh Kamu İktisadi Te
şebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlen
mesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/195) 
(S. Sayıları : 279 ve 279'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 2.11.1989, 21.5.1990) 
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9. — Malatya Milletvekili tbrahim 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 tbrahim 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 tbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kumlu Karma Komisyon Raporu (3/904) (S. Sayısı : 432) (Dağıtma tarihi : 
Î9.5.1990) 

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

13. — Malatya Milletvekili tbrahim Aksoy'un Yasama DokunulmazUğının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1044) (S. Sayısı : 440) (Dağıtma tarihi i 
29.5.1990» 

14. — Malatya Milletvekili tbrahim Aksoy'un Yasama DokunulmazUğının 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. — istanbul Milletvekili Mehmet Ah 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 ı 
29.5.1990) 

İ6. — istanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama DokunulmazUğının 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. — istanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama DokunulmazUğının 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. — tçel 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) 
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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 t 
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 
' metı Arasındaki Askeri Eğitim ve öğretim İşbirliği Anlaşmasında Değişiklik Yapılma

sına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasam* 
ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/527) (S. Sayın : 448) (Dağıt
ma tarihi : 27.9.1990) 

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
yası 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.İ0.1990) 

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 Tasarısr 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-
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guna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/605) 

(S Sayısı • 467) (Dağıtma tarihi : 25.10.1990) 

30. — istanbul 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. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, 1580 Sayılı Belediye Kanununun 53 ün
cü Maddesinin J inci Fıkrasının 4 üncü Bendinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/300) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma ta
rihi : 31.10.1990) 

X 32. — Avrupa Yere] Yönetimler özerklik Şartı'nın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/690) 
(S. Sayısı : 477) (Dağıtma tarihi : 5.11.1990) 

33. — 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 34. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Hukukî ve Ticari Konularda 
Adlî Yardımlaşmaya Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/601) (S. Sayısı : 484) 
(Dağıtma tarihi ; 8.11.1990) 

X 35. — Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında 
Hukukî işbirliğine 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 36. — 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 37. — 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 38. — 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) 
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X 39. — Yeraltı Madenlerinde tşe Alınmada Asgarî Yaş Hakkında 123 Sayılı 
Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal tşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/578) (S. Sa
yısı 476) (Dağıtma tarihi : 15.11.1990) 

X 40. — 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
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) 

41. — Erzurum Milletvekili tsmail 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) 

42. — îzmir Milletvekili Işılay Saygın'm, 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 43. — 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 44. — 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 45. — Suçluların ladesine 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 tarihî : 28.12.1990) 

X 46. — Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanunun 5 inci 
Maddesine Üç Bent 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 47. — Malatya Milletvekili M. Bülent Çaparoğlu'nun, Yeni Kurulan Belediyeler 
ile Ekonomik Sıkıntıda Bulunan Belediyelere Malî Yardım Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifi ve içişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/403) (S. Sayısı : 504) 
(Dağıtma tarihi : 17.1.1991) 

X 48. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
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Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1 /728) 
(S. Sayısı : 505) (Dağıtma tarihi : 17.1.1991) 

49. — 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) 

X 50. — Adana Milletvekili Ahmet Akgün Albayrak ve 3 Arkadaşının, 30.4.1985 
Gün ve 3186 Sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerin Kuruluşu Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (2/459) (S. Sayısı : 509) (Dağıtma tarihi : 25.1.1991) 

»•m<t 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

(77 nci Birleşim) 




