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V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 278 

1. — Sendikalar Kanunu ile Toplu tş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu
nun Bazı Maddelerinde Değişiklik kapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/622) (S. Sayısı : 276) 278:296 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 297 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 297 

1. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığına ait araçlar için Meclis bahçesinde yaptırılan kapalı garaja ilişkin so
rusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Yıldırım Akbulut'un yazılı ceva
bı (7/971) 297:298 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
İzmir Milletvekili Türkân Akyöl, üniversitelerdeki son gelişmeler, idarî özerkliklerin öne* 

mi ve Türk inkılap Tarihi Enstitüsünde gelişen olaylar hakkında gündem dışı bir konuşma yaptı. 

Zonguldak Milletvekili Tevfık Ertüzün'ün, 1989 Ekim ayı, tüketici ve toptan eşya fiyatları 
artışı ile, yıllık enflasyonun ulaşacağı miktarın ekonomimize etkileri konusundaki gündem dı
şı konuşmasına Devlet Bakanı Güneş Taner; 

Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz* m, Kütahya İli, Emet İlçesine bağlı Günlüce Ka
sabasının otomatik telefon santralı sorununda PTT'nin tutumuna ilişkin gündem dışı konuş
masına da Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer; 

Cevap verdiler. 
Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin ve 32 arkadaşının, Hakkâri tli Yoncalı Köyünde 18 

Temmuz. 1989 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddiaları ve olağanüstü hal uygulanan iller
deki benzeri uygulamaları tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/76) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemdeki yerini alacağı ve öngörüşme-
sinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul ve komisyonlarında bulunan kanun tasarı ve 
tekliflerinin görüşülmesine devam olunmasının, Bakanlar Kurulunca uygun görülmüş olduğu
na ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1029) Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler Bölümünün 
4 üncü sırasında yer alan, 276 sıra sayılı Sendikalar Kanunu ile Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve 
lx>kavt Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik \apılması Hakkında Kanun Tasarısının, Gün
demdeki diğer işlerin önüne alınarak 8 Kasım 1989 Çarşamba günkü birleşimde görüşülmesi
ne ilişkin Danışma Kurulu önerisi ile, 
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10/37 esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, komisyon çalışma süre
sinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi, 

Kabul edildi. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubuna ait olup, açık bulunan : 
Anayasa Komisyonu üyeliğine Sinop Milletvekili özür Gürbüz ve Adalet Komisyonu üye

liğine de Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal, 
Gruplarınca aday gösterilerek, seçildiler. 
Zonguldak milletvekili Şinasi Altıner ve 9 arkadaşının, elektrik enerjisinin yüksek fiyatla 

satılmasının nedenleri konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesinin (8/11) yapılan 
öngörüşmelerden sonra kabul edilmediği açıklandı. 

8 Kasım 1989 Çaramba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 17.48'de son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

E. Ytldtrtm Avct 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

Bursa Çanakkale 
Mustafa Ertuğrul Ünlü Mümin Kahraman 

1 • 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

8 . 11 . 1989 Çarşamba 

Yazüı Soru Önergeleri 

1. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağİar'ın, Horzum olayıyla ilgili iddialar hakkında 
bir araştırma yapılıp yapılmadığına ilişkin Bajşbakandan yazılı soru önergesi (7/967) (Başkan
lığa geliş tarihi : 27.10.1989) 

2. — tçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, BAĞ—KUR iştirakçilerinin emekli aylıkları
na ve üniversite hastanelerinden yararlanamamalarının nedenine ilişkin Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/968) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.11.1989) 

3. — Adana Milletvekili M. Sefahattin Kılıç'ın, Adana İlinde ne zaman ticaret mahkeme
leri kurulacağına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/969) (Başkanlığa geliş tari
hi : 3.11.1989) 

4. — İçel Milletvekili M. tstemihan lalay'ın, ilkokul öğrencilerine ev ödevi verilmemesi 
kararının gerekçesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/970) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 6.11.1989) 

5. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ait 
araçlar için Meclis bahçesinde yaptırılan kapalı garaja ilişin Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanından yazılı soru önergesi (7/971) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.10.1989) 

" ' • • 
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BtRİNCt OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekİli E. Yıldınm Ava 
KÂTİP ÜYELER : Mümin Kahraman (Çanakkale), Mustafa Ertuğrul ünlü (Bursa) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 28 inci Birleşimini açıyorum. 
III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salon
da bulunduklarını yüksek sesle bildirmelerini rica ederim. 

(tçel Milletvekili Ekin Dikmen'e kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞIKONUŞMALAR 
1. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, htflık odun kesimleri sonucu orman köylüleri arasında 

cereyan eden huzursuzluklara ilişkin gündem dışı konuşması ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Lut-
JuUah Kayalar'in cevabı 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden önce iki arkadaşın gündem dışı söz istemi vardır, onları 
yerine getireceğim. 

Çorum Milletvekili Sayın Cemal Şahin, kışlık odun kesimleri sonucu orman köylüleri ara
sında cereyan eden huzursuzluklar hakkında söz istemişlerdir, kendilerine söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Şahin. 
CEMAL SAHÎN (Çorum) — Sayın Başkan, Sayın milletvekilleri; konuşmama başlama

dan önce hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. 
Sayın milletvekilleri, inanıyorum, ki, pek çok milletvekili arkadaşımızın geldikleri bölge

lerde orman köyleri vardır; dolayısıyla orman köylümüzün içerisinde bulunduğu dert ve so
runları yakinen biliyor ve yaşıyorsunuz. 

Çorum tlimizde 400'den fazla orman köyü bulunmaktadır. Bu mevsim, hepinizin bildiği 
gibi, kış mevsimi. Kış mevsiminde, orman içerisinde yaşayan köylü vatandaşlarımızın yıllık ısınma 
ihtiyaçlarını karşılayacak derecede orman kesim tahsisleri yapılır. Bu orman kesim tahsis böl
geleri yetkili orman işletmelerince tespit edilirken, bu mevsimde köylü vatandaşlarımız arasın
da pek çok sıkıntıların, çatışmalara sebebiyet verdiğini görürüz; hatta pek çok yerlerde ölümle 
neticelenen olaylar oluyor. 

Sayın milletvekilleri, neden vatandaşlarımız durup dururken kesim mevsiminin geldiği bu 
mevsimlerde birbirleriyle çatışıyorlar, ihtilaf çıkarıyorlar?.. Olayın özü şuradan kaynaklanmak
tadır değerli arkadaşlarım. Biliyorsunuz, ormanların kesimi ve kadastro işlemleri devletin hü
küm ve tasarrufu altındadır. Uygulamada, devlet ormanlarının kesim alanlarının kadastrosu 
yapılırken, "İdarî sınırlar" dediğimiz köy sınırlarının tespit edilmemesi sonucu olaylar mey
dana geliyor. Yani şunu arz etmek istiyorum değerli arkadaşlarım: Köylümüz, bilirsiniz, kendi
sinin yetiştirdiği ormana çocuğu gibi bakar; onu korur ve ondan, tabiî ki yasalarımızın gereği, 
yararlanır. Ancak, ne yazık ki, uygulamada, ilgili devlet kuruluşumuz olan orman idareleri, 
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ormanların kadastro işlemlerini yaparlarken, bağlı bulunduktan köyün idarî sınırlarım nazara 
almadan kadastro tespitlerini yaptıkları için, bir bakıyorsunuz (A) köyüne ait bir orman alanı
nın (B) köyü adına kadastro işlemleri tamamlanmış veya (B) köyüne ait bir orman alanının 
(C) köyü adına tespiti yapılmış. Haliyle, bu kadastro işlemleri devam ederken köylü vatandaş-
lanmızın buna itiraz etme hakları var, hatta yargıya da götürme haklan var; ancak, ne yazık 
ki, yetkili orman işletmelerince yapılan kadastro çalışmalarından, başından beri farkına var
mayan, haberi olmayan vatandaşlarımız aleyhine, bu arz ettiğim tespitler altı aylık itiraz müd
deti de geçirildiği için, bu kadastro konusunda bir daha yargıya ve idarî mercilere itiraz etme 
hakkı olmuyor. Ancak, her ne sebeple olursa olsun, kesinleşmiş kadastro tespitlerine rağmen, 
vatandaşlarımız, kendi sınırları içerisinde, yani köy sınırları içerisinde bulunan ormanlarının 
bitişik komşu köylüler tarafından kesilmesine rıza göstermiyorlar. Çünkü, ormanı kendi malı, 
kendi çocuğu gibi, kendi mülkü gibi görüyor ve bu gözle bakıyor. Dolayısıyla da, uygulama
dan doğan bu rahatsızlığın ana kaynağım da bu belirttiğim husus teşkil ediyor. 

6831 sayılı Yasayı inceledim. Gerçekten, bu yasamızın 26 ncı ve 40 inci maddesinde, "Or
man kadastro tespitleri yapılırken ve kesim işlemleri sürdürülürken köylülerin bağlı bulunduk
ları idarî sınırlan nazara alınmaksızın bü işlemlerin sürdürüleceği" hükme bağlanmış. Orman 
Kanununun 40 inci maddesinde yer alan bu hükmün hangi gerekçelerle getirildiğini şu anda 
bilemiyorum; ama, uygulamada pek çok vatandaşlarımızı sıkıntıya soktuğu ve çatışmaların 
asıl kaynağını oluşturduğu uygulamadan görülüyor. 

Bölge müdürlükleriyle yaptığımız konuşmalardan anladığım kadarıyla, herhangi bir yö
renin idare âmirleri veya orman işletmesinin ilgilileri çeşitli şekillerde orman kesimini sürdürü
yorlar. Bir bakıyorsunuz, belli bölgelerde, köy sınırlan açısından ihtilaflı olan bölgelerde ke
sim alanı verilmiyor, bir de bakıyorsunuz ki, diğer bir tarafta, ihtilaflı olan bölgelerde kesim 
alanları verilmiş... Yani, ormanların kesimi, vatandaşların başına jandarma dikmek suretiyle 
sağlanmış oluyor. 

Sayın milletvekilleri, takdir edersiniz ki, jandarma gücüyle, devlet gücüyle tabiî ki belli 
orman alanlarının kesilmesi mümkün olabilir; ama jandarma gücüyle bu devlet ormanlarının 
bir köyün aleyhinde, diğer köyün lehinde kesilmesi olayı, oradaki köylü vatandaşlarımız ara
sındaki ihtilafları azaltmıyor, tam tersine, çoğaltıyor ve husumete dönüştürüyor. 

Bu nedenle, benim, yetkili Bakanlık temsilcilerinden ve Sayın Hükümetimizden istirham 
ettiğim, açıklamaya çalıştığım gibi, Orman Kanunumuzun bu 40 inci maddesinin yeniden göz
den geçirilmesi talebinden ibarettir. 

Diyeceksiniz ki, madem ki böyle bir sıkıntı var, yasa teklifini siz neden vermiyorsunuz?.. 
Böyle düşünen arkadaşlarımız olabilir; ama fantezi olsun diye bir yasa teklifi vermek istemiyo
rum. En haklı konularda bile muhalefetten gelen yasa tekliflerimizin burada parmak sayısıyla 
nasıl döndürüldüğünü hepimiz biliyoruz. Onun için, ben konunun özüne inerek, yetkilileri uya
rıyorum; köylü vatandaşlarımız için Orman Kanunumuzun 40 inci maddesi uygulamada bü
yük sorun olmaktadır. Tespitler mutlaka köy sınırlarına göre yapılmalı, orman kadastrosu bu
na göre hazırlanmalı ve yeniden gözden geçirilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, orman kadastrosu yeni tespit edilmiştir. Olaylar, o yüzden belki mah
dut bir sınır içinde kalabiliyor; ama bu, yarın genişler ve öyle bir noktaya gelir ki, devletimizi 
de, milletimizi de, vatandaşlarımızı da sonuç itibariyle büyük sıkıntılar içerisine sokabilir. 
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O balamdan, ben, Sayın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanımızdan istirham ediyorum; özel
likle Çorum bölgemizde tanık olduğum olaylar, hadiseler var; yetkili orman teşkilatlarına ge
rekli talimatı vermek suretiyle orman kesimi olayında biraz daha esnek olmalarım diliyorum. 

Bu vesileyle, hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
Hükümet adına cevap vermek üzere, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Sayın Lutfullah 

Kayalar; buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
TARIM ORMAN VE KÖYtŞLERt BAKANI LUTFULLAH KAYALAR (Yozgat) — Sa

yın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri, Çorum Milletvekili Sayın Cemal Şahin'in, özellikle 
orman kadastro çalışmalarıyla ilgili olarak gündem dışı yaptığı konuşmaya Hükümetimiz ve 
Bakanlığımız adına cevap vermek ve. görüşlerimizi arz etmek üzere, söz almış bulunuyorum. 
Bu vesileyle, Yüce Meclise saygılar sunarım. 

Değerli milletvekilleri, yurt ormanlarımızdan yapılan her türlü faydalanmalar, 6831 sayılı 
Orman Kanununun 26 ncı maddesine istinaden çıkarılan, 1973 tarihli, Orman Amenajman Plan
larının Düzenlenmesine, Uygulanmasına ve Yenilenmesine Dair. Yönetmelik esaslarına göre dü
zenlenen amenajman planlarına göre yapılagelmektedir. 

Baltalık ormanlardan yararlanılmasında da, orman köylerinin mevcut ve geçerli köy hu
dutları esas alınarak, köy mülkî hudutları içindeki baltalık ormanlar amenajman planlarında, 
köy kesim düzenleri yapılarak uygulanagelmektedir. Bu düzenlemeler de, ilgili köy muhtarlık
ları ile teşkilatımız arasında gerekli temas kurularak, protokoller düzenlenerek yapılmaktadır. 
Bunda da amaç, köylüler arasındaki muhtemel hudut ihtilaflarının asgariye indirilmesini sağ
lamaktır. Yurt ormanlarımızda yapılan baltalık köy kesim düzenlemelerinde, ana esas ve pren
sipler bu doğrultuda yapılmaktadır. Ancak, köy mülkî hudutları arasında zaman zaman karşı
lıklı itirazlar da olabilmektedir. Köylerarası hudut ihtilaflarının halli, daha ziyademülkî amir
likleri ilgilendirdiğinden, orman teşkilatımız, mülkî amirliklerle birlikte çalışarak, konuya çö
züm getirme çalışmalarına katılmaktadır. 

özellikle, Sayın Milletvekilimizin kendi seçim bölgesiyle ilgili olarak, Çorum tli hudutları 
içindeki köy kesim düzenlemelerine ilişkin amenajman planları 1986 yılında mevcut ve geçerli 
köy sınırları göz önüne alınarak; köyler arasında yapılan protokollara göre yöre halkının yaka
cak odun ihtiyacını muntazaman karşılamak ve ormanların devamlılığını sağlayacak şekilde 
tanzim edilmiş ve üç senedir de uygulanmaktadır. Ancak, Çorum tlimizde veya bir başka ili
mizde gerçekten bu uygulamalar esnasında köylerimiz arasında, biraz önce de Yüce Meclise 
arz ettiğim gibi, ihtilaflar olabilmektedir. Bazı köyler komşu köylerin sınırlarına çeşitli sebep
lerle itiraz etmişlerse, köylülerimizi kışın yakacak odunsuz bırakmamak maksadıyla, özellikle 
de ikna metodu da kullanılarak, öncelikle kış sezonu içerisinde sıkıntıda kalmamaları için bu 
ihtilaflara çözüm getirilmeye çalışılmaktadır. 

Ancak, Sayın Milletvekilimizin kadastro çalışmalarıyla ilgili olarak, özellikle 42 nci mad
de konusunda belirttikleri görüşlerinde haklılık payları vardır. Yüce Meclisimizin, Tarım Or
man ve Köyişleri Komisyonunda görüşülmekte olan kanun tasarısını, Bakanlık olarak geri çektik 
ve tasarı üzerindeki çalışmalarımız şu anda son noktasına gelmiş bulunmaktadır, özellikle, 
ihtilafların uygulayıcı mercileri olan Yargıtay ve üniversiteler de dahil olmak üzere, çeşitli ku
ruluşların görüşlerini aldık. Kanun tasarısı, Yüce Meclisin komisyonuna takdim edilecek, 
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orada değerli komisyon üyelerimin görüşleri alınarak, Yüce Meclisin de olurundan çıktıktan 
sonra kanunlaşacaktır. Bu konuda da, Yüce Meclisin değerli üyelerinin katkı ve yardımlarını 
Bakanlık olarak beklemekteyiz. 

Bu vesileyle, özellikle yeni hazırlanmakta olan ve Yüce Meclise arz edilecek olan tasarıda; 
Sayın milletvekilinin belirttiği sorunlara çözüm getirecek olan maddelerin de bulunduğunu be
lirtir, Yüce Meclise saygılar sunarım. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kayalar. 

2. — Ankara Milletvekili Eşref Erdem'in, Ankara'da emniyet görevlilerinin, görev alanları dtşm-
da, Baytndtrltk ve İskân Müdürlüğü şantiyelerinde çahşan personeli denetlemeyle görevlendirilmiş olmala-
rtna ilişkin gündem dtşt konuşması ve İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu'nun cevabı 

BAŞKAN — Ankara Milletvekili Sayın Eşref Erdem, emniyet kuvvetlerinin görev alanları 
dışında, Bayındırlık ve tskân Müdürlüğü işlerlerinde çalışan personeli denetlemeyle görevlen
dirilmiş olmaları hakkında gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Erdem. (SHP sıralarından alkışlar) 

EŞREF ERDEM (Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hukukun üstünlüğü il
kesi, hukuk devleti olmanın temel koşuludur. Bu, demokrasilerde, "Olmazsa olmaz" kuraldır. 
Yönetimin eylem ve işlemleri, anayasa ve yasalara uygun değilse, bu sistemden demokratik re
jim diye söz etmek mümkün değildir. 

Gündem dışı konuşmamın özü, İktidarın, hukuk tanımaz anlayışının, yöneticiler tarafın
dan nasıl algılandığının ve nasıl uygulandığının tipik bir örneği olması açısından çarpıcıdır. 
Yüce Kurulu bilgilendirmenin uygun olacağını düşünerek söz almış bulunuyorum. Bu vesiley
le, Yüce Kurulu saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Ankara İli Bayındırlık ve tskân Müdürlüğü, S Eylül 
1989 tarihinde 13994 sayı ile müdürlük personeline genelge mahiyetinde bir yazı yayımlamış
tır. özet olarak, yazıda, çalışanların mesai saatleri içerisinde işyerinde bulunmaya daha büyük 
bir özen göstermeleri isteniyor. Bü husus, elbette ki, idarelerin başta gelen görevidir. Buna de
necek bir şey yoktur; ancak, yazının ikinci paragrafında aynen şöyle deniyor: "Şantiyelerde 
görev yapmakta olan, sanat sınıfı ve meslek sımfı personelimizin hiç görevlerine gelmedikleri 
Valilik makamınca bildirilmekte olup, işin ciddiyeti bakımından, Valilik Makamınca, persone
limizin dışarıda kontrolü için, Emniyet Müdürlüğüne talimat verilmiş olduğunu, yapılan kont
rollerde ise, görevlerinin başında bulunmayan ve görev harici başka yerlerde yakalanan perso
nelimiz hakkında..." diye devam ediyor ve "Gerekli işlemin yapılacağı" belirtiliyor. 

\azıdan açıkça anlaşıldığı gibi, Valilik Makamı, personelin denetlenmesi ve yakalanması 
hususunda emniyet güçlerine görev ve yetki vermektedir. "Kontrol" ve "yakalama" sözcükle
ri, aynen yazıdan alınmıştır. 

2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu incelendiğinde görülmektedir ki, emniyet güç
lerinin herhangi bir kurum ve kuruluş personelinin göreve devamlarım kontrol etmek ve hiçbir 
kimseyi de bu tür bir gerekçeyle yakalamak hususunda görev ve yetkisi bulunmamaktadır. Eğer, 
"yakalamak" sözcüğü, personelin görevinde bulunmadığını saptayan bir rapor düzenlemek 
anlamında kullanılmış ise, buna da olanak yoktur. 
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Anılan yasanın 4 üncü maddesinde, "Polis, hiçbir surette vazifesinde» başka bir işte 
kullanılamaz" hükmü yer almaktadır. Mahallin en büyük mülkî amirinin emriyle, emniyet güç
lerince yerine getirilecek görevler, yasanın 8 inci ve 9 uncu maddelerinde sıralanmıştır. 

5442 sayılı ti idaresi Kanununun 9 uncu maddesi, "Valilerin hukukî durumları, görev ve 
yetkileri" başlığını taşımaktadır. Bu maddenin (D) bendi hükmüne göre, valilik makamına, 
bütün devlet daire, müessese ve işletmelerini denetleme yetkisi tanınmışsa da, bu denetim yet
kisinin, müfettişler ya da daire amir ve memurları eliyle kullanılabileceği, aynı bendin ikinci 
cümlesiyle ifade olunmuştur. Devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerinin valilik makamınca 
kullanılabileceğini düzenleyen 11 inci maddenin (A) bendindeki yetki ise, ancak suçun işlen
mesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak koşuluna bağlı olarak ve bu gereksinmeyle 
sınırlı surette kullanılabilir. 

"Valilerin teftiş ve denetleme yetkileri" başlığını taşıyan 13 üncü maddesinde de, emniyet 
güçlerinin demetim amacıyla kullanılabileceğini gösteren bir yetki hükmü yasada yer alma
maktadır. 

Görüldüğü gibi, gerek Polis Vazife ve Selahiyet Kanununda ve gerekse ti İdaresi Kanu
nunda, emniyet kuvvetlerinin, personelin göreve devamını denetlemek ve hatta ötesinde, yaka
lamak gibi bir görev ve yetkisi de bulunmamaktadır. 

Anayasamızın-^ -na maddesiyle, "Hiçbir kimse veya organ kaynağım Anayasadan alma
yan bir Devlet yetkisi kullanamaz" kuralı konulmuştur. 

Anayasamızın 123 üncü maddesiyle, idarenin görevlerinin kanunla düzenleneceği hükme 
bağlanmıştır. 

Bu durumda, ti İdaresi Kanunu hükümleri çerçevesinde, Valilik Makamının görev ve yet
kileri düzenlenmiş olmakla ve bu yasada da valilik makamına, sözü edilen biçimlerde denetle
me yapmak üzere kolluk kuvvetlerini kullanmak yetkisi verilmemiş bulunmakla, valilik maka
mı, Anayasanın 6 ncı maddesi hükmüne aykırı davranmakta ve yasaların kendisine vermediği 
yetkileri kullanmaya kalkışmaktadır. 

öte yandan, Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 2 nci Maddesinin (B) bendinde, "Ko
nusu suç teşkil eden emir hiçbir suretle yerine getirilmez; Yerine getirenler sorumluluktan 
kurtulamaz" denilmektedir. 

Açıkça görüldüğü ve anlaşıldığı üzere, Valilik Makamının, yazıda kaydedilen suretle bir 
kontrol ve yakalama yetkisi yoktur. Görevle ilgili olmayan bir durum nedeniyle kişileri kontrol 
etmek veya yakalamak, temel hak ve özgürlüklere yöneltilmiş bir suçtur. Bu sebeple, yasal te
mdi bulunmayan bir yetkiyi kendince ihdas etmeye kalkışan Vali ile, konusu suç teşkil eden 
emri yerine getiren emniyet güçleri, suça iştirak halindedirler. 

Sayın Başkan, sayın üyeler, ayrıca, böyle bir uygulama, polis devleti anlayışının hayata 
geçirilmesidir. Anayasamızda ifadesini bulan hukuk devleti ilkesini ortadan kaldıran ve toplu
mun her konuda polis eliyle denetlenmesini ön plana çıkaran bir anlayışın, başkaca şekilde 
tanımlanması olanaksızdır. 

Burada, bu konuşmamla emniyet mensuplarını ve polisimizi hedef almadığımı, özellikle 
belirtmek isterim. Amacım, emniyet güçlerini görev alanları dışında kullanmaya kalkışanları, 
yasa ve hukuk içinde davranmaya çağırmaktır. 
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Hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü anlayışıyla bağdaşmayan böyle yasa dışı yollara baş
vuran yetkililer, bir gün hesap vereceklerini asla unutmamalıdırlar. 

Konu, iki sayın bakanımızı ilgilendirmektedir. İçişleri Bakam ile Bayındırlık ve tskftn Ba
kanının bugüne kadar bu konu hakkında nasıl bir tutum içerisinde olduklarını, doğrusu me
rak ediyorum. Böyle bir anlayış karşısında sessiz kalmanın bedelini bir gün toplum olarak öde
mek zorunda kalabiliriz. 

Her askerî müdahale toplumda yeni yaralar açmıştır; ama en acımasız olanı^l2 Eylül ve 
onun sivil görünümlü devamı olan Anavatan Partisi, toplumumuzdaki tüm değer yargılarını 
altüst etmiştir. 

Bu anlayış bizi nereye götürür biliyor musunuz?.. Sonuç ortada; hem Cumhurbaşkanı se
çileceksiniz, Anayasaya göre tarafsız olacaksınız, hem de eski partinizin içinden elinizi çekme
yeceksiniz, rejimle oynayacaksınız... 

Çoğulcu ve katılıma bir demokrasi istediğimizi söylüyoruz; ama bu, sadece bunu telaffuz 
etmekle olmaz, onun gereğini yapmakla olur. O da, sivil giyinmiş değil, gerçekten sivil ve çağ
daş kafalı yöneticilerle olur. 

Sabrınız ve dikkatiniz için teşekkür eder, saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdem. 

Hükümet adına cevap vermek üzere, içişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu; buyurun efen
dim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADÎR AKSU (Diyarbakır) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; Ankara Milletvekili Sayın Eşref Erdem'in gündem dışı konuşmalarına cevap ver
mek için söz almış bulunuyorum. 

Bilindiği gibi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 10 ve 11 inci maddeleriyle, 5442 
sayılı ti idaresi Kanununun 13 üncü maddesi gereğince devlet memurlarının, kanun, tüzük ve 
yönetmeliklerle belirlenen görevlerini zamanında ve eksiksiz olarak yaptırmak ve onlann hal 
ve hareketlerini takip ve kontrol etmek için, öncelikle en yakın amirlerinden başlamak üzere, 
il valisine gelinceye kadar bazı kişilere denetim görevi verilmiştir. 

Bu görev bakımından, Ankara Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü, kendi iç bünyesinde bir 
genelge ile 5 Eylül 1989 gün ve 13994 sayılı yazıları ile kendi birimlerine, müdürlüğüne bağlı 
meslek ve sanat sınıfı personeli mesai saatlerine riayet etmeleri konusunda, yukarıdaki kanun
lardan bahisle, bir duyuruda bulunmuştur. 

Sözü edilen yazıda, müdürlüğün, söz konusu denetimleri kendi elemanları ile yapması ve 
bunların yeterli olmaması halinde, valilik makamınca da ayrıca aynı konuda denetlemelerin 
yapılacağını ve gerektiği hallerde, görevlilerin, görev harici başka yerlerde görülmeleri ve görev 
esnasında disiplin suçları işledikleri hallere mahsus olmak üzere, durumun tespiti bakımından 
emniyet müdürlüğüne de gerekli talimatın yine valilikçe verildiği belirtilmektedir. 

"Yazıdan da anlaşılacağı üzere, emniyet görevlilerinin, Bayındırlık ve iskân Müdürlüğü per
sonelini denetlemeleri söz konusu değildir. Ancak, Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu gereğince, 
emniyet görevlileri, suç işlenmesini önlemek ve işlenmiş olan bir suç hakkında kanunlarda ya
zılı görevleri yerine getirmekle görevli bulunduklarından, görevleriyle ilgili olarak, kanunların 
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çizdiği görev ve yetki alanı içerisinde her türlü suçun ve suçlunun tespitini yaparak, ilgili mer
cilere bildirmek durumundadır. Bundan dolayı, emniyet müdürlüğüne talimat verilmiştir. 

Ankara Valiliğince, emniyet görevlilerinin, yukarıda arz edilen sınıflar ve yetkiler dışında, 
Bayındırlık ve tskân Müdürlüğü işyerlerinde görevlendirilmeleri mevzubahis değildir. 

Yüce Meclisin bilgilerine saygıyla arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksu. 

Gündeme geçiyoruz. 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. — 8 ildeki olağanüstü halin 4 ay süre ile uzatılmasına dâir Başbakanlık tezkeresinin görüşmele
rinin 14 Kasım 1989 Salı günkü birleşimde yapılacağına ilişkin Başkanlık açıklaması 

BAŞKAN — Gündemimizin "Sunuçlar" kısmında, 8 tideki Olağanüstü Halin 4 Ay Sü
reyle Uzatılmasına İlişkin Başbakanlık Tezkeresi yer almaktadır. Ancak, siyasî parti grupları
mızın müşterek bir istekleri Başkanlığımızca da uygun görüldüğünden, bu tezkerenin görüş
meleri 14 Kasım 1989 Salı günkü birleşimde yapılacaktır. 

V. — KANUN TASARI V£ TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Sendikalar Kanunu ile Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun Bazı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/622) 
(S. Sayısı : 276) (1) 

BAŞKAN — Dünkü birleşimde alınan karar gereğince, gündemin "Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer tşler" bölümünün 4 üncü sırasında yer alan, 276 sıra 
sayılı Sendikalar Kanunu ile Toplu tş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun Bazı Maddele
rinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 

Komisyon raporunun okunup, okunmamasını oylarınıza sunacağım: Raporun okunma
sını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye var mı?.. Doğru Yol Partisi Grubu adına, 
Sayın Abdullah Ulutürk; buyurunuz efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA ABDULLAH ULUTÜRK (Afyon) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; 276 sıra sayılı kanun tasansı hakkında Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini açık
lamak üzere söz aldım. Bu vesileyle, Grubum ve şahsım adına Yüce Heyetinizi saygıyla se
lamlarım. 

Sayın milletvekilleri, gelişmiş çağdaş ülkelerde çalışma yaşamı ve çalışma yaşamına ilişkin 
bütün sorunlar çözülmüştür. Bu ülkelerde, insan emeği ve insan hakları kanunlarla korunmuş
tur. Bugün, ekonomik sistem ne olursa olsun, ekonomik bakımdan güçsüz kitlelerin korun
ması, emek-sermaye ilişkilerinde güçsüz kitlelerin korunmasına yönelik önlemlerin alınması, 
çağdaş sosyal devletin temel görevlerindendir. 

(1) 276 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Çağdaş toplumlar, emek-sermaye ilişkilerinde, çalışanları, yani, emek gücünü doğrudan 
müdahalelerle korurken, çalışanların temel hak ve özgürlüklerini de demokratik bir siyasal dü
zenin gereklerine uygun olarak güvence altına almak çabasındadırlar. Bizde ise, ANAP Hükü
metleri, işçi-işveren ilişkilerini toplu düzeyde düzenleyen yasalar bakımından son derece talih
siz, antisosyal ve antidemokratik davranışları ilke olarak benimsemiş ve savunur duruma gir
miştir. 

İşçi ve işverenler arasındaki toplu düzeydeki ilişkileri düzenleyen başlıca yasalar, 2821 ve 
2822 sayılı Yasalardır. Sendika hakkı ve özgürlüğü, özgür toplu sözleşmecilik ve grev hakkı, 
çalışanlara, sermaye karşısında çalışma barışını kurabilme olanağını sağlar. Onun için, bu haklar, 
çalışanlar bakımından çok değerlidir. 

Askerî bir dönemin ürünü olan sendikalar ve özgürlükleri aşın derecede sınırlayan 1982 
Anayasası ve ondan kaynaklanan Sendikalar Yasasıyla Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt 
Yasaları, özgürlükleri sınırlayan antidemokratik yasalardır. Bunun için, önce Anayasada, son
ra 2821 ye 2822 sayılı yasalarda köklü değişiklikler yapılmadan, çalışanlara, haklarının verildi
ğini söyleyebilmek mümkün değildir. Kaldı ki, sendikal haklar ve özgürlükler konusunda Türk
iye'nin uluslararası yükümlülükleri de bulunmaktadır. Bunlar, bir yandan Uluslararası Çalış
ma örgütüne üye olmamızdan, bir yandan da, onaylamış bulunduğumuz sözleşmelerden do
ğan moral ve hukuksal yükümlülüklerdir. 

Bugün, Türkiye'nin ILO şartlarına uyduğunu söyleyebilmek mümkün değildir. Bir kere, 
Uluslararası Çalışma örgütünün Anayasasına, sendika hakkı ve özgürlüklerine ilişkin 87 sayı
lı Sözleşmeye, toplu pazarlık hakkımn korunmasına ilişkin 98 sayılı Sözleşmeye, işe alınmada 
ve işten çıkarmada ayırım yapılmasına yönelik 111 sayılı Sözleşmeye karşı, mevzuatımızda hü
kümler bulunmaktadır. 

Bir taraftan "Sendika hakkı var" diyeceksiniz, diğer yandan sendikayı çalışmaktan alıko
yacak ve etkinliğini azaltacaksınız. Bugünkü sendikacılık, siyasal iktidarın gölgesindeki sendi
kacılıktır. "Grev hakkı var" diyeceksiniz, grev hakkını işlemez hale getirecek, sayısız yasaklar
la kuşa çevireceksiniz... 

Biz, Doğru Yol Partisi olarak, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işlemesi gerektiği
ni düşünen, savunan bir partiyiz. Demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işlemesi, katılımcı 
ve çoğulcu bir demokrasi demektir. Katılımcı ve çoğulcu bir demokrasinin vazgeçilmez unsur
larından biri, sendikalardır, özgür ve demokratik bir toplumdan bahsedebilmek için, temel 
sendikal hakların varlığını da savunmak gerekir. Bir ülkenin demokratik bir toplum sarılabil
mesi için, şu hakların açıkça tanınması ve kurulabilmesi zorunludur: 

Tüm işçiler, önceden izin almaksızın sendika kurma ve sendikalara katılma hakkına sahip 
olmalıdır. 

Sendikalar, harhangi bir müdahale olmadan, ana tüzüklerini ve yönetmeliklerini hazırla-
yabilmelidir; kendi temsilcilerini tam bir özgürlük içinde seçebilmeli, yönetimlerini ve faaliyet
lerini düzenleyebilmen ve programlarını oluşturabilmelidir. 

tdarî kararlarla sendikaların faaliyetleri durdurulmamalı, sendikalar kapatılmamalıdır. 
Sendikalar, federasyonlar, konfederasyonlar oluşturabilmelidir. 
Sendikaların kuruluşunda, faaliyetlerinde ve yönetimlerinde işverenlerin müdahalesi ön

lenmelidir. 
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Sendikalar, çalışma ve yaşama koşullarını belirlemede toplu pazarlık hakkını özgürce kul
lanabilmelidir. 

tşçiler ve sendikalar grev yapabilmeli ve diğer mücadele yollarını da kullanabilmelidir. 

Mevzuatımıza göre, 2821 sayılı Yasada, seçme ve seçilme temel hakkının özüne dokunan 
kısıtlamalar vardır, örneğin, sendikada yönetici olabilmek için, yani seçilebilmek için, işko
lunda on yıl çalışmak gerekir. Yine, yönetici olarak seçilirseniz, belli bir dönem ve süre seçile
bilirsiniz; daha fazla seçilemezsiniz. Mevcut yasa tasarısı, 2821 sayılı Yasanın yürürlüğe girme
siyle iki dönem seçilebilme imkânına ilaveten, dört olağan kongre, yani iki dönem daha seçile
bilme imkânı getirmektedir. 

Biz, parti olarak diyoruz ki, neden süre koyuyorsunuz? Bir yandan, tecrübeli sendikacıla
rın bir süre daha sendikaların yönetiminde bulunmalarını ihtiyaç olarak kabul ediyorsunuz, 
daha sonra, sanki bir dönem sonra bu ihtiyaç kalmayacakmış gibi, süre getiriyorsunuz. Seçme 
ve seçilme temel hakkının özüne dokunan böyle bir tahdidin demokratik olmadığı ve yanlış 
olduğu açıktır. Bu değişikliği bir gelişme olarak kabul etmek, ILO şartlanna uyduğunu söyle
yebilmek de mümkün değildir. Seçilme hakkının sınırsız ve süresiz olması bir zarurettir. 

Türkiye'de serbest toplu pazarlık düzeyine yeniden dönüldüğünü iddia ederken, ona çe
şitli yollardan müdahale edenler, grev hakkını da işlemez hale getirerek, işçilerin etkinliğine 
son vermeyi amaçlamaktadırlar. Zaten, her sendikanın grev hakkı yoktur; grev hakkı, sadece 
toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi taşıyan sendikalara bırakılmıştır. Bazı işkollarında da grev 
hakkı verilmemektedir. Bugünkü mevcut yasa ve mevzuat çerçevesinde, işçi, grev yapama
maktadır. 

2822 sayılı Yasada, gerek yetki alma, gerekse grev ilanı prosedürleri, uygulamada çok yönlü 
engellerle karşı karşıyadır. Sık sık mahkemelere başvurulmak zorunda kalınmakta ve her sefe
rinde işçiler daha büyük kayıplara uğramaktadır. 

Sayın milletvekilleri, grevler, baskıların ve ekonomik bunalımın son safhaya gelmesi ve 
başka çıkış yolu bulunmadığı için yapılmaktadır. Anayasanın 54 üncü maddesi "Grev hakkı
nın iyiniyet kurallarına aykırı tarzda kullanılamayacağını" belirtiyor. Oysa, iyini yet kuralları 
herkese göre değişir. Yine bu madde, "Grev hakkının toplum zararına kullanılamayacağını" 
belirtiyor. Oysa, her grevin, ekonomiye, dolayısıyla da topluma zarar verdiği iddia edilebilir. 
Aynı madde "Grev ve lokavtın yasaklanabileceği veya ertelenebileceği haller ve işyerleri ka
nunla düzenlenir" diyor. Bu hükümle, iktidarlara her işkolunda grevleri yasaklama veya erte
leme hakkı tanınmış oluyor. Aynı maddeye göre, "Bir grev ertelenmişse, erteleme sonunda, 
uyuşmazlık Yüksek Hakem Kurulunca çözülür" diye bir hüküm getiriyor. Bu durumda, bir 
hükümet herhangi bir grevi erteleyebilir ve bir grev bir kez ertelendi mi, artık, toplusözleşme 
hakkı işlemeyecek demektir. 

Yine bu maddeye göre, "Greve katılmayanların işyerinde çalışmaları, Greve katılanlar ta
rafından hiçbir şekilde engellenemez" deniliyor. Böylece, grevler etkisiz, grev gözcülüğü de tü
müyle anlamsız hale getirilmiş oluyor. 

2822 sayılı Yasanın 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında, genel sağlık ve millî güvenlik 
nedeniyle Bakanlar Kurulunun grevi 60 gün erteleme süresi 90 güne çıkarılmış bulunulmakta
dır. Sürenin 90 güne çıkarılmasının gerekçesi de tasarıda şöyle ifade edilmektedir: Batı 
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ülkelerinde grev ve lokavtta geçen süreler, memleketimizdeki grev ve lokavtta geçen sürelere 
nazaran çok kısa imiş, 60 günlük anlaşabilme süresi yine kısa imiş, yürürlükten kaldırılan 275 
sayılı Toplu tş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununda da bu süre 90 günmüş... Bu gerekçeyi 
kanundaki değişikliğe mesnet yapmak isteyenlere şunu sormak gerekir: Batı ülkelerinde çalı
şanların durumları nasıldır? Batı ülkelerindeki işçilerin sendikal hakları, grev ve lokavt hakla
rı, toplusözleşme haklarındaki kısıtlamalar hangi derecededir? Atıf yapılan 275 sayılı Yasada
ki haklar 2822 sayılı Yasada da korunmuş mudur? Tabii ki, bu sorulara mevzuatımız yönün
den müspet cevap vermek mümkün değildir, öyle ise, bu gerekçeye katılabilmek de, bizim açı
mızdan mümkün görünmemektedir. 

Sayın milletvekilleri, içinde bulunduğumuz ay içerisinde birçok sendikanın kongrelerini 
izledik. İşçiler için önemli olan, çalışma ve yaşama koşullarıdır. Türkiye'de, işçiler, tarihin hiç
bir döneminde bu kadar ezilmemiş, bu kadar horlanmamıştır. Türk işçisi, emeğinin, ekmeği
nin kavgasını vermektedir; 12 Eylül sonrasında kısıtlanan haklarını ve özgürlüklerini geri iste
mektedir; hak ve özgürlüklerinin ellerinden alınması ile ekmeklerinin küçüldüğünü gördükle
rinden, demokratik olmayan yasaları aşmak istemektedir; demokrasiyi tüm kural ve kavram
larıyla yaşatmak istemektedir. Üyelerine, insanca yaşayabilecekleri bir ücret sağlanıncaya ka
dar, gelir dağılımını adil bir biçime sokuncaya kadar, ülkemizde gerçekten demokratik bir işle
yiş kuruluncaya kadar, özgür toplu pazarlık hakkı tanınıncaya kadar ve grev hakkının sınırlan 
çağdaş ülkelerdeki gibi gerçekleşinceye kadar, Doğru Yol Partisi, işçi haklarını savunacak, Türk 
işçisinin yanında yerini alacaktır. 

Yüce Heyete saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ulutürk. 

SHP Grubu adına, Sayın Etem Cankurtaran, buyurun. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA ETEM CANKURTARAN (İçel) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; 12 Eylül 1980'den sonra Millî Güvenlik Konseyince çıkarılan 5 yasadan 2'sinin Sendi
kalar Yasası, Grev ve Toplu tş Sözleşmeleri Yasası olduğunu hepiniz biliyorsunuz. 

Türkiye'de, Anayasa bile, Danışma Meclisinde tartışılmasına imkân verilen bir yasa ola
rak görülmüş; ama ne yazık ki, çalışanların sendikalaşma, toplusözleşme yapabilme, grev ya
pabilme haklarını düzenleyen çalışma yaşamıyla ilgili yasalar, Millî Güvenlik Konseyi tarafın
dan çıkarılmıştır. Tutanakları var; sanıyorum tarih onları bir ibret belgesi olarak saklayacaktır. 
Ahcak, ilgi çeken yam şu: Bu yasalar, Millî Güvenlik Konseyi tarafından çıkarılmış olmasına 
rağmen, 1983 yılından bu yana, Anavatan Partisi ve onun içinden çıkan hükümetler, bir türlü, 
köklü bir biçimde bu yasaların değiştirilmesinden yana olmamıştır. 

Bugün de görüşmek üzere olduğumuz yasa tasarısı, gerçekten bir hilkat garibesidir. Nere
sinden bakarsanız bakın, tartışmaya bile değmez. İnsanların seçme ve seçilme haklarını elin
den alacaksınız, sonra da, "Sana bir dönem verdim, yarım dönem daha uzatıyorum, bir gün 
bir dönem daha uzatırım" diye devam edeceksiniz... 

1983'ten 1989 yılına kadar, hadi şu mantıkla anlıyordum bunu; Anavatan Partisi, her dö
nem sendikacılara karşı bunu bir şantaj olarak kullanıyordu; İktidarını sürdürebilme şansı ol
duğu için şantaj olarak kullanıyordu. Şu anda getirilen yasa teklifi ile iki dönem daha uzatma 
hakkı verilen sendikacı arkadaşlarımız, altı yıl sonra ancak bunu karşılarında şantaj 
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olarak görebilecekler. Altı yıl daha Anavatan Partisi Türkiye'de iktidar olarak kalmayacağına 
göre, böyle bir şantaj şansını elinizde tutmakla neyi elde etmiş olacaksınız? (SHP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, çalışma yaşamını düzenleyen yasalar, Anayasadan başlayarak, tam 
bir kıskaç içerisinde. Mantığı, ekonomik politikadan kaynaklanıyor. 24 Ocak 1980'den bu ya
na, kâr, faiz, rant serbest. Şimdi her şey serbest devam ediyor; ancak, sınırlı olan emek gelirle
rini sınırlı tutabilmek için, insanların örgütlülüğünü ellerinden almak lazım. Temel insan hak
ları var; temel hak, yaşama hakkı. Yaşama hakkı çalışma hakkını doğuruyor; çalışma hakkı, 
çalışma güvencesini gerçekten güvence altına almayı gerektiriyor. Bu hakları birbirinden kopa
rıp, ayırır, ayrı ayrı gibi görürseniz, bu hakların bütününü bozarsanız, o zaman, hiçbir hakkın 
kullanılamayacağı sonucuna varırsınız. O nedenle, Türkiye, 12 Eylül 1980 sonrasının talep et
tiği, sermayenin isteği doğrultusundaki örgütsüz toplum olma özelliğini devam ettirecektir. De
vam ettirilebilmesi için iktidar elinden geleni yaptı, sanıyorum bundan sonra da elinden geleni 
yapmaya gayret edecektir. 

Madde görüşülürken, ayrıntısıyla ilgili söyleyeceklerimiz elbette olacak; ancak, şu rakam
lara dikkat çekmekte yarar var: Türkiye nüfusu 55 milyon ve bu ülkede, çalışan insan sayısı 
yaklaşık 15 -16 milyon. 15 • 16 milyon çalışan insan içerisinde, bizim sendikalaşma hakkı tanı
dığımız insan sayısı -Çalışma Bakanlığının temmuz ayı istatistikleri ortada-1 834 000. 55 mil
yonluk nüfus içerisinde, siz yalnızca 1 834 000 insana ekmek isteme, toplusözleşme yapma, 
hak isteme özgürlüğü tanırsanız, bu toplumun örgütlü olarak kendi haklarını savurlma imkâ
nını kendine vermiş olur musunuz? Vermemişsiniz. Bu toplum, vermediğiniz bu imkânları kul
lanamadığı için, örgütlenemediği için, sorunlarımız, sıkıntılarımız artıyor ve öyle gözüküyor 
ki, bir süre Saha da devam edecektir. 

Sayın milletvekilleri, örgütlenebilmiş olan yalnızca 1 834 000 insana kısmî toplusözleşme 
yapma şansı vermişiz. Kaldı ki, toplusözleşme, yapma şansının önündeki engellerin ne büyük 
olduğu hepimizce bellidir. Ayrıca, işçilerin toplusözleşmeden haklarını tam anlamıyla elde ede
bilmeleri için de, özgürce grev yapma şansına sahip olmaları lazımdır, özgürce grev yapma 
şansı olmadığı gibi, bu 1 834 000 işçinin yaklaşık üçte birine de, "Grev yapmak yasaktır; siz, 
grev de yapamazsınız" demişiz ve gerek Anayasamızda, gerek 2821 ve 2822 sayılı Yasalarımız
da da, "Çalışma hakkı, toplusözleşme hakkı ve grev hakkı" gibi düzenlemelere yer verdiğimi
zi iddia etmekteyiz. Bu iddialarımızı kim kabul ediyor? Bu iddiaları, yalnızca, bu düzenleme
leri yapanlar kabul ediyorlar. Bu iddiaları, yalnızca ANAP ve sözcüleri kabul ediyorlar. Bu 
iddiaları, Türkiye'de sendikacılar kabul etmiyorlar, "lanlış; doğru değil" diyorlar. Bu iddiala
rı, Türkiye'de muhalefet partileri de kabul etmiyorlar; Bu iddiaları, uluslararası düzeyde çalış
ma hakkını düzenlemiş olan uluslararası Çalışma Örgütü de kabul etmiyor ve bu iddiaları Av
rupa Topluluğu da kabul etmiyor. 

Peki siz, nevi şahsına münhasır bir toplumun parçaları mısınız? Muhalefetten ayrı, sendi
kalardan ayrı, toplumsal yaşamdan kopuk ve uluslararası düzeydeki bu ilişkilerden farklı ola
rak sizin, o zaman biraz dönüp kendinizi tahlil etmeye ihtiyacınız var. Bu tahlili yapamadığınız 
için zaten, Türkiye bugün bu noktadadır ve maalesef, üzülerek söylüyorum, siz de bu nokta
dasınız. (SHP sıralarından alkışlar) 

1984'ten bu yana Türkiye'de toplusözleşme döneminin yeniden başladığı iddia edilir. O 
günden bugüne kadar, her yıl gittiğimiz Uluslararası Çalışma örgütü toplantılarında, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ya kara listeye alınır ya dikkati çekilir ya da bazı konular izlemede bı
rakılır. 
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O günden bu yana bu kanunda çeşitli değişiklikler de yaptık. 'Yaptığımız değişiklikler sı
rasında, biz muhalefet partileri olarak ve dışarıdan sendikacılar, "Yaptığınız bu değişiklikler 
yeterli değil, bizi tatmin etmiyor" dedik ve siz, "Bizi tatmin etmediğini" söylediğimiz bu deği
şiklikleri gerçekleştirerek, bizim sözlerimize aldırış etmeksizin, Uluslararası Çalışma örgütü
nü kandıracağınızı sandınız; ama en son, Uluslararası Çalışma örgütünün Genel Kurulunda, 
Türkiye ile ilgili alınan kararları hepimiz biliyoruz ve bütün dünya da biliyor. 1402 sayılı Sıkı
yönetim Yasasıyla işlerinden atılan ve yıllarca acı içerisinde bırakılan insanlarla ilgili olarak 
Türkiye'ye neler söylenildiğini hepimiz biliyoruz. 

Uluslararası Çalışma örgütünün bu sözleşmelerini benimsemişiz. Benimsediğimiz sözleş
melere rağmen yaptığımız uygulamaların her birinin ne kadar büyük yanlışlıkları içerdiği or
tadadır. 

Şu gerçeği hiç kimseye anlatamayız: Ne kadar, burada oturup Avrupa Sosyal Şartını ka
bul ediyor görünürsek görünelim, kâğıt üzerine ne yazarsak yazalım, eğer uygulamada gerçek
ten o hakların kullanılır olduğu gerçeğini anlatamıyorsak, o haklar uygulanamıyorsa, uygula
dığımız insanlar benimsemiyorlarsa, yaptığımız işlerin hepsinin yanlış olduğu, doğru olmadığı 
ve sahte olduğu bir gün ortaya çıkar; işte Türkiye'de sendikal alandaki gelişmelerin temelinde 
de bu vardır değerli arkadaşlarım. 

Getirilen yasa değişikliği ile ilgili söylenecek çok şey var. Hükümet, yasa değişikliği öneri
sini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunduğunda, gerçekten, geçmiş manzara oldu
ğu gibi yeniden gündeme gelmişti: İşçilerin belli haklarını ellerinden almak ve özünde kullan
ması gereken hakkı sendikacıya yeniden veriyormuş gibi davranmak anlayışı vardı. Bir taraf-
tanda emekli olan sendikaalann bir dönem -daha sonra genişletildi- ve sonradan iki dönem 
daha seçilme şanslarım kendilerine tanıyarak Bakanlar Kurulunun eski yasada 60 gün olarak 
belirlediği grevi erteleme hakkını şimdi 90 güne çıkarmak suretiyle, işçiden, elde edilmiş hakla
rından birisini daha geri almak anlayışı ile bu kanun tasarısı gündeme gelmiştir. 

Hepinizin bildiği gibi, Cumhurbaşkanı secimi gündemde olduğu ve ANAP'a yönelik şim
şekler çok hızlı çarptığı için, Komisyondaki tartışmalarda, 2 nci madde metinden çıkarılarak, 
Komisyonun benimsediği madde, yalnızca sendikaların süreleriyle ilgili olan madde haline geldi. 

Burada önemli olan, işin mantığıdır, tşin mantığını düşünürsek, Hükümet, işçilerin sanki 
sendikalaşma haklan varmış gibi, sanki özgürce grev yapma hakları varmış gibi, onların elle
rinden kısıtlı olan grev haklarından bir parça daha alıp, sendikacıların özünde kullanması ge
reken haklarına ek olarak, Demoklesin kılıcı gibi, gelecekte başlannda sallamak üzere yeni 
bir hak vermeyi benimsedi. Bu değişiklik tasansının bu tür bir değişiklikle işçilere ve sendika
cılara gerçekte getirdiği bir şey yoktur; Hükümet, işin özüne yönelik tartışmaya girmek istemiyor. 

Kanun çıktığından bu yana, olağanüstü dönemde çıkanldığı iddia edildiği -ve konuşma
mın başında da söylediğim gibi- Millî Güvenlik Konseyi tarafından çıkarıldığı için, olağanüstü 
dönemin geçiş yasaları olarak adlandırıldı. Bu olağanüstü dönemin yasalanna, olağanüstü dö
nemin şartları içinde geçici maddeler konuldu. ANAP İktidarı o kadar demokrasiden, sivil 
toplumdan, işçiden ve sendikacıdan yana ki, hâlâ Millî Güvenlik Konseyinin koymuş olduğu 
geçici maddeleri geçici olarak değiştirmekle meşgul. (SHP sıralarından alkışlar) 

Bundan acaba şunu mu anlamalıyız : Türkiye hâlâ o geçici dönemin şartlarını aşamadı 
mı? Türkiye hâlâ askerlerin yönetiminde mi bulunuyor? Siz Türkiye'de askerlerin yönetiminin 
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devamı mısınız? Neyi yapmak istiyorsunuz? Bunu muhalefetin ve kamuoyunun da anlaması 
mümkün değil değerli arkadaşlarım. Bu günlerde, hiç olmazsa, şu çelişkiden kurtulunuz: Bir 
işçi, sendikacısını seçmek için oy veriyor; bizatihi kendi iradesini kullanarak, destekleyerek seçmek 
istiyor. Siz "seçemezsiniz" diye yasaklamışsınız; ama, diğer taraftan, halk, iradesini kullanı
yor, "Siz Cumhurbaşkanı olamazsınız" diyor, siz burada bu seçimi yapıyorsunuz... Oradaki, 
halkın iradesi, buradaki 290 kişinin iradesi... Böyle bir çarpık anlayışı nasıl içinize sindiriyor, 
ondan sonra da nasıl demokrasi havarisi geçiniyorsunuz? 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, getirilen bu yasa değişikliğinin, özde, Türk sendikacı
lığına verdiği hiçbir şey yoktur. Bu konularda, bu kürsüden çok değerli arkadaşlarımız, parti
mizin değerli sözcüleri çok çetin konuşmalar yaptılar; ama, bunların hiçbir olumlu yansıması 
olmadı. Bugün ben de Anayasanın 51, 52, 53, 54, 55 inci maddelerini, 82 nci ve 108 inci mad
delerini; 2821 sayılı Yasayı; baştan aşağıya kadar -üye olmadan tutun da sendika kurmaya, sen
dika yöneticisini seçmeye, kurulların oluşmasına, genel kurullarına kadar- hangi sınırlamaları 
yaptığınızı ve yarattığınızı biliyorum. Bunları tek tek anlatmaya da gerek yoktur. Siz o kapıla
ra kilit vurmakla meşgul iken biz bunlar için çaba harcayıp, acaba oraları nasıl acık kalır diye 
düşünüyorduk. En son yapılan yasa değişikliklerinde, bu kürsüden bağırdık çağırdık; yapma
yın etmeyin dedik ama, siz yemden üye bildirimleri sağlattınız. Her işçi adına sendikalardan 
dünyanın parasını noterlere verdirdiniz; böylece, sendikaların kasasında beş kuruş para kalma
dı. Bütün bu yapılanlar ne sendikalıya, ne de işçiye bir şey verdi. 

İşçiler, uygulamakta olduğunuz ekonomik politikanın getirdiği sonuçları, bu yıl reddetti
ler. Sizin, kâra, faize ve ranta dayalı olan, emek gelirlerini sınırlayan ve onları örgûtsüzlüğe 
mahkûm eden politikanız, bu sene nisan ayında, işçileri yalınayak yürüttü; "açız" dedirtti, 
eylem yaptırdı, işi bıraktırdı ve ekonomik politikanızın fiyakasını bozdu. O fiyaka, elbette ki, 
siyasî anlamda da bozuldu. Bu bozulmuş fiyakanın bir kez daha düzelmesi zaten mümkün ol
madığı için, o fiyaka bir daha kullanılamayacak hale geldi. 

Bu yasa tasarısı, hangi noktada getiriliyor, bir bakalım: Tasarıda, "Emekli olmuş sendi
kacılar, görevlerini sürdürüyorlarsa, yeniden iki dönem daha seçilebilsinler" deniyor. Ne za
man?.. Kongrelerinde seçilsinler. Türkiye'de sendikaların kongreleri başlayalı, -şube kongrele
rinden hesaplayacak olursak- yaklaşık beş ay oldu; az sayıda da genel merkez genel kurulları 
kaldı, çok sayıdaki sendikanın kongreleri bitti. Yasaya saygılı olan sendika yöneticilerinin bir 
bölümü aday olmadılar, örnek mi istiyorsunuz?.. Tes-tş İstanbul Şube Başkanı, Yol-tş Sendi
kası Genel Başkan Yardımcısı, Yol-tş Kayseri Şube Başkanı... Bu arkadaşlarımızın hiçbirisi aday 
olamadılar. Niye? Yasanın yasaklayıcı hükmü nedeniyle aday olamadılar. Bu değişikliği ma
demki yapacaktınız, daha önceden niye getirmediniz? Bu konularda birileriyle pazarlık mı ya
pıyorsunuz? Bunu nerede kullanmak istiyorsunuz? 

İkinci olarak, önemli olan, bu dönemle ilgili değişiklikler. Dönemle ilgili yasanın asıl hükmü 
9 uncu maddedir. 2821 sayılı Yasanın, seçilmeyi ilgilendiren dönemle ilgili maddesini değiştir
mek istemiyorsunuz da, neden hâlâ o ara dönemin, baskı döneminin, bir dikta rejiminin ürü
nü olan o geçici maddeyi değiştirmekten yanaşınız? Bunları anlamak mümkün değildir; kimin 
ne yaptığı da belli değildir. Elbette, bu günlerde seçilme kaygısı içerisinde olan birtakım sendi
ka yöneticisi arkadaşlarımız, hakları olmasına rağmen, ellerinden alınmış olan bu hakları için 
çok fazla bir şey söylemiyor olabilirler; ama, Hükümetin böyle mi yapması gerekir? 
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Ayrıca, yapılan değişikliklerin muğlaklığı nedeniyle kimin nasıl davranacağı da belli de
ğil. Daha önce de değişiklikler yapıldı; 2821 sayılı basanın 25 inci maddesinde değişiklik yapı
larak, sonuna, "Çalışanlarla ilgili olarak, bu hüküm uygulanmaz" ibaresi konuldu. Yani, emekli 
olanların sendika üyeliği ve yöneticiliğinin düşeceği hükme bağlanırken, altına bir ilave yapıla
rak, "Eğer bunlar çalışıyorlarsa, bu hüküm uygulanmaz" denildi. Bu, muğlak bir maddeydi. 
"Çalışma" ifadesinden neyi anlıyoruz? Sendika yöneticiliği de çalışmadır. Çalışmayı bir baş
kası kabul etmemek isterse?.. Çalışma bir hizmet akü ilişkisini gerektirir, onun için de çalışma
ya -doğal olarak- "tşçi olarak çalışmak" diyebilir. Bütün bunlar sıkıntı doğuruyor. Şu anda 
Türkiye'de, bizim, "Görevlerini emekli olarak iki dönem daha sürdürsün" dediğimiz sendika
cılardan büyük bir bölümü, Sosyal Sigortalar Yasasına göre emeklilik süresini doldurmuş in
sanlar; ama bunlar, SSK açısından emekliliklerini bağlatıp, sendika yöneticiliklerini devam et-
tiremiyorlar. Ettirebilirler mi, ettiremezler mi konusunda kimse bir şey söyleyemiyor. Sayın Bakan 
bu konuda eğer bir şey söyleyebilecekse, doğrusunu isterseniz, biraz sonra bu kürsüden dinle
mek istiyorum. 

Ayrıca, Sosyal Sigortalar Yasasında değişiklikler yapıldı; destek primi ödeyerek emekli olan
ların yeniden çalışmaları hükme bağlandı. Yeniden çalışan bu arkadaşlarımızın sendika üyeliği 
konusu, bazı yerlerde tartışmalı. Şu arada, "bir bölümü, kabul ediliyor" deniliyor. Peki, bu 
arkadaşların sendika yöneticisi olarak görev yapmaları imkân dahilinde midir, değil midir? Ça
lışma Bakanlığımızın, Çalışma Genel Müdürlüğümüzün yorumuna göre -bazı sendikalara yazı 
yazarak bildirmişler- üye olabilirler, yönetici de seçilebilirler. Yargı da, bunu kabul etmiyor; 
"seçilemezler" diyor. Hükümetin asıl bu konularla ilgili açıklık getirmesi gerekirken, kanu
nun özüyle ilgili değişiklikler yapması gerekirken, biçimsel olarak bu değişikliklerden yana, 
gerçekten olumsuz ve çalışma yaşamını düzenlemekten yana olmayan bu tasarılarla ilgili ne 
düşünüyor, ne yapıyor; bu anlamsızlık ne kadar sürecek, hâlâ belli değil. 

Değerli arkadaşlarım, içler acısı olaylar yaşandı. Geçen dönemde uluslararası Çalışma ör
gütüne gitmeden önce, burada alelacele Sendikalar Yasasında değişiklik yaptık; bilfiil 10 yıl 
çalışma şartını, sosyal güvenlik kurumlarından alacakları belgelere bağladık; ama ne oldu? 
Burada bunu ifade eden Çalışma Bakanımız, kendisine bağlı müfettişlerin, Kristal-tş Sendika
sının yöneticileriyle ilgili olarak yazdıkları raporu, kongrelerinde ibraz ederek, oradaki arka
daşlarımızın adaylıklarını engellerken hiç düşünmedi mi? Aday olamadılar; ne sendikanın ge
nel başkanı aday olabildi, ne de genel başkan yardımcısı aday olabildi. Çalışma yaşamını bu 
muğlaklıklardan kurtarmak lazım. 

Tabiî, Türkiye'de yasaklar sadece çalışanlarla ilgili değil, Türkiye'de her alanda yasak var; 
Türkiye'de neredeyse yaşamak bile yasak hale geldi. Bu yasakları bir bir ortadan kaldırmanın 
yollarını aramak zorundayız, aramak zorundasınız. Türkiye'nin bugün çektiği sıkıntının te
melinde, 12 Eylül rejimini kalıcı kılacaklarını sananların koydukları kurallarla; 1983 yılında, 
1987 yılında sandıktan iktidar olarak çıkmış olmasına rağmen, ANAP'ın bir milim bile değiş
tirmeye yanaşmaması vardır. Demokrasiden yana kısmen tavır alsaydınız, Türkiye'de 12 Eylü
lün koyduğu kuralları değiştirmekten yana görüş oluştursaydınız, uzlaşmadan yana olsaydı
nız, Türkiye'de bugün bu krizlerin hiçbirisi yaşanmayacaktı. 

BAŞKAN — Sayın Cankurtaran, süreniz doldu, lütfen toparlayınız. 

ETEM CANKURTARAN (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
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Bugün bu krizleri öyle bir noktaya taşıdık ki, bugüne kadar, 12 Eylül sonrasında tartışma 
noktasına sokulmuş olan Cumhurbaşkanlığı makamına da taşıdık, daha nerelere kadar taşıya
cağımız da hiç belli değil. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, getirilmiş olan bu yasa tasarısı bizim açımızdan, bir 
yasa tasarısı olma özelliğini taşımamaktadır; bu bir geçici madde değişikliğidir. Çalışan insan
ların, üyesi bulunduğu örgütte, üyeler tarafından seçildikleri sürece, seçilebilme haklarına her
kesin saygı göstermesi gerektiğine inanıyoruz. Biz, kanunun özünün değiştirilmesinden yana
yız; bu biçimsel değişikliklerin bu sorunları çözmeyeceği inancındayız. 

Bu düşüncelerle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cankurtaran. 

Anavatan partisi Grubu adına, Sayın İbrahim öztürk; buyurun. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

ANAP GRUBU ADINA İBRAHİM ÖZTÜRK (Adana) — Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler 
Anavatan Partisi Grubu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Benden evvel konuşan iki değerli parlamenteri dinledik. Doğru Yol Partisi adına konuşan 
sayın parlamenter, bana göre, Komisyona gelen tasarıya göre hazırladığı konuşmayı dile getir
di. Çünkü, konuşmasını sürekli olarak 60 gün, 90 gün konusu üzerinde yoğunlaştırdı. Halbu
ki, Meclise gelen kanun tasarısına baktığımızda, 60 gün, 90 gün olayının Komisyonda geri çe
kildiğini görmekteyiz. Dolayısıyla, bana göre, Doğru Yol Partisinin Türkiye'de işçi hareketine 
verdiği önemin en güzd delili zabıtlara girmiştir. Bu konuda fazla diyeceğim bir şey yok. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri alkışlar) 

Diğer taraftan, SHP'nin sözcüsü Sayın tçel Milletvekili Etem Cankurtaran'ı da dinledik. 
Zamanını doldurdu; ama, getirilen teklifle ilgili birkaç cümlenin ötesinde, Türkiye'de ne var 
ne yoksa, hepsini mikrofondan anlattı. Cumhurbaşkanlığı seçimini bir kriz olarak, diğer ko
nuları bir olay olarak gündeme getirdiler. 

Şöyle ana başlıklara baktığımda, Türkiye'de yapılan işçi hareketinin bu yasalardan kay
naklandığını söylediklerini görüyorum. Bu yasalar, bu anayasa 12 Eylül öncesinde yoktu; o 
zaman da Türkiye'de yürüyenler çoktu, grev yapanlar çoktu. 

Bununla şunu vurgulamak istiyorum: Çoğulcu parlamenter rejimin etkin olduğu ülkeler
de, üçlü sistem benimsenmiştir; işveren, işçi kesimi ve iktidar (Hükümet) kesimi. Bu üçgen içe
risinde çalışma hayatının koşulları düzenlenmiş, bu üçgen içerisinde belirli kararlar alınmıştır. 
Biz bugün geçici 4 üncü maddeye bir ek, ilave getirirken veya sendikacı kardeşlerimize +2 dö
nem getirirken, bunu durup dururken getirmedik. Belirli bir talep olmuştur Hükümet kesi
minden, Komisyona gelmiştir ve görüşülmüştür. 

Mangalda kül bırakmayan Sayın Etem Cankurtaran kardeşimin, bu konuşmalarını, gelip 
komisyonda yapmasını isterdim; ama, SHP'nin; ama, işçi hareketinin; ama, emeğin temsilcisi 
olduğunu söyleyen SHP'nin Komisyona verdiği üyelere baktığımızda, hepsi muhterem, hepsi 
kendi branşında ihtisas sahibi; ama, maalesef, o deve dişi sendika başkanlarından bir tanesi 
Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonunda görev almadılar. Gerçekten işçi hareketine önem veriyor
sanız, içinizde bulunan bu işçi liderlerinden en azından birisinin bu komisyonda görev alma
sında büyük yarar vardır. 
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TUFAN DOĞU (Muğla) — Komisyonda konuştu. 
VEFA TANIR (Konya) — Esas olan burasıdır. 
M. KEMAL DUDUOGLU (Hatay) — Parmak işi oluyor, ne değişiyor ki?.. 
TURHAN HIRFANOÖLU (Hatay) — Demokrasi var, seçim yapılıyor. 
İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — Bu, tabu partinin iç işleri; ona karışmak istemiyo

rum, ama, olayı burada anlatma yerine, komisyonlarda dile getirmenin büyük yararı vardır. 
Anavatan Partisi olarak bizim eksiğimiz varsa, Komisyona uğradınız, tashih ederdik ve böyle
ce daha mükemmelini getirmeye çalışırdık. 

Ayrıca, Sayın Cankurtaran, "Bu geçici maddenin zamanının geçtiğini, özelliğini yitirdiğini" 
söyledi. Acaba, SHP, -diğer komisyonları bilmiyorum- Sağlık Komisyonuna seçtiği üyelerin 
isimlerini hangi tarihte verdi? 1 Eylülde açılan Türkiye Büyük Millet Meclisine, Sağlık Komis
yonu üyeliğine aday isimlerini hangi tarihte verdiler? Hatırlıyorum; iç işlerinizde problem ola
bilir; ama, kanunun geçici 4 üncü maddesindeki değişikliğin buraya geç gelmesinin faturası 
Anavatan'a ait değildir, size aittir. Bu, Komisyona üyeleri geç vermenizden kaynaklanıyor. 

ETEM CANKURTARAN (tçel) — 'fâni, 9'u mu değiştireceksiniz? 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — Bu getirdiğimiz geçici 4 üncü madde ileri bir haktır. 
2821 sayılı Sendikalar 'Kısası ve 2822 sayılı Toplu tş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt 'Yasası 7 Mayıs 
1983 tarihinde Millî Güvenlik Konseyi tarafından çıkarılmıştır. Bu geçici 4 üncü madde, 12 Ey
lül öncesinde var olduğu söylenen, sendika ağalığına son vermenin, artı kıdemli sendikacıları 
yok etmenin, kısa zamanda yanlış olduğu anlaşılmış, bunlara yeni bir hak sağlanması için de
ğiştirilmiştir. İstisnai bir hükümdür; yani, 2821'in 9 uncu maddesin de, "O dönem 4 dönemi 
doldurmuş, sigortadan emekli olmuş, becerikli, bilinçli sendikacılığı bilen kesim birdenbire ay
rılmasın, bunlara 2 dönem daha verelim" denmiştir ve geçici 4 üncü madde, yasamn ruhunun 
ötesinde daha ileri bir hak getirmiştir; ama, kişisel olarak kanaatimi sorduğunuzda, geçici 4 
üncü maddenin kalkmasını savunan, artı, 9 uncu maddedeki o kısıtlı "4 dönem"in de kalk
masını savunan bir kişiyim. Bu önümüzdeki dönemde inşallah o da gündeme gelecektir. 

Ayrıca, yine Cankurtaran, "Millî Güvenlik Konseyinin koyduğu geçici madde" diyor. Pe
ki, o dönemde kabul edilen 1982 Anayasasını kim hazırlamıştır, Anayasa kimin onayından geç
miştir?.. Yine Millî Güvenlik Konseyinden geçmiştir; ama, halka kabul ettirilmiştir. Onun içe
risinde bulunan, sendikalarla ilgili, Sİ, 52 nci madde, ona bağımlı olarak çıkarılan 2821 ve 2822 
sayılı yasalar da yine halk tarafından kabul edilmiş demektir. 

"ILO ilkeleri" deniliyor. "Kara liste" deniliyor. Böyle, "Kara liste" diye bir şey yok arka
daşlarım. Kara liste diye bir şey yoktur. ILO toplantısına giden taraflar orada konuşurlar, prob
lemlerini dile getirirler ve ILO sekreteryası bunu ilgili devletlere, ilgili hükümetlere bildirir; bu
nun da çözümü bulunur. 

Diğer taraftan, yine Sayın Cankurtaran, bizim çıkardığımız bir yasayla ilgili olarak, 
"Sendikaların tüm parası noterlere gitti" dedi. Sendika üyelerinin yeniden tespiti için buradan 
bir kanun çıkardık, doğrudur; ama o notere gitme olayı, Türk-tş'in şu andaki yönetim kuru
lundan, Komisyona gelen tekliftir; Hükümetle beraber Komisyona getirdikleri tekliftir. "Biz 
sahte üyeliği önleyemiyocuz; dolayısıyla, Türkiye'de 3 milyona yakın üye vardır." Esasında 2 
milyon civarındadır. "Biz bu sahte üyeliği, sarı sendikacılığı önlemek için, mevcut üyelerin 
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tamamının noterden geçirilmesini talep ediyoruz" diye, Türk-tş yönetiminin bize talepleri var
dır. Zaten buraya gelen teklifler Türkiye'nin en büyük işçi sendikaları konfederasyonunun gö
rüşü alındıktan sonra getiriliyor. Hükümet durup dururken kendine göre bir teklif getirmiyor. 
Yani, noterden geçmemesi teklifi tamamıyla Türk-tş'indir. Siz, onu benden çok iyi biliyorsu
nuz Sayın Cankurtaran. Bazı sarı sendikaların hayalî isimlerle yüzde 10 barajım aşıp, işveren
den yetki alıp, sözleşme imzalayıp işçileri ucuza satmak için, açtığı yolu tıkamak için noter 
işlemi getirilmiştir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Diğer konulara fazla değinmek istemiyorum. SSK'dan emekli olan işçilerin kaçak çalıştı
ğı bir dönemde, bunlara çalışma hakları yine Anavatan Partisi döneminde verilmiştir. Bu kişi
lerin işçi olarak çalıştığı zaman sendikaya üye olma ve profesyonel veya amatör sendikacı seçil
meleri hakkı yine bu Meclisten geçmiştir. Orada bir eksiklik varsa, inanıyorum ki, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla, ilgili birimleri bunun çözümünü arayacaklardır. 

Getirilen bu tasarı Türkiye'de profesyonel sendikacılık yapan ve şu anda yaklaşık 103 sen
dikacıyı ilgilendiren bir maddedir. Bunu bir ileri hak olarak kabul ediyor, sözlerimi burada 
bağlıyor, hepinize saygılarımı sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (istanbul) — Sayın Başkan, sayın konuşmacı, konuşma sıra
sında "Yasanın gecikmesi SHP'ye ait bir husustur" ifadesini kullanmıştır; yanlış anlaşılmaya 
sebep olacak bir açıklama yapmıştır. Bunun düzeltilmesi için, içtüzüğün 70 inci maddesine 
göre, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Hükümetin söz istemi var. Ondan sonra size söz verebilirim. 

Hükümet adına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam Sayın İmren Aykut; buyurun efendim. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (İstanbul) — Sayın Baş
kan, çok değerli milletvekilleri; 7.5.1983 tarihinde yürürlüğe giren 2821 sayılı Sendikalar Ka
nununda, uygulamada karşılaşılan güçlüklerin giderilmesi amacıyla tam üç defa değişiklik ya
pıldı. Aslında, tam üç defa iyileştirmeler ve geliştirmeler yapıldı. Görüldüğü gibi, bugün getir
diğimiz bu tasarı da, bir diğer iyileştirme olarak telakki edilebilir. 

Ayrıca, bir hususu da burada ifade etmek zorundayım ki, Sayın Cankurtaranın ifade et
tiği gibi, bu husus ILO'da eleştiri konusu olan ve "ILO normlarına aykırıdır, düzeltilsin" de
nilen bir husus da değildir. Beni mazur görsünler; esasen, söylediklerinin önemli bir kısmı ol
dukça yanlış ve abartılmıştı. Yanlışların neler olduğunu tek tek saymayayım; ama, başta Kristal-
îş'Ie ilgili ifade ettikleri hususlar, ILO ile ilgili ifade ettikleri hususlar, grevlerle ilgili ifade et
tikleri hususlar tamamıyla yanlıştı ve diğerleri de abartılmıştı. 

Biliyorsunuz, 2821 sayılı Sendikalar Kanununda, yöneticiler yönünden, üst üste 4 dönem 
seçilebilme gibi prensipler getirilmişti. Kurucu ve yöneticiler bakımından getirilmiş olan bu pren
sipler karşısında, eski yöneticilerin haklarının korunması için 2821 sayılı Sendikalar Kanunu
nun 4 üncü maddesi düzenlenmiştir. Sözü edilen geçici 4 üncü maddeyle, kanunun S, 9, 14, 
25 inci maddeleriyle getirilen prensiplere karşı, saklı hak anlayışına uygun hükümler vazedil
miştir. Nitekim, geçici 4 üncü maddenin ikinci fıkrasıyla, yöneticilerin 4 dönem seçilip seçil
medikleri esaslarına göre de hüküm getirilmiştir. Bu durumda olanlardan 4 veya daha fazla 
dönemi dolduramayanlara da, 8 döneme kadar seçilme imkânı tanınmıştır. 
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Maddenin üçüncü fıkrası ile de, emekliler bakımından düzenleme yapılmıştır. Buna göre, 
emekli olup da 7.5.1983 tarihinde 4 dönemi doldurmayanlar, 4 dönemi dolduruncaya kadar 
ve ayrıca 2 olağan genel kurul dönemi daha seçilebileceklerdir. 

Görüldüğü üzere, emekli olmayan sendika yöneticilerine, geçici 4 üncü maddenin ikinci 
fıkrasında yapılan düzenlemelerle, 8 döneme kadar seçilme hakkı sağlanmıştır. Üçüncü fıkra
sının kapsamına giren emekli yöneticiler için ise bu imkân 6 dönem içindir. Bu durum, emekli 
olan ve olmayan yöneticiler arasında eşitsizliğe sebep olmuştur. 

Diğer taraftan, geçici 4 üncü maddenin konuluş amacımn, mevcut yöneticileri tasfiye et
mek değil, sık sık ifade ettiğimiz gibi, tam aksine, bilgili ve tecrübeli sendikacılardan faydalan
mak için tekrar aday olabilmelerine imkân tanınması hususu olduğu nazara alındığında, emekli 
veya malullük aylığı almakta olan yöneticilere de ikinci fıkra paralelinde hak sağlanması uy
gun görüldüğünden, bu durumdaki sendika yöneticilerine 2 dönem daha seçilme imkânının 
tanınması için ve geçici 4 üncü maddenin yorumu sebebiyle, yargıya intikal etmiş uyuşmazlık
ların çözüme kavuşturulabilmesini teminen de bu tasarı huzurunuza getirilmiştir. 

Tasarı, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunuzdan, Komisyon üyesi bütün milletvekillerimi-
zin oybirliğiyle geçmiştir. Bundan dolayı da, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun üyesi olan 
bütün milletvekillerine huzurunuzda teşekkür ediyorum. 

Bu vesileyle, bu tasarının hayırlı olmasını diliyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Başka söz isteyen var mı efendim? Yok. 

BAŞKAN — Sayın Güneş, buyurun. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, sataşmaya, SHP Grubu adına, Sa
yın Selvi cevap verecekler. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın Başkan, "Komisyonların geç 
kurulmasından" bahsettiler. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Adana) — SHP'nin komisyona geç üye bildirdiğinden bahsettim 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Grubu ilzam eden bir konuşma olduğunu iddia ettiler. Yani*'Gecikmeye se
bep Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubudur" dediler. 

Buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA M. CEVDET SELVt (Eskişehir) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri, elbette çok önemli olmayan bir madde; ama, Anavatan Partisinin tüm yasalarda ol
duğu gibi, Sendikalar Yasasında da istismara açık, işçileri ve sendikacıları her an elinin altında 
tutup şantaj mekanizması olarak kullanıldığı bir madde olduğu için önem taşımaktadır. 

Bu bir tesadüf müdür, bilinmez. Yine sendikacıları, iki dönem istedikleri biçimde sessiz 
hale getirebilmek için kullandıklarını gösteren önemli, somut bir örnek vardır. Bir taraftan bu 
yasanın değişiklik hazırlığı yapılırken, diğer taraftan, alelacele, 5 Ekim 1989 tarihli 
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grev tüzüğü çıkarılmıştır. Elbette, buna karşı çıkılmaması için, burada, sendikaaların ve işçile
rin büyük tepkilerini önlemek için açık seçik bir örnek teşkil etmiştir, işte, ileride özgürlüğü, 
demokrasiyi... (ANAP sıralarından "Sataşma ile ne alakası var?" sesleri, gürültüler) 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Adana) — SHP'nin komisyona geç üye bildirdiğim söyledim. Bu 
konuşmanın sataşma ile ne alakası var? 

BAŞKAN — Sayın Selvi... Sayın Selvi... 

M. CEVDET SELVİ (Devamla) — Sataşmaya gelince, Anavatan Partisinin değerli Millet
vekili İbrahim öztürk, komisyon üyelerimiz hakkında hiç de yetkisi ve hakkı olmadan değer
lendirme yapma gafletine düşmüştür. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Adana) — Estağfurullah efendim. 

M. CEVDET SELVİ (Devamla) —Bizim Partimizin ve Grubumuzun komisyon üyelerini, 
Partimiz kendi arzu ettiği gibi seçer ve o görevi verir. Başka bir parti grubunun Ve sözcüsünün 
bunu değerlendirme hakkının olmadığını şu iki yıllık sürede arkadaşımın da bilmesi ve öğren
mesi gerektiği kanaatindeyim. 

FAİK TARIMCIOĞLU (Bitlis) — Senin de... 

M. CEVDET SELVİ (Devamla) — Komisyon üyelerimizin bu işi anlamadığı biçimindeki 
veya daha iyisinin varlığı biçimindeki sözleri de, hiç kendisine yakışan bir olay olmamıştır. He
le bu konuda, o değerlendirmeyi yapması şanssızlıktır; hiç de uygun olmamıştır; çünkü, özel
likle bu maddenin değişikliğinde deve dişi gibi değil, kuzu dişi gibi sendikacı olmanın gereği 
yoktur. ÇağdSş olabilmek, demokrasiyi kavrayabilmek, demokrasiyi kavrayan bir insan ola
bilmek, bu maddenin yanlışlığını giderip doğru ve sağlıklı bir hale getirilmesi için yeterlidir. 
Herkes bu noktada görüşlerini söyleme hakkına sahiptir. Yoksa, sendikal alanda öylesine önemli 
teknik konular vardır ki, onların da üstesinden gelebilmek lazımdır. İşte bu madde, insanların 
seçme ve seçilme özgürlüğünü ortadan kaldıran demokrasiye tamamen ters Uluslararası Çalış
ma örgütü (ILO) sözleşmelerine taban tabana zıttır. Bunu görmek için, sendikacı olmayı ge
rektiren bir durum da mevcut değildir. Arkadaşlarım bu konuyu orada da ayrıntılı bir biçimde 
dile getirmişlerdir. 

Bunun ötesinde, zaten anlaşmalıdır, tarafınızdan konunun önceden bu noktada getirile
ceği bellidir; garnitür olarak, yanma da, 2822'nin, hiç gereği olmayan, tamamen ters sonuç 
verecek 33 üncü maddesinin değişikliği eklenmiştir. Verimi düşürmek, işyerlerinde huzursuz
luğu artırmak niteliği taşıyan bu değişikliği, neden bilmem, Komisyon metinden çıkarmıştır. 

O nedenle, sayın arkadaşımın, komisyon üyelerimiz hakkında söylediklerinde, hem hakkı 
olmadığını, hem de haksız olduğunu belirtmek ihtiyacını hissettik. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Seçim konusuna geçiniz. 

M. CEVDET SELVİ (Devamla) — İkincisi, "Bu değişikliğin Sosyaldemokrat Halkçı Par
ti tarafından geciktirildiği" gibi bir talihsiz ifadeyi, arkadaşım bile bile kullanmıştır. 

Benden önce konuşan değerli milletvekili ve sözcümüz Etem Cankurtaran, isim ve tarih 
vererek söyledi; Sayın öztürk çok iyi bilir, Kristal-tş yöneticilerinin hangi karmaşıklıktan seçi
lemediğini ortaya koydu. Yol-lş Başkanvekilinin (Recai'nin) sırf yasalara saygılı, olduğu 
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için, sırf bu yasal nedenle karmaşıklık çıkarmamak için aday olmayıp ortada kaldığım arkada
şımız biliyor. Şubelerimizde, şube yöneticilerinden pek çoğu aday olmadı. Geriye doğru dönüp 
bunlara bir bakarsak, yedi sekiz aylık bir zaman dayanır. Yedi sekiz ay; önemli genel merkez 
genel kurulları yaklaştığında, beş aydan beri, bile bile bu getirilmemiş, dört gün veya beş gün 
komisyon üyeleri geç verildi diye, bu, açık seçik, belki de kasıtlı geciktirme, üst düzeyde belirli 
kişileri koruma anlayışım bertaraf edip, kamufle etmeye kalkmaya biç kimsenin hakkı yoktur. 

FAİK TARIMCIOĞLU (Bitlis) — Sataşma ile ne alakası var Sayın Başkan? 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Adana) — SHP'nin komisyona üyelerini geç bildirdiğini söyledim. 
Bunun sataşma ile ne alakası var? 

M. CEVDET SELVt (Devamla) — Anlatamadım; bir kere daha anlatayım. 
2821 sayılı Sendikalar hasasının geçici 4 üncü maddesinin... 
İBRAHİM ÖZTÜRK (Adana) — Başkan, inat ediyor... 
ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Sayın Başkan, bunun sataşma ile ilgisi yok. 

BAŞKAN — Sayın Selvi, bir dakika... 

Sayın öztürk, ne diyorsunuz? Sataştınız, içtüzüğe göre, sataşmaya cevap veriyor. Başkan
lığa niçin çatıyorsunuz? 

M. CEVDET SELVt (Devamla) — Cevabım alacaksınız... 
İBRAHİM ÖZTÜRK (Adana) — SHP'nin komisyon üyelerini geç bildirdiğini söyledim. • 

Sataşma ile ne alakası var Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Efendim, diğer mevzular değil... Başkanlığı niçin itham ediyorsunuz? 
M. CEVDET SELVt (Devamla) — Hemen, sataşmaya cevap vereyim. Eğer dinlerse İbra

him öztürk bile anlar bunu. (ANAP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Selvi... Sayın Selvi, süreniz dolmak üzeredir, lütfen toparlayınız. 
M. CEVDET SELVİ (Devamla) — Tamam efendim. 
İbrahim öztürk, "2821 sayılı "Yasanın geçici 4 üncü maddesinin Meclise ve Komisyona 

gelmesindeki gecikmeye SHP'nin komisyona geç üye vermesi neden olmuştur" dedi... 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Adana) — Doğru... 

M. CEVDET SELVt (Devamla) — Bunu dedi ve tamamen yanlış yaptı. Çünkü, olay 10 
günlük gecikmeden veya Partimizin Komisyona 3-4 gün geç üye vermesinden kaynaklanmıyor. 
Sayın öztürk ve Bakanlığın anlamadığı nokta şuradan kaynaklanıyor: Bu gecikme 10 günlük 
gecikme değil, bundan 6-9 ay önce Türkiye'nin dört bucağında başlayan sendika şube seçimle
rinde, pek çok insan, bu \asaya, yanlış olmasına rağmen saygı duyduğu için aday olamadı. 
Sonra, genel merkez kongreleri başlayalı 5 ay oldu, orada da bu geçici madde nedeniyle pek 
çok arkadaşımız aday olamadı. Yani, bu, 5-6-9 aylık meseledir; ama Sayın öztürk'ün "Bir 
hafta gecikti" gibi... 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — 6 hafta... 
M. CEVDET SELVt (Devamla) — Veya belirli süre gecikti gibi, bu geriye dönük haksız

lıkları SHP'ye yüklemeye hakkının olmadığını bilmesi gerekir. İkincisi... (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

— 291 — 

file:///asaya


T.B.M.M. B : 28 8 . 11 . 1989 O : 1 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Başka sataşma yok. 
BAŞKAN — Sayın Selvi, süreniz doldu efendim. Lütfen... 
M. CEVDET SELVİ (Devamla) — T&ni, netice olarak, Sayın öztürk hata etti. 
Teşekkür ederim, hepinize saygılar sunarım, (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
İBRAHİM ÖZTÜRK (Adana) — Sayın Başkan, şahsımla ilgili sataşma var, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, bir dakika... (ANAP sıralarından gürültüler) Bir dakika efendim... 

Zabıtları getirtir, ona göre söz ... (ANAP sıralarından gürültüler) 

Sayın öztürk, sataşma konusu nedir? Ne dediler? 
İBRAHİM ÖZTÜRK (Adana) — Efendim, sataşma şahsımla ilgili. Ben, ne bir hafta, ne 

altı hafta dedim. SHP, Sağlık ve Sosyal işler Komisyonuna bildirmesi gereken üyeleri geç bil
dirdiği için bunun görüşülmesi gecikmiştir dedim, altı hafta vesaire demedim. Arkasından da, 
Sağlık ve Sosyal işler Komisyonuna SHP'ce bildirilen arkadaşların -bilgi ve becerilerine say
gım sonsuzdur- sendikan olmadıklarını belirttim... 

BAŞKAN — Zabıtlara geçti efendim... 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (istanbul) — Sana ne kardeşim?.. Onu biz bilelim. (SHP ve 

ANAP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım efendim. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
rar yetersayısı yoktur efendim. 

Birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.44 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 17.05 

BAŞKAN : Başkanvekili Esat Yıldırım Ava 
KÂTİP ÜYELER : Mümin Kahraman (Çanakkale), Mustafa Ertuğrul Ünlü (Borsa) 

— — — . m 

BAŞKAN — 28 inci Birleşimin İkinci oturumunu açıyorum. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER (Devam) 

1. — Sendikalar Kanunu üe Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun Bazt Maddelerinde 
Değişiklik Yapılman Hakkmda Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1622) 
(S. Sayısı : 276) (Devam) 

BAŞKAN — Müzakerelere, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştı. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Maddelere ge

çilmesi kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

2821 Sayılı Sendikalar Kanununun Geçid 4 üncü Maddesinin Üçüncü Fıkrasının 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasana 

MADDE 1. — 2821 sayılı Sendikalar Kanununun Geçici 4 üncü Maddesinin Üçüncü Fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte bağlı bulundukları Kanunla kurulu kurum veya 
sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malûllük aylığı almakta olanlardan sendika, sendika şu
besi veya konfederasyonların genel kurulları dışındaki organlarında görevli bulunanlar dört 
olağan genel kurul dönemini dolduruncaya kadar ve ayrıca dört olağan genel kurul dönemi 
daha seçilebilirler. Bu hüküm yargıya intikal etmiş uyuşmazlıklarda da uygulanır". 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Buyurun Sayın Cankurtaran. 

SHP GRUBU ADINA ETEM CANKURTARAN (İçel) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; kanun tasarısının geneli üzerinde yaptığımız konuşmalardan sonra, bazı şeyler, anlaya
madığım cevap biçiminde gelişti; ama şimdi ben de aynı şeyleri söylersem doğru olmayacak. 
Sayın Bakan bazı şeyler için, "yanlıştı" dedi, ben de şimdi "Sayın Bakanın söyledikleri yanlıştı" 
desem hiç uygun olmayacak, doğru bulunmayacak. 

BAŞKAN — Sayın Cankurtaran, madde üzerinde görüşlerinizi bildirin lütfen. 
ETEM CANKURTARAN (Devamla) — ikincisi şu: Bu teklif Türk-İş'ten gelmiş olabilir; 

ama Türk-lş'ten gelen onca teklif var. Ayrıca, üyelerin aidat ödeyerek üyeliklerinin yeniden 
belirlenmesi teklifi de Türk-lş'ten gelmiş olabilir; ben buna bir şey söylemiyorum. Türk-tş'ten 
gelmiş olan onca teklifler varken, onların hepsi bir tarafa konulmuş, gündeme bu teklif 
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getirilmiş. Burada, bizim açıklığa kavuşturmamız gereken bir iki nokta var; Sayın Bakan, ka
nun tasansının geneli üzerindeki konuşması sırasında bunlara açıklık getirmedi, buna açıklık 
getirilmesini istiyorum. 

Biz, ilke olarak, bu değişikliğin böyle değil, yasanın özünde değişikliğe uğratılmasından 
yanayız; ama maddenin de geçmesini istiyoruz; hepinizin gördüğü gibi, bu kanun tasarısının 
maddelerine geçilmesi yolunda grup olarak oy kullandık. 

Emekli olan işçilerin destek primi ödeme koşuluyla çalışmalarını hükme bağlayan SSK 
Yasasına göre, emekli olmuş bir sigortalı yeniden işçi olarak çalışmaya başlarsa sendika üyesi 
olabilir mi? Sendika üyesi olabilen bu şahıs, üyelikten doğan seçme ve seçilme haklarım kulla
nabilir mi? Geçici 4 üncü maddeyle yakından ilgili olduğu için, Sayın Bakandan bunu öğren
mek istiyorum. 

İkincisi, eğer bu kullanılabiliyorsa, şu anda sendika yönetimlerinde görevli olan; ama sos
yal güvenlik açısından süresini doldurmuş sendika yöneticisi değerli arkadaşlarımız var, bu ar
kadaşlarımızın, sosyal sigortalar bakımından, emekliliklerini bağlatmış olmaları, sendika yö
neticisi olmalarını ortadan kaldırır mı, kaldırmaz mı? Geçici 4 üncü maddeyle çok yakından 
ilgili olduğu için, hep yoruma terk edildiği için, mahkemeler bu konuyla ilgili birçok dayalara 
baktıkları için burada bu konunun Bakanımız tarafından açıklığa kavuşturulmasında zorun
luluk hissetmekteyiz. 

Bu kanun tasarısı Meclisten geçtikten sonra, diliyorum ki Türkiye'de çalışanların sendi
kalaşma haklarıyla ilgili konuda, toplusözleşme haklarıyla ilgili konuda, örgütlenme hakları 
ile ilgili konuda yeni ciddî çalışmalar başlatılsın. 

Avrupa Topluluğu ülkelerinde -belki de nüfuslarının çok yaşlı olmasından da kaynaklanı
yor olabilir- emekli örgütleri, uluslararası düzeyde, konfederasyon düzeyinde temsil edilmekte
dir. Kendileri biliyorlar ki, ETUC düzeyinde, ETUC bünyesinde bu konuyla ilgili ciddî çalış
malar vardır. Bizim de, bu çalışmalardan, üzerimize düşeni yerine getirerek, çalışan, emekli
liklerini doldurmuş, emekli olduktan sonra çalışan değil, her emekli olmuş insanın da dahil, 
örgütlenme hakkından yararlanma şansını elde etmeleri gerektiği konusunda anlayış birliğine 
ulaşmamız gerekmektedir. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak bizim hedefimiz, 55 milyon nüfus içerisinde yalnızca 
2 milyon sendikalaşmış işçiyle uğraşmak değildir. Bizim hedefimiz, kısmet olursa, iktidarımı
zın ilk yılında, Türkiye'de 5 milyon, sendikalaşabilmiş, toplusözleşme ve grev hakkından ya
rarlanan çalışan insan yaratmaktır; memurları "Sözleşmeli Personel" diye adlandırdığınız, Ana
yasa Mahkemesi iptal etmiş olmasına rağmen, hâlâ uygulamakta direndiğiniz o ucube konula
rı ortadan kaldırarak, tüm çalışanların grevli, toplusözleşmeli sendikalaşma hakkına kavuş
tukları döneme ulaşmaktır. 

Bu kanun tasansının bu maddesini, biz, Grup olarak, ilkesine katılmamamıza rağmen uygun 
buluyoruz. Yargıya intikal eden konuların da buraya dere edilmiş olmasını da uygun buluyo
ruz. Yargıya intikal etmiş olanlar varsa, o arkadaşlarımız da bundan yararlanmalıdırlar. 

Bu vesileyle, Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cankurtaran. 
Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 
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ÇALIŞMA VE SOS\AL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT( İstanbul) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; Sayın Cankurtaranın sorulannı çok kısa olarak cevaplandıracağım. 

Bu tasan, her şeyden evvel, Türk-lş'ten gelmemiştir. Tabiî ki, böyle bir istek olabilir, böy
le bir düşünce kafalarından geçiyor olabilir; ama Türk-tş'in, "Böyle bir teklif yapın böyle bir 
kanun tasansı sevk edin de illa bizi kurtann" gibi bir davranışları olmamıştır. Bunu burada 
dürüstlükle ifade etmek gerekir. Ancak, biz, değişen ve gelişen şartlar içinde ve çalışma hayatı
nın çok dinamik olduğu anlayışı içinde, bu dinamizme uygun olarak, değişen ve gelişen şartla
ra uygun olarak her vesileyle, çalışma yasalarında, iş yasalannda iyileştirmeler yapıyoruz. Di
ğer yasalan tek tek saymayacağım; ama biraz önceki konuşmamda da ifade etmiştim, şu güne 
kadar, yalnız bu yasada üç defa değişiklik gerçekleştirilmiştir ve bu gerçekleştirilen değişiklik
lerin hepsi de iyileştirme ve meseleyi daha mükemmele doğru götürme şeklinde olmuştur. Bu 
bakımdan, bütün hu hususlar, işçilere karşı, çalışma hayatının meselelerine karşı gerçekten iç
tenlikti olduğumuzun ifadesidir. 

Diğer taraftan, "Emekli bir işçi destek primi vererek çalışıyorsa, bunlar sendika üyesi ola
bilir mi ve aynı zamanda seçilebilir mi?" dediniz. 

8 Mart 1989 tarihinde Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonuna ve bütün sendikalara 
belirttiğimiz ve bizzat imzaladığım bir görüş vardır; orada bu sorunuzun cevabı vardır. \ani, 
"İşçi destek primi ödeyerek çalışıyorsa, hem sendikaya üye olabilir, hem de seçilebilir" diye 
görüş bildirmiş durumdayız. 

O tarihte, daha, sendika kongreleri de başlamamıştı. Aslında biz, ne ilçe kongrelerine gi
recek arkadaşlara, ne de sendikaların genel merkez yönetim kurullarına girmek için yapılan 
kongrelerdeki arkadaşlara hiçbir engel getirmiş değiliz; engel zannedilen hususlan da, tama
men, açıkladığımız bu görüşle ortadan kaldırmış durumdayız. Bazı aksaklıklar olmuştur; söy
lediğiniz Kristal-tş meselesi gibi; ama o dört dönem meselesiyle ilgili değildir, on yıl fiilî işçilik 
meselesiyle ilgilidir. Biliyorsunuz, o husus Anayasada yer almıştır, onu değiştirme imkânımız 
da olmamıştır. Yalnız, yine hatırlayacaksınız, 1987 yılı Mayıs ayında yaptığımız değişiklikler
de, kanunlarımızda yaptığımız iyileştirmelerde, Anayasanın bu hükmünü yumuşatıcı bir dü
zenleme getirmiştik; o düzenlemenin fevkala.de faydasını gördük. Şu anda sendikalanmızdan 
bu konuda bize en ufak bir şikâyet ve sıkıntı intikal etmemiştir; bundan emin olmanızı istiyo
rum. Çünkü, bu konuda bir şikâyet bir sıkıntı olursa, ilk intikal edecek kişi biziz. 

Diğer taraftan, dört dönem meselesi için de, son günlerde yapılan sendika kongrelerini 
fevkalade yakından izledik ve bu kanunun Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonundan geçtiğini, 
birkaç gün içinde de Parlamentodan geçeceğini, o sebeple iki günlük itiraz sürelerinin de kul
lanılmasını isteyerek, her ihtimale karşı, en ufak bir tehlikeye karşı da seçime girenleri koru
muş ve kollamış olduk. Bu konuda son derece müsterih olmanızı istiyorum. Gerçekten, şu ana 
kadar sendikalarımız belki daha önceki dönemlerde rahat bir çalışma içindeydiler diye düşü
neceksiniz; ama şu anda ondan daha rahat bir çalışma içindedirler ve hiçbir şekilde haklarının 
geriye götürülmeyeceğini bilmektedirler. 

"55 milyonda 2 milyon sendikalaşmış işçi var" dediniz; affedersiniz, bu 55 milyonun içinde 
bebekler de var... 

ETEM CANKURTARAN (İçel) — Ama Sayın Bakan, 16 milyon da çalışan insan var. 
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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (Devamla) — ArUk, 
onların sendikalaşamayacağı bellidir. Sendikaya üye olmanın bir yaş sınırı vardır; ondan daha 
büyük yaş grubunu ele almanız lazım. Çalışanlardan, mesela ev kadını sendikalaşamaz, yaşlı 
ise sendikalaşamaz. Türkiye'de 3 400 000 işçi vardır ve bunun 2 milyon küsuru sendikalaşmış-
tır ve her zaman söylediğim gibi de, bu çerçeve içinde, sendikalaşma oranımız yüzde 60'lara 
yakındır arkadaşlar. Bunu iftihar ederek söylemeye devam edeceğim. 

ETEM CANKURTARAN (içel) — Devam et, 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (Devamla) — Bunu da 

bu şekilde izah ettikten sonra, hepinize tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

ETEM CANKURTARAN (İçel) — Bir sorum daha vardı Sayın Bakan? 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
1 inci madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 1 inci madde kabul 

edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 3 üncü madde kabul edil

miştir. 
Tasarının tümünü oylamadan evvel oyunun rengini belli etmek isteyen iki sayın üyeye leh

te ve aleyhte söz vermek isterim. Söz isteyen var mı? Yok. 
ETEM CANKURTARAN (İçel) — Soru sorabilir miyim Sayın Başkan?.. 
BAŞKAN — Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
ETEM CANKURTARAN (İçel) — Sorum var Başkan, soru sorabilir miyim? 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Oylamaya geçtik... 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olsun. (Alkışlar) 
EROL AĞAGİL (Ankara) — Sayın Başkan, tasarı açık oylamaya tabi efendim. 
YILMAZ SANtOĞLU (Ordu) — Açık oylamaya tabi olması lazım efendim. 
BAŞKAN — Matbaa hatası olarak öyle basılmış efendim. 
Sayın üyeler, 1 inci sıradaki önergenin çalışma süremizin içerisinde bitirilmesi imkânı ol

madığından, saat 10.00'da başlayacak oturumda Cumhurbaşkanının andiçme törenini ve saat 
15.00'de başlayacak oturumda ise, gündemdeki işleri sırasıyla görüşmek üzere, 9 Kasım 1989 
Perşembe günü saat 10.00'da toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.20 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

28 İNCİ BİRLEŞİM 

8 . 11 . 1989 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — 8 ildeki Olağanüstü Halin 4 ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık 
Tezkeresi (3/1028) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar ve 56 arkadaşının, Horzıım olayı 
ve Türkiye Emlak Bankası eski Genel Müdürü ile ilgili iddiaların gerçeklik derecesini 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56) 

2. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu ve 45 arkadaşının, dış 
politika konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve ,103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclîs araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

3. — Antalya Milletvekili İbrahim Demir ve 16 arkadaşının, Türk basınının 
sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

4. — Tekirdağ Milletvekili Enis- Tütüncü ve 24 arkadaşının, sosyal güvenlik 
programlarındaki çöküşün önlenmesi ve ulusal sosyal güvenlik sisteminin kurulması 
için alınacak tedbirleri tespit etlmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

5. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 35 arkadaşının, İzmir Büyükşehir 
Belediyesince kurulan veya kuruluşuna iştirak edilen şirketlerin yaptıkları işleri, 
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Belediyeden aldıkları ihalelerin koşullarını ve bu ihalelerin son durumlarını tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/59) 

6. — Kocaeli Milletvekili Ömer Tüfkçakal ve 30 arkadaşının, SEKA grevinin 
nedenleri ile ekonomik ve sosyal boyutlarını ve olayın sorumlularını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

7. — Balıkesir Milletvekili t. Önder Kırlı ve 32 arkadaşının, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesindeki operasyonlarda kullanılmak üzere kiralanan ve satın alınan 
helikopterler için hangi kururrica ne miktar ödeme yapıldığını tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

8. —Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 40 arkadaşının, 1980 yılından sonra 
kurulan tıp fakültelerinden mezun olan öğrencilerin gerekli bilgi ve beceriye sahip 
olmadıkları iddiasını ve bu yetersizliklerinin nedenlerini tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

9. — Tokat Milletvekili Mehmet Zeki Uzun ve 23 arkadaşının, Tokat Hayvanat 
Bahçesinin kapatılmasının' nedenleri ile sonuçlarını ve olayın sorumlularını tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/65) 

10. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin ve 35 arkadaşının, ülkemize sığınan 
, Iraklıların sorunlarını, hukukî statülerini ve Uluslararası sözleşmelere göre haklarında 
yapılacak uygulamayı tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 

11. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin ve 34 arkadaşının, kalkınmada öncelikli 
yörelerin sorunlarını gidermek amacıyla alınacak tedbirleri ve bu konuda uygulanacak 
politikayı tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103.üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/67) 

12. — Bingöl Milletvekili llhami Binici ve 36 arkadaşının, T.B.M.M. Binasında 
milletvekillerince yapılan çalışmaların ve telefon konuşmalarının kaydedilerek belge 
haline getirildiği iddiasını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/68) 

13. — Bingöl Milletvekili llhami Binici ve 22' arkadaşının, Bingöl İli Adaklı 
ve Karer bölgelerinde yaşayan vatandaşlar arasında cereyan eden olayların nedenlerini 
ve bu konuda alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/69) 
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14. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 31 arkadaşının,, kuraklıktan zarar 
gören çiftçilerin sorunlarını ve bu konuda alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/70) 

15. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen ve 31 arkadaşının, demir - çelik 
işyerlerindeki grevin nedenlerini ve grevden kaynaklanan sorunları tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

16. — Ankara Milletvekili Onural Şeref Bozkurt ve 54 arkadaşının, 25 Mart 1984 
tarihinden bugüne kadar belediyelerde ve il genel meclislerinde yapıldığı iddia edilen 
kanunsuz, usulsüz ve yolsuz eylem ve uygulamaları tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/72) 

17s —; Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 10 arkadaşının, Bulgaristan'a karşı 
izlenen politika ve soydaşlarımızın sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/13) 

18. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu ve 10 arkadaşının, Güneydoğu Anadolu' 
da cereyan eden olaylar ve Hükümetin bu olaylar karşısındaki tutumu konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 

19. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 12 arkadaşının, Hükümetin 
> 

tarım politikası ve tarım sektörünün sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme, açılmasına ilişkin 
önergesi (8/15) 

20. — Sakarya Milletvekili Mehmet Gölhan ve 10 arkadaşının, ülkemizin sana
yileşmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/16) 

21. — İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş ve 64 arkadaşının, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesinin sorunları ve Hükümetin bu konudaki tutumu konusunda Anaya-, 
sanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/17) 

22. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve 67 arkadaşının, Mardin İli Silopi 
İlçesi Derebaşı Köyü yakınlarında 17.9.1989 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddia
ları açıklığa kavuşturmak ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/73) 

23. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 17 arkadaşınin, kamu iktisadî teşeb
büslerinin ülke ekonomisine katkısı, bunlardan bazılarının satılmasını zorunlu kılan ne-



denler ve satılan ve satışa çıkarılan kamu iktisadî teşebbüslerinin değer takdirleri konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/18) 

24. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar ve 19 arkadaşının, Atatürk Orman Çift
liğinin kuruluş ve millete devredüiş amacı dışında kullanıldığı iddiasım tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/74) 

25. — Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 25 arkadaşının, Ülkemizin Ulaştır
ma Politikası ve Otoyolların yapımı konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyiarııica bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/75) 

26. -r- Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin ve 32 arkadaşımın, Hakkâri İli Yon
calı Köyünde 18 Temmuz 1989 tadihinde meydana gelen olayla ilgili iddiaları ve ola
ğanüstü hal uygulanan illerdeki benzeri uygulamaları tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişten önergesi (10/76) 

SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, olağanüstü har ilan edilen illerde 
bazı okul binalarının askerî amaçla ya da karakol olarak kullanıldığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/3) 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, hayalî ihracat yaptığı gerekçesiyle 
hakkında dava acılan bir firmaya vergi iadesi ödendiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/52) (1) 

3. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 1983 - 1987 yıllarında görevlerine 
son verilen, haklarında nakil işlemi uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi tutulan 
öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/15) 

4. — İstanbul Milletvekili Mehmet Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis 
gayesine ve kira bedellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/20) 

5. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne kadar 
gerçekleştirilen lastik ayakkabı, bot, çizme ve terlik ihracatına ve bu mamuller için 
Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/57) (1) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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6. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon 
liranın üzerinde borcu bulunup da 31.12.1987 tarihi itibariyle borcunu ^ödememiş olan 
kişi ve kurumlara ve tahsil edilemeyen banka alacakları hakkında ne gibi işlem yapıl
dığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/21) 

7. — Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarındaki 
taşkınlar nedeniyle Hatay İline bağlı bazı ilçe ve köylerde zarara uğrayan vatandaş
lara ne gibi yardımlaır yapıldığına ve taşkınlarını önlenmesi için alınacak tedbirlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/23) 

8. T- Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, işçilerin ekonomik Ve sosyal 
«orunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/32) 

9. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Trakya 'Yağlı Tohumlar Tarım 
Satış Kooperatifleri Birliğince 1987 hasat döneminde satın alınan ayçiçeği ürünü için 
üreticilere fiyat farkı ödenip ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/38) 

10. — Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğulları'nın, Sıkıyönetim Kanununa göre 
görevlerine son verilip de bilahara işe alınanlara arada geçen süre için aylık ve özlük 
haklarının verilmediği iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/44) 

, 11. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın Tunceli İline bağlı bazı köy 
ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayında meydana gelen olaylara ve bu olayların sorum
lularına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/46) 

12.. — Antalya Milletvekili Hasan NamaTın, Antalya İli Beldibi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine yaptırılan binalardan bazılarının Antalya Valili
ğince yıktırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

13. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum İli Ortaköy İlçesi Yaylacık 
Köyünde yaptırılan ortaokulun öğretime açılmamasının nedenine ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/48) 

14. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, ABD ile yapılan Savunma ve Ekono
mik İşbirliği Anlaşmasının onaylanmasının geciktirilme nedenine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/49) 

15. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, işçilerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/50) 

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

17. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, bankalardaki döviz tevdiat hesap
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/62) 
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18. —' Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, ülkemiz üzerinden İran'a silah 
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakamndan sözlü soru önergesi (6/63) 

19. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, din görevlilerinin eğitim programları
nın geliştirilmesi ve ödeneklerinin artırılması için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/65) 

20. — Artvin Milletvekili Ayhan Arifağaoğlu'nun, Artvin 11 merkezindeki 
öğretmen okulu kampusu ile Şavşat İlçesindeki temel eğitim okulu binasının Jandarma 
komutanlıklarınca kullanıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/95) (1) 

21. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya İli organize sanayi böl
gesi inşaatına ilişıkin Sanayi ve 'Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/67) 

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

23. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, rotasyona tabi öğretmen
lerin mağduriyetlerine ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/69) 

24. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, ihtiyaç sahibi köylülere 
kereste verilmediği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/70) 

25. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, 25 Mart 1984 tarihinden bu yana kaç 
belediyenin mülkiye müfettişlerince denetlendiğine ve denetim sonuçlarına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/96) (1) 

26. —. Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, çift pasaportlu kamu görevlile 
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/73) 

27. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı mahallelerden 
ikisine farklı telefon kod numarası verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Balkanından 
sözlü soru önergesi (6/75) 

28. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze - Kocaeli arasındaki otoyo
lun trafiğe açılmasından sonra yaptırılan tamirata ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/76) 

29. — Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğulları'nın, Sosyal Sigortalar Kurumu
nun prim alacaklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/97) (1) 

30. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, kamu kesiminde çalışan' 
işçilere verilmesi kararlaştınlan ek zammın ilk taksidinin bazı kurumlarca ödenmediği 
iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/79) 
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31. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, çifte pasaportlu olduğu iddia 
edilen kamu görevlilerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) (1) 

32. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, güvenlik soruşturması nedeniyle 
fişlenen vatandaşlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/103) (1) 

33. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, 1983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keramik Fabrikasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/80) 

34. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, 1980 yılında inşası ta
mamlanan Çaycuma Yem Fabrikasının ne zaman hizmete açılacağına • ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/81) 

35. — izmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, Foça Belediye Başkanı 
hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/104) (1) 

36. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, Bursa Büyakşehir 
Belediyesince gerçekleştirilecek büyük projelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesıi (6/82) 

37. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, 1988 vılı Mart 
aynıda yapılan doçentlik yabancı dil sınavına ilişkin Millî Eğitim Gençlik vt Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/83) 

38. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, eğitim ve kültür 
faaliyetlerinde meydana geldiği iddia edilen gerilemenin nedenlerine ve bu konuda 
alınacak tedbirlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından, sözlü soru önergesi (6/84) 

39. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, üniversite öğren
cilerine verilen burs ve kredilerin artırılmasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/85) ' - • 

40. — Muğla Milletvekili Tufan Doğu'nun, fişleme ve güvenlik soruşturması 
nedeniyle işe alınmadıkları veya işten atıldıkları iddia edilen vatandaşların durumuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/105) (1) 

41. — Muğla Milletvekili Tufan Doğu'nun, fişlenen yurttaş sayısına ve fiş 
kayıtlarının iptali ile ilgili çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından ısözilü soru önergesi 
(6/106) (1) 

42. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Aydınlıkevler Körler ilkokulunun 
yönetici kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/107) (1) 

43. — Ankara Milletvekiı Ömer Çiftçi'nin, Türk - iş Yapı Kooperatifince An
kara 100 üncü Yıl Sitesinde yaptırılan konut inşaatları için Sosyal Sigortalar Kuru
munca müteahhit firmaya yapılan ödemeye ilişkin Çalışma ,Te Sosyal Güvenlik Ba
karından sözlü soru önergesi (6/86) 
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44. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İlinde 19 ve 20 
Mart 1988 tarihlerinde gözaltına alınan kişilere emniyet mensuplarınca kötü mua
melelerde bulunulduğu iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/120) (1) , 

45. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, Adana Eğitim Araçları 
Merkezi Başkanının keyfî uygulamalar yaptığı iddiasına tiİşkin Millî Eğitim Gençlik 

ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/121) (1) 

46. —Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın, Trakya Bölgesinde süne ile 
mücadelede geç kalındığı iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/89) 

47. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfının bazı üyelerinin Bakanlığın Ankara Eğitim Şubesinde kurs 
gördtıkleri iddiasına üişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/91) 

48. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadorun, Boğaziçi Üniversitesine mensup 
bir grup öğrencinin dövülmesi nedeniyle 6.4.1988 tarihinde Ortaköy Karakoluna 
intikal eden olaya ve Karakol amirinin tutumuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/93) 

49. — Manisa ' Milletvekili Hasan Zengin'in, bir dergide yer alan DELTA 
Deri Giyim Sanayii A. Ş. ile ilgili iddialara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/94) 

50. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı 
olan malların alımı için Sümerbank'la bir mutabakat imzalanıp imzalanmadığına 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/98) 

51. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Türk Kadınım Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfı Başkanının Çin gezMne ve bu Vakıf tarafından çıkarılan gaze
teye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/136) (1) 

52. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftlçi'nin, Ankara İli Ayaş İlçesinde Kimse
siz Çocukları Koruma Birliğine ait olan okulun bahçesinin imarından doğan ve an
laşma ile Belediyeye verilen arsa üzerinde özel bir kooperatif adına inşaat yaptırıldığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/99) 

53. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'in, ödemiş İlçesinde yetiştirilen yaz 
patatesinin pazarianmasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/137) (1) 

54. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Zonguldak Taşkömürü İşlet
mesine Yozgat İlinden getirtilen işsizlerin yerleştirildiği ve Karabük Demir - Çelik 
Fabrikalarına İşçi alımından vazgeçildiği iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/100) 
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55. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Karadeniz Bakır İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan bir atamaya ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/108) 

56. ->• Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Türkiye Demir ve Çelik İstet
meleri Genel Müdürlüğünde görevli bir genel müdür yardımcısı ile bir müdür mua
vininin sözleşmelerinin feshedilmesinin nedenine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/109) 

57. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Tokat Hindeki öğrencilerden çe
şitli nedenlerle para toplandığı ve bu ildeki okulların ısıtılması amacıyla tahsis edilen 
paraların başka amaçlar için kullanıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/141) (1) 

58. — Balıkesir Milletvekili 1. önder Kırlı'nın, yurt dışına göuderilecek öğret
menlerle ilgili mülakat sınavının ertelenme nedenine ve sınav komisyonunun kimlerden 
oluştuğuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/142) (1) 

59. — Tunceli Milletvekilli Kamer Genc'in, fişlenen ve fiş kay;tları iptal edilen 
vatandaşların sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) (1) 

60. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Orman Genel Müdürlüğünce 
kişi ve kuruluşlara ön ve kesin tahsisi yapılan alanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergemi (6/144) (1) 

61. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Çerkezköy Endüstri Meslek 
Lisesi inşaatının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/145) (1) 

62. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Eflani - Safranbolu yolunun 
tamir edilmemesini tenkit eden bir vatandaşın Karayolları 15 inci Bölge Şefliği Gö
revlilerince dövüldüğü iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/110) 

63. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, spor sahalarında meydana gele
bilecek sportmenliğe aykırı davranışları önlemek amacıyla ne gibi tedbirler alındığına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/202) (1) 

64. — Zonguldak- Milletvekili Şinasi Altıner'in, Zonguldak İli Karabük İlçesinin 
ne zaman il yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/111) 

65. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun, T.R.T. Genel Müdürünün atanma
sından önce, T.R.T. Yüksek Kurulunun yaptığı toplantılara ve gösterdiği adaylara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/112) 

66. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, Manisa İli Kula İlçesindeki Sandal 
Grubu içme suyu şebekesinin kontrol edilmeden hizmete açıldığı ve bazı köylerin su 
alamadığı iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyüşleri Bakanından sözlü soru dhergesi 
(6/114) 



• — ı o — 

67. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğüne 1988 yılı Haziran - Temmuz aylarında 
imtihansız personel alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/115) ; ,• . 

68. —Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'nun,. Türkiye Ziraî Donatan 
Kurumu tarafından 1986 yılında çiftçi ve köylülere taksitle satılan traktörlerin adedine 
ve satış fiyatına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/116) 

69. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Seka işçilerinin greve itildiği 
iddiasına ve işverence lokavt ilan edilmesinin gayesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/117) . 

70. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Seul Olimpiyatlarına katılan 
yöneticilerin görevlerine ve bunlar için Devletçe yapıları harcamaya ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/203) (1) 

71. — Tunceli Milletvekili- Kamer Genc'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerinde öğretime elverişli olmayan köy okullarının öğretime elverişli hale 
getirilmesi için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/204) (1) 

72. — Edirne Milletvekili Erdal Kal'kan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası Yönetim 
Kurulu üyelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/205) (1) 

73. — Antalya Milletvekili İbrahim pemir'in; İstanbul Kalamış İlkokulunda 
okuyan kapıcı çocuklarına farklı muamele yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/122) 

74. _ Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Kütahya Halk Eğitim Mer
kezi için tahsis edilen arazi ve ödeneğe ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/229) (1) 

75. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, günlük bir gazetenin 28.9.1988 
tarihli nüshasında «Kapıcı çocukları için ayrı bir sınıf̂  başlığı ile yer alan habere 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) (1) 

76. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, Bergama İlçesindeki ilk ve 
orta dereceli okulların öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/232) (1) 

77. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, aylık bir derginin yayın yönetmeni 
ve Ankara temsilcisi ile diğer çalışanlarının takip edildikleri ve gözetim altında tutul
dukları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/233) (1) 

78. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, televizyonun yeni yayın 
dönemindeki programlarda TBMM çalışmalarına yer verilmediği iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/123) 
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79. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Horzum Şirketler Grubuna 
20.11.1985 tarihli protokolden önce ve sonra ne kadar vergi iadesi ve kaynak kullanımı 
destekleme primi ödendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/234) (1) 

80. — Balıkesir Milletvekili 1. önder Kırlı'nın, Başbakanlık için satın alınan 
uçaklar nedeniyle yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/235) (1) 

81. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, ilk ve orta dereceli okullardaki 
öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/245)'(1) 

82. —- Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, İnsan Hakları Sözleşmesine rağmen 
gözaltına alınan vatandaşlara işkence yapıldığı ve işkence yapanların korunduğu 
iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/246) (1) 

83. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Ankara îli Gölbaşı İlçesi eski 
Belediye Başkanı ile imar Müdürü haklarındaki iddialara ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/125) 

84. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Talebelerine 
Yardım Derneği öğrenci Pansiyonunun kazan dairesinin onarımı için gerekli malzeme 
ve işçiliğin karşılıksız, olarak T.K.t. Orta Anadolu Linyit işletmesince karşılandığı 
iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/126) 

85. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İline bağlı köylerdeki ola
ğanüstü hal uygulamalarının yöredeki vatandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/247) (1) 

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

87. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, maç biletlerinin bir hafta 
önceden satışa çıkarılmasının karaborsaya neden olduğu iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/248) (1). 

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

89. •*- Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Ege Bölgesindeki pamuk üretici
lerine ürün bedellerinin ne zaman ve nasıl ödeneceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/249) (1) 

90. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ülkemizdeki ortak savunma tesis
lerinde radyasyon sızıntısı bulunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan.sözlü soru önergesi 
(6/250) (1) 
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91. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, fiş veya fatura vermeyen 
esnafların cezalandırıilması amacıyla yapılan uygulamaya ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/129) 

92. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul - Tuzla'da 7.10.1988 tari
hinde polisçe yapılan kontrol sırasında meydâna gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/251) (1) 

93. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, tütün ve yabancı sigara ithalatına 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/252) (1) 

94.— Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, yurtlara giremeyen öğrenci
lerin sayısına ve sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/256) (1) 

95. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Başbakan Turgut Özal'ın 
yurt dışı gezilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/130) 

96. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, Seka izmit Fabrikasının kaldı
rılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/131) 

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

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

99. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İli Hani İlçesinde 
14.5.1988 tarihinde meydana gelen olaya ve sorumluları hakkında ne gibi işlem yapıl
dığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/259) (1) 

100. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, 335 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin yürürlüğe girmesinden sonra boşalan belediye başkanlıklarına ve bu 
belediye başkanlıklarına valiliklerce yapılan atamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/260) (1) 

101. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, tasarruf mevduatlarına 
.uygulanacak faiz oranlarının şefbest bırakılmasının neden olabileceği sorunlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/133) 

102. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, ücretlilere ve Gelir Vergisi 
mükelleflerine 1987 ve 1988 yıllarında ne kadar vergi iadesi ödendiğine ve vergi iadesi 
ile ilgili yeni uygulamalara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/134) 
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103. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, hormonlu et ihraç eden 
ülkderden ülkemizce ne kadar et ithal edildiğine ve 'thalatın devam edip etmediğine 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/135) 

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

105. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
ile Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bürosu Şefinin karşılıklı suçlamalarda bulunmaları 
nedeniyle herhangi bir soruşturma açılıp açılmadığına :lişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/316) (1) 

106. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, pamuk üreticilerinin sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/261) (1) 

107. — Denizli Milletvekilli Adnan Keskin'in, 1988 yılı bütçesinin belediyelere 
yapılacak yardım ve ödemeler tertibinden hangi belediyelere ne miktar yardım yapıl
dığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/262) (1) 

108. — Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'nun, 1988 kampanyasında ÇUKO-
BlRLlK'çe gerçekleştirilen kütlü pamuk alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/263) (1) 

109. — Balıkesir Milletvekili t. Önder Kırlı'nın, eğitim önlisans programına 
katılarak Açıköğretim Fakültesini bitiren emekli öğretmenlerin intibaklarının yeniden 
düzenlenip düzenlenmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/264) (1) 

110. —. Adana Milletvekili M. Halit Dağlı'nın, Gazi .Eğitim Fakültesi Arap Dili 
Eğitimi Anabilim Dalından mezun olanlara öğretmenlik hakkı verilmediği iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/300) (1) 

111. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal'ın, Türkiye Futbol Federasyonu 
Başkanlığına atama yapılmamasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/301) (1) 

112. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, ülkemizdeki et tüketimine ve 
canlı koyun sayısında görülen düşüşün nedenine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/139) 

113. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, olağanüstü hal uygulaması nedeniyle 
yapılan, harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/302) (İ) 

114. — Ankara Milletvekili îbrahim Tez'in, Ankara Üniversitesi Sınav Yönet- • 
meliğinin Diş Hekimliği Fakültesindeki uygulamasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/147) 
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115. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'm, Çankırı İli Eldivan İlçesi 
arazisindeki suların toplanarak Kızılırmak ve Saraycık köylerine içmesuyu olarak 
göt.'rüldüğü iddiasına ilişkin Tarım; Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/148) 

116. — Mardin Milletvekilli Süleyman Çelebi'nin Mardin Köy Hizmetleri Mü
dürlüğünün mevsimlik işçi ihtiyacına ve 1988 yılındaki mevsimlik işçi istihdamına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/149) 

117. —̂  Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Cizre - Midyat karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/150) 

118. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Köy Hizmetleri Üçüncü Bölge ve 
Adana Müdürlüklerinde 1988 yüında geçici statüde kaç işçinin ne kadar süre ile ça
lıştırıldığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/151) 

119. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, P.T.T. işyerlerinde 1988 yılında 
geçici statüde çalıştırılan işçilerden 1.11.1988 tarihi itibariyle iş akitleri feshedilenlere 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/152) 

120. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Misis'i Kozan'a bağlayan eski 
Kozan yolunun, Misıs hududu Göztepe mevkiindeki yolun bakımına ve asfaltlanma
sına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/153) 

121. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana İlinin sağlık sorunlarına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/154) 

122. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana Organize Sanayi Bölgesi
nin yapım çalışmalarınla ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/155) 

123. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana İli Yüreğir İlçesi Kâzım 
Karatoekir Mahallesinde sağlık ocağı yaptırılıp yaptırı'lmayacağına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/156) 

124. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adama İli Yüreğir tlçesi Yunusoğlu 
Köyünde sağlık ocağı yaptırılmamasının nedenine ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/157) 

125. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Ceyhan Nehrinin Akdeniz'e dö
küldüğü bölgenin herhangi bir firmaya kiralanıp kiralanmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/158) 

126. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Silifke İlçesinde 1981 yılından 
sonra tapu paftalarında yapıldığı iddia edilen değişikliklere ve imar planı düzenleme 
çalışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/159) 

127. — Hatay Milletvekili öner Miski'hin, üniversite öğrencileri için çıkarıla
cak affın geciktirilmesinin bazı öğrencilerin sömestr veya ders yılı kaybına neden 
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olacağı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/304) (1) 

128. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, televizyonun birinci kanal 
yayınlarının Zonguldak ti Merkezinde izlenemediği iddiasına ilişiklin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/160) 

129. —Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, ilköğretim müfettişlerine ve mü
fettişlik için atama bekleyen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/161) 

130. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Sosyal Sigorta Kurumu emekli
lerinin de yurt dışı tedavi imkânlarından yararlandırılmaları için çalışma yapılıp ya
pılmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/162). 

131. —İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta Antalya Dereboğazı yolu 
için 1989 yılı bütçesinde ayrılan tahsisata ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/163) 

132. — İsparta Milletvekilli İbrahim Gürdal'ın, ondan fazla işçi çalıştıran işyer
lerinden Konut Edindirme Fonu için toplanan para miktarına ve fondan yararlanan
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/164) 

133. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğkı'nun, çay üreticilerinin alacak
larına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/165) 

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

135. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, ÇAY - KUR'un elinde 
bulunan radyosyonlu çaylara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/167) 

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

137. — Erzurum Milletvekilli İsmail Köse'nin, İspir - Kundura, Tortum - Şayak, 
Dumiu - Yapağı Tiftik, Pasinler - Tütün ve Ilıca - Süt fabrikalarının son durumlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/169) 

138. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Karayolları 12 nci Bölge Müdür
lüğünce 1988 yılında gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/170) 

139. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya İli Merkez İlçesi Kâ-
zımpaşa Nahiyesindeki Gökçeören bataklığına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/172) 
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140. — Sakarya Milletvekilli Ahmet Neidirn'in, Sakarya İli Adapazarı İlçesin
deki Çark suyunun ıslahına ve Aşağı Sakarya Projesine ait çalışmaların ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/173) 

141. —Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli İlinde yapımları devam 
eden Gölcük Devlet Hastanesine ve sağlık ocaklarına ait inşaatların ne zaman tamam
lanacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/174) 

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

143. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze ilçesinin telefon sorununa 
ve Gebze'de telefon müdürlüğü kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/176) 

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

145. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı bazif köylerde 
yapılmakta olan sanayi ve fabrika inşaatlarının ruhsatlarının bulunup bulunmadı
ğına ilişkin Bayındırlık ve tskân Balkanından sözlü soru önergesi (6/178) 

146. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze - Muallimköy sahilinde 
yapılmakta olan liman inşaatına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/179) 

. . . 147. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesi Şefcerpınar Köyünün 
•e zaman içme suyuna kavuşturulacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/180) 

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

149. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Vezirköprü İlçesi Aşağı Narlı Köyü 
Ortaokulunun öğretmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/182) 

150. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, yabancı dil derslerinin ortaöğretim 
kurumlarında mecburî ders olmaktan çıkarılmasının öğretmenler ve öğrenciler üze
rindeki etkisine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ye Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/183) 

151. — Zonguldak Milletvekili §inasi Altıner'in, Karabük - Safranbolu kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/184) 
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152. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük - Yenice karayolu 
yapım çalışmalarının durdurulma nedenine ilişkin Baymdırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1851 

153. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karaıbük ilçesi Kapullıu Kö
yünde yaptırılacak afet evlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/186) 

154. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, toplu iş sözleşmeleri netice
lenmeyen ve greve giden işyerlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/187) 

155. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın dış ülkelere gidecek vatan
daşlara uygulanan vize işlemlerinin kolaylaştırılması için çalışma yapılıp yapılma
dığına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/188> 

156. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Türk Kadınını Tanıtma ve Güç
lendirme Vakfının şubelerine, 1987 yılı kârına ve 1986 yılından bu yana vakfa ya-, 
pılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/305) (1) 

157. — tzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, zeytinyağı taban fiyatının ne zaman 
açıklanacağına ve kestane ürününe taiban fiyat verilmesi için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/190) 

158. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Kiraz - Alaşehir yolunun asfalt kap
laması için 1989 yılı bütçesine Ödenek konulup konulmadığına ilişkin Bayındırlık ve 
tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/191) 

159. — tzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Beydağ - Nazilli karayoluna ilişkin 
Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/192) 

160.— tzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Tahtalı Barajı projesinde değişiklik 
yapılıp yapılmadığına ve, Barajın ne zaman bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve tskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/193) 

ltfl, — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Amasya ili Merkez ilçe
sine bağlı Dere Mahallesinde tabiî afete maruz kalmaları; muhtemel olan vatan
daşlar için afet konutları yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve tskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/306) (1) 

162. — Denizli Milletvekili Adnan Keskindin, inek ithalatına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişlerİ Bakanından sözlü soru önergesi (6/317) (1) 

163. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, yıllık enjektör tüketimine ve 
kaçak olarak ülkemize sokulduğu iddia edilen enjektörlere ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/196) 

164. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, Afyon Çimento Fabrikasının 
çevre kirliliğine neden olduğu iddiasına ilişkm Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/197) 
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165. —Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, SEKA'daki grevin nedenine ve 
sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/198) 

166. — içel Milletvekili M. lstemihan Talay'm, «Tarsus'un, şimdilik il yapıl
masının düşünülemediğine» dair 31.10.1988 tarihli beyanına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/318) (1) 

167. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli ili Gdbze ilçesinin 
öğretmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanımdan sözlü soru 
önergesi (6/199) 

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

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

170. — Afyon Milletvekili Abdullah • Ulutürlk'ün, şeker pancarına zam yapılıp 
yapılmayacağına ve pancar üreticilerine ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/206) 

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

172. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Ankara ili Şereflikoçhisar ilçesine 
bağlı Evren, Sarıyahşi ve Ağaçören kasabalarının ne zaman ilçe yapılacaklarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/319) 0 ) 

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

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

175. — İzmir Milletvekili Erol Güngör'ün, «Yakın Tarih» adlı ansiklopedide 
Atatürk'ü ve Atatürk tikelerini yeren ifade ve bölümler bulunup bulunmadığına iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) (1) 

176. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesine bağlı 
Yankkaya ve Kurusarı köylerinin içme suyu sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/209) 

177. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Gülbirlik'çe 1988 yılında ger
çekleştirilen gül alımlarına ve yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/210) 
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178. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta îli Senirkent İlçesine 
ait kanalizasyonun, bazı köylerin tarım arazilerini olumsuz yönde etkilediği iddiasına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) 

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

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

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

182. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 5.10.1988 tarihinde Mardin ve 
Diyarbakır illerinde köy korucuları tarafından iki vatandaşın, öldürüldüğü iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/323) (1) 

183. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siverek İlçesi Konurtepe Köyün
den bir vatandaşın Kuşlukçayırı Köyü Bircemal Mezrası korucularından biri tarafın
dan öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/324) (1) 

184. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Atabey İlçesi Kapıcak Köyünün 
başka bir mahalle taşınmasına dair projenin 1988 yılında gerçekleştirilememesinin 
nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakınından sözlü soru önergesi (6/215) 

185. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Türk Hava Yolları Genel Mü
dürlük binası inşaatına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/216) 

186. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, British Ainvays uçaklarıyla 
Ankara ve İstanbul'dan Londra'ya giden yolcuların sıtma tehlikesine karşı ilaçlandık
ları iddiasına ilişkin Ulaştırma Balkanından sözlü soru önergesi (6/325) (1) 

187. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde Merkez İlçesine bağlı Karga-
sekmez Akarsuyu üzerinde yapılması planlanan Uluağaç Barajına ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/217) 

188. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde İli Ulukışla İlçesinde yapıl
ması düşünülen İmrahor Göletine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/218) 

189. — Adana Milletvekili M. Halit Dağlı'nın, Mansurlu - Kozan karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/220) 

190. — Adana Milletvekili M. Halit Dağlı'nın, Çatalan Barajından İmamoğlu 
Ovasına su getirecek olan tünelin ne zaman ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/221) 
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•191. — Afyon Milletvekili BaJki Durmaz'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı 
Fonundan konut yapı kooperatiflerine 1988 yılında verilen krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/223) 

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

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

194. — İsparta Milletvekili Abdullah Aykon Doğan'ın, İstanbul ve Ankara illeri 
telefon rehberlerinin ITT Bilka A. Ş. tarafından basılacağı iddiasına ve bu şirket ile 
yapılan anlaşmaya ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/226) 

195. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, İstanbul'da münteşir bir gazete
nin 12.11.1988 tarihli nüshasında yer alan silah ticareti ile ilgili habere ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/227) 

196. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana İlinde askerî birliklere akar
yakıt ikmali yapan Petrol Ofisi bayilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/331) (1) 

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

198. — 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) 

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

200. — 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) 

201. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli - Uludere İlçesi Şen-
oba Köyü Tabur Komutanının bazı uygulamalarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/335) (1) 
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202. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Yüksekova İlçesi Gü
venli Köyüne ait olan ve Dere Yaylasında otlatılmakta bulunan koyun sürüsüne Ay-
tepe Karakolu görevlilerince el konulduğu ve sürünün gümrüğe teslim edildiği iddiası
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) (1) 

203. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesinde ya
pılmakta olan Sümerbank Konfeksiyon Fabrikasına ait inşaatın durdurulduğu ve tesi
sin Yalvaç Belediyesine satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/239) 

204.. — Mardin Milletvekili Süleyman Çele'bi'nin, Mardin İlinde 15.11.1988 tari
hine kadar açılmamış olan okullara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/241) 

205. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Midyat - Nusaybin Karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/242) 

206. —Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli İlindeki belediyelere 1988 
yılında yapılan yardımlara ilişkin Mâliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/337) (1) . 

207. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal'ın, Anadolu .Üniversitesi İktisat Fakültesi 
öğrencilerinden birinin Devlet güvenliğini sarsıcı konularda bilgi vermeye zorlandığı id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/338) (1) 

208. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Denizli İh Honaz İlçesine bağlı köyler
deki vatandaşların sımflandırıldığı ve fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/341) (1) 

209. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, vergi kontrolörlerinin mal varlık
larına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/253) 

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

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

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

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

214. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Anadolu Bankasınca 100 milyon liranın 
üzerinde kredi verilen kişi ve kuruluşlara ve bu kredilerin geri ödenip ödenmedij^ne 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) (1) 
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215. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla tmamoğlu'nun, Kahramanmaraş - Gök
sün, Göksün - Elbistan, Göksün - Andırın ve Andırın - Kahramanmaraş karayollarına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/268) v 

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

217. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla tmamoğlu'nun, Adatepe ve Karakuz 
barajlarının yapımına ne zaman başlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/270) 

218. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla tmamoğlu'nun, fasulye ürününe taban 
fiyat verilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/271) 

219. — Kahramanmaraş MÜletvekili Atilla tmamoğlu'nun, Kahramanmaraş İlin
de tütün ekimine müsaade edilip edilmeyeceğine ve bu İlde ne zaman Gümrük Müdür
lüğü kurulacağına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/272) 

220. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla tmamoğlu'nun, Kahramanmaraş İlin
de ne zaman havaalanı yapılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/273) 

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

222. — Kahramanmaraş Milletvekilli Atilla tmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
Şehir Stadyumunun ne zaman çimlendirileceğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/275) 

223. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla tmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
tinde Sosyal Sigortalar Hastanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvnlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/276) 

224. — Zonguldak Milletvekili, Şinasi Altıner'in, Sosyal Sigortalar Kurumu 
Karabük Hastanesinde vefat eden emekli bir işçinin cesedinin fareler tarafından tah
rip edildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/277) 

225. — Denizli Milletvekili Adnan Keskindin, Vakıflar Bankası Samanpazarı 
Şubesince öztur Anonim Şirketine verildiği iddia edilen krediye ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/343) (1) 

226. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, seçimlere katılan siyasî partile
rin radyo ve televizyon gibi haberleşme araçlarından eşit olarak faydalandırılmasına 
dair Avrupa Konseyi Kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 
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227. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, Afyon #i Sandıklı İlçesi Akha-
Tim Kasabası Ortaokullunun öğretmen sorununa ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/344) (1) 

228. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Petrol Ofisi iskenderun Bölge Başmü
dürünün işçilere ve bölge halkına hakaret ettiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/346) (1) 

229. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İli Lice İlçesi Jan
darma Komutanının baskısı ile bazı vatandaşlara koruculuk için başvuru formu im
zalattırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/347) (1) 

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

231. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği
nin ; kurulmasından sonra bölgede gözaltına alınan vatandaşlara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/349) (1) 

232. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt Mi Merkez 2 No. lu Sağlık 
Ocağında görevli iki hemşiremin görev dönüşü Dicle Nehrinde boğulmaları olayına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/350) (1) 

233. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, Marmara Denizinde 
trol ve algarina ile balık avcılığı yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/280) 

234. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Samsun - Havza İlçesi 25 Mayıs 
Ortaokulu Müdürlüğüne usulsüz atama yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/351) (1) 

235. —İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, gece bekçilerine de silah tazminatı 
verilip verilmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

236. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ödemiş İlçesinin ne zaman il yapıla
cağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/282) 

237. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği
nin kurulmasından sonra bölgede kaç kişinin korucu olarak görevlendirildiğine ve 
korucuların karıştıkları adlî olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/352) (I) 

238. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Haydarpaşa Gar Müdürlü
ğünce açılan imtihana İmam Hatip Lisesi mezunlarının alınmadığı iddiasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/283) 



239. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, AlDS*ii hastaların sayısına ve 
bu konuda ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakacından 
sözlü soru önergesi (6/284) 

240. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesine bağlı Gülköy 
ve Kavak köylerine sağlık evi yaptırılmasına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nından sözlü soru önergesi (6/285) 

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

242. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesinde yapılacak 
olan Erkek Teknik öğretmen Okulu ve Kız Sanat Okulu inşaatlarına ne zaman baş
lanacağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Balkanından sözlü soru Önergesi (6/287) 

243. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta İli Senirkent Devlet 
Hastanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/288) 

244. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta İli Senirkent İlçesinde 
Tekel hizmet binası ve deposu kurulup kurulmayacağına ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/289) 

245. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Senirkent Ovası sulama proje
sine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/290) 

246. — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün'ün, İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana 
büyükşehir belediyelerinin yurt dışından "borç alıp almadıklarına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/357) (1) 

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

248. —Samsun Milletvekili AH Eser'in, Samsun İli Vezirköprü İlçesinde Dev
let - millet yardımlaşmasıyla inşa edilen ortaöğretim yatılı öğrenci yurdunun ne za
man açılacağına iMşkin Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru Önergesi 
(6/293) 

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

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

251. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Nisan 
ayından bugüne kadar İmar Uygulama Fonundan aldığı kredilerin miktarına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/359) (1) 
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252. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Nisan 
ayından bugüne kadar İller Bankasından aldığı avans borçların miktarına ilişkin 
Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) (1) 

253. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, 1987 yılı vergi taksidinî 
geciktiren bir yükümlünün maruz kaldığı uygulamaya ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) 

254. — Konya Milletvekili Ömer Şeker'in, Etibank Genel Müdürlüğü müfettiş
lerince Seydişehir Alüminyum Tesisleri Satınalma Müdürlüğünde yapıldığı iddia edilen 
soruşturmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/296) 

255. — Bingöl' Milletvekili Haydar Baylaz'ın, Sivas İli Gürün İlçesi Çayboyu 
Mahallesinde inşa ettirilen afet konutlarının hak sahiplerine verilip verilmediğine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/298) 

256. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta İli Sütçüler İlçesindeki 
Sağlık Merkezi ile Koruyucu Hekimlik Merkez Sağlık Ocağının doktor ve araç sorun
larına ilişkin Sağlik ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/299) 

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

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

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

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

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

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

263. — Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'ın, heyelan bölgesi ilan edilen Manisa 
İli Selendi İlçesi Rahmanlar Köyü Hacılar Mahallesindeki vatandaşların yeni yerleşim 
alanına nakledilmeleri için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/312) 
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264. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Tunceli - Geyjksuyu Yatılı İlköğ
retim Bölge Okuluna ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/313) 

265. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, profesyonel futbol kulüplerinin 
maç hâsılatlarından elde ettikleri gelirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü som önergesi (6/372) (1) 

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

267. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, Devlet kuruluşlarında göreve alın
maları bakımından Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi mezunları ile diğer 
fakülte mezunllaırı arasında ayrım yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/326) 

268. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, izmir Büyükşehir Belediyesinin kurduğu 
veya ortak olduğu şirketlere ve bu şirketlerin faaliyetlerine ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/373) (1) 

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

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

271. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, bazı vatandaşlara ait telefon
ların güvenlik güçlerince dinlendiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/377) (1) 

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

273. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Topçular iskelesinin ne zaman hiz
mete açılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/379) (1) 

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

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

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

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



— 27 — 

278. — 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) 

279. — 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) 

280. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Millî Savunma Bakanı Ercan 
Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığı idarî ve Malî İşler Daire Başkam iken MİT Müsteşar
lığına verdiği iddia edilen malzemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/386) (1) 

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

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

283. — 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) 

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

285. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, ülkemize sığınan Iraklılara yapılan 
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/392) (1) 

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

287. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Petrol Arama ve Petrolle İlgili Faa
liyetleri Düzenleme Fonuna ve elektrik maliyet fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/394) (1) 

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

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

290. — Aydm Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, T. C. Ziraat Bankasınca tarım 
satış kooperatiflerine kullandırılan krediler için farklı faiz oranları uygulandığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/405) (1) 
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291. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, izmir Büyükşehir Belediyesinin borç
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/396) Cl) 

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

293. — 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) 

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

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

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

297. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'm, SEKA ve Edirne - OLMUKSA'da 
çalışan işçiler hakkında emniyet müdürlüklerince albüm düzenlendiği iddiasına ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/401) (1) 

298. - r Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Emlak Bankasının amblemi ile il
gili çalışmalara ve bu nedenle yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/328) 

299. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, istanbul Emniyet Müdürlüğünde 
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/329) 

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

301. — 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) 

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

303. — izmir. Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Türkiye Emlak Bankasının amb
leminin bir Amerikan firmasına çizdirildiği iddiasına ve amblem değişikliği nedeniyle 
yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403) (1) 
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304. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Kütahya İli köylerine bağlı 
yayla ve mahallelerden kaçında elektrik bulunmadığına ve bu yerlerin ne zaman elek-, 
triğe kavuşturulacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/407) (1) 

305. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Bezm-i Alem Üniversitesinde söz
leşmeli olarak çalışmak isteyen sağlık personeline imzalattırılan hizmet akdine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/408) (1) 

306. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Emlak Bankası eski Genel 
Müdürünün Amerika'ya gidiş nedenine ve hakkında soruşturma açılması için Cum
huriyet Savcılığınca istenilen iznin geciktirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/409) (1) 

307. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, İstanbul Valiliğince bazı sanatçı
ların konserlerinin yasaklandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü sora öner
gesi (6/410) (1) 

308. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli İli Hozat İlçesi 
Emniyet Amirliğinde görevli bir komiser ile bir polis memuru haklarındaki iddiaya 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/411) (1) 

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

310. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ankara DemirMbahçe Ortaokulu 
İngilizce öğretmeninin Gaziosmanpaşa Ortaokulunda çalıştırıldığı iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/413) (1) 

311. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Fiskobirlikçe 1988 yılında 
gerçekleştirilen fındık alımlarına ve bu nedenle yapılan ödemelere ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/414) (1) 

312. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Ankara Bahçellievler 
semtinde 29.1.1989 günü meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/415) (1) 

313. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim 
Fakültesinde can güvenliği olmadığı gerekçesıiyle Dekanlığa dilekçe veren öğrenciler 
hakkında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/416) (1) 

314. — Adana Milletvekili M. Selahattin Kılıç'ın, 19.7.1988 tarihli ve 88/13161 
sayılı kararnameden istifade eden firmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/417) (1) 
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315. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, MİT ile ilgili bazı iddialara ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/418) (1) 

316. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, yeraltı mafyası olarak nitelendiri
len grupların son günlerde neden oldukları olaylara ilişkin Bıaşbafcandan sözlü soru 
önergesi (6/420) (1) 

317. — 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) 

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

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

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

321. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın tarım arazilerinin sulanmasında 
elektrikten yararlanılabümesi için elektrik şebekelerinin tevsii hususunda çalışma ya
pılıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/427) (1) • ' . " • ' • 

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

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

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

325. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta Tapu Sicil Müdürlüğü 
' ile ilgili olarak Valilikçe yapılan tahkikata ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/431) (1) 

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

327. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, 7.10.1988 tarihinde 
Tuzla mevkiinde gerçekleştirilen operasyonla ilgili olarak bir dergide yer alan iddia
lara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/432) (1) 

328. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Emlak Bankası eski Genel Mü
dürünün talimatlarıyla yapılan döviz değişim işlemlerine ve bu Bankaca Türk Kaıdım 
Gazetesine ödenen reklam ücretine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/433) (1) 

329. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Şemiler döneminde Em
lak Bankasınca aylık bir gazeteye ödenen reklam ücretine ve bir firmaya kullandırı
lan döviz kredisinin ödenmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/434) (1) 

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

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

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

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

334. — 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) 

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

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

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



— 32 — 

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

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

340. — 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) 

341. — 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) 

342. — İzmir 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) 

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

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

345. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, Emlak Bankasınca 1.1.1987 tarihin
den bugüne kadar gerçekleştirilen arsa alımlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/449) (1) 

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

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

348. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'niın, 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) 

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

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

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

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

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

354. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'm, Köy - Koop. Merkez Birliği kurul
ması için yapılan girişimlerin engellendiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) (1) 

355. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Şafköy Belediye Başkanlığı 
seçiminin iptali nedeniyle Valilikçe Belediye Başkanvekilliğine yapılan atamaya ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/461) (1) 

356. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yusuf Bozkurt Özal ile Aydın 
Corporation A.Ş. arasında ilişki bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/463) (1) 

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

358. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sangül'ün, r.por tesisi yapma ve antrenör 
bulundurma zorunluluğunu yerine getirmeyen müesseselere karşı ne gibi önlemler 

-alınacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/437) 

359. — istanbul Milletvekili Mustafa Sangül'ün, şehir içinde çalışan araçlara 
takograf zorunluğu getirilmesinin nedenine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/438) 

360. — istanbul Milletvekili Mustafa Sangül'ün, vatandaşların AİDS hastalığı 
hakkında aydınlatılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 

361. — istanbul Milletvekili Mustafa Sangül'ün, sahillerdeki okulların yaz ayla
rında, öğrenci gençlik tatil merkezleri haline dönüştürülmesinin düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü sorti önergesi (6/440) 

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

(28 inci Birleşim) 



— 3 4 — • . * . 

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

V 

364. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İlinde Belediye çöplüğü ola
rak kullanılan Kasaplar Deresinde bulunduğu iddia edilen cesetlere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/468) (1) 

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

366. —istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, Devlet memurlarının konut so
rununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/4S6) 

367. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, 26.4.1989 - 2,5.1989 tarih
leri arasında gözaltına alınan kişilere ilişkin îçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/473) (1) 

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

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

370. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptancın, son beş yıl içinde ülkemizle 
ilgili, olarak dış basında yer alan neşriyata ve bu nedenle yapılan ödemeye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/481) (1) 

371. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 1 Mayıs gösterileri nedeniyle 
gözaltına alınanların sayısına ve bu olaylarda suçlu görülen kamu görevlilerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/482) (1) 

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

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

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

375. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Güzel istanbul Hizmet Vak
fına yapüan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/486) (1) 
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376. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Çocuk ve Tabiat Vakfına yapılan 
bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) (1) 

377. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı
na yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) (1) 

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

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

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

381. —İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Çocuk ve Tabiat Vakfına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) (1) 

382. — İstanbul Milletvekilli Yüksel Çengel'in, İstanbul Eğitim ve Kültür Vak-
fma üişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/492) (1) 

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

384. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, Diyarbakır Emniyet Müdürlü
ğünce gözaltına alınan vatandaşlara işkence yapılmasını önlemek için ne gibi 
tedbirler alınacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/494) (1) 

385. — 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) . 

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

387. — Bingöl Milletvekili Ilhami Binici'nin, Bingöl İli Adaklı İlçesi Elmaağacı 
Köyünde orman katliamı yapıldığı iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/462) 

388. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Zonguldak - Eflani Yatılı Bölge 
Okulu inşaatının ne zaman biteceğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soruv öner
gesi (6/508) (1) 

389. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Belediyeler Fonundan ve yedek 
ödenek faslından belediyelere yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/509) (1) 
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390. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, M.T.A. Genel Müdürlüğüne ait maden 
sahalarından çıkardıkları ponza madenini naylon faturalarla sattıkları iddia edilen 
firmalar hakkında ne gibi işlemler yapıldığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/510) (1) 

391. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keslkin%ı, Van ve Hakkâri - Yüksekova 
belediyelerinin olağanüstü hal tazminatı ödeneklerinin kesildiği iddiasına ilişkin İçişleri 
Balkanından sözlü soru önergesi (6/514) (1) 

392. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, günlük bir gazetenin 
31.5.1989 tarihli nüshasında yer alan «özall'a İsviçre'de görüştüm» başlıklı halbere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/515) (1) 

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

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

395. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Hınısspor Lokalinde 30.5.1989 ta
rihinde meydana gelen dlaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) (1) 

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

397̂  — İzmir 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) 

398. — Niğde Milletvekili Mahmut Öztürk'ün, Niğde İlindeki toprak sulama 
kooperatiflerinin borçlarına ilişkin Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/520) (1) 

399. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, fişleme ve buna bağlı pasaport ver
meme uygulamasının ne zaman sona ereceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/521) (1) 

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

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

402. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, özel eğitim kurumlarında yapılan ta
yinlere ve bu kurumlarla ilgili bazı iddialara ilişkin Millî Eğtim Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/535) (1) 
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403. —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) 

404. '— Diyarbakır Milletvelkili Fuat Ataiay'ın, Siirt ili Brun ilçesi Ormaniçi Kö
yünden iki vatandaşın kaybolduğu iddiasına ve yörede bulunan bir cesede ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/538) (1) 

' 405. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, ortaöğretimde devamsızlık ne
deniyle sınıfta kalan öğrenciler için af getirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 
Mü! Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 

406. — İzmir Milletvekili Ahmet Brsin'in, Karabük ve iskenderun Demir - ÇeJik iş
letmelerindeki greve ilişkin Başbakandan t»özlü soru önergesi (6/539) (1) 

407. — Kars Milletvekili Mahmut Almak'ın, emekli, dul ve yetim aylıklarının aylık 
olarak ödenmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/540) ( 1 ) ' 

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

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

410. — EsÜdişehİr Milletvekili Zeki Ünal'ın, amatör spor kulüplerine de yardım ya
pılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/543) (1) 

411..— Izmlir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Karabük ve iskenderun Demir - Çe
lik fabrikalarındaki greve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/544) (1) 

412. — Diyarbakır MilletveMli Hikmet Çetin'in, Diyarbakır İtli Silvan ilçesindeki 
ekili arazilerin sulanması ve yöre halkımn içme suyu ihtiyacının karşılanması için ne 
gibi önlemler alınacağına ilişklin Barbakandan sözlü soru önergesi (6/545) (1) 

413. — istanbul Milletvekili Hali Orhan Ergüder'in, Sakarya - Hendek İlçesi 
Eski Bıçkı Köyünden bir vatandaşın bayat kuduz aşısı nedeniyle öldüğü iddiasına iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi {6/477) 

414. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'm, Ereğli Demir - Çelik Fabrikasının ya
bancı şirketlere satılacağı iddiasına ilişklin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/546) (1) 

415. — Kars MiIetSvekİI Mahmut Almak'ın, İstanbul Atatürk Havalimanı Güm
rük Müdürlüğünde ortaya, çıkarıldığı iddia edilen hayali ihracat olayına ilişkin Başba-
kandan sözlü soru önergesi (6/547) (1) ^ 
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416. — İçel Milletvekili Etem Cankurtaran'ın, Demir - Çelik işletmelerindeki gre
vin neden olduğu zarara ve grev süresince gerçekleştirilen demir - çelik ithalatına illiş-
fckt Başbakandan sözü soru önergesi (6/548) (1) 

417. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sürt Mi Şırnak İlçesindeki bazı yay
la ve meralarda atış eğitimi yapılacağına dair Kaymakamlık duyurusuna ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/549) 1(1) 

418. — Nevşehlir Milletvekili Esat Kuratlııoğlu'nun, yasadışı Türkiye Komünist Par- ' 
tisi ve kapatılan Türkiye İşçi Partisi genel sekreterlerine ülkeye geri dönmeleri için gü
vence verilip verilmediğine ilişiklin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/550) (1) 

419. — Diyarbakır Milletvekilli Fuat Atalay'ın, Siirt İli Şırnaik ilçesine bağlı bazı 
köylerdeki ruhsatsız kömür ocaklarının güvenlik güçlerince dinamitlendiği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/551) (1) 

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

4211. —Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İlçesi Balveren Köyü ile Si-' 
lopi ilçesi Ballıkaya Köyündeki vatandaşların güvenlik güçlerince mağdur edildikleri 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü.soru önergesi (6/553) (1) 

422. — Eskişehir Miüetveikıili M. Cevdet SeM'nin, Bulgaristan'dan getirilen bir 
soydaşımız hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/554) (1) 

423. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmanoğkı'nun, Bulgaristan'dan gelen 
soydaşlarımızın bazı sorunlarına ilşkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/555) (1) 

424. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Eskişehir Cezaevindeki tutuklu ve 
hükümlülerin Aydın ve Nazili cezaevüerinje nalklediilmelerlinin nedenine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/556) (1) 

425. — Tunceli MMetvekü Kamer Genc'in, 11.111.1988 tarihinde istanbul Atatürk 
Havalimanında kaçak eşya ile yakalanan bir şahsın polisçe alınan ifadesinin sonradan 
değiştirildiği iddiasına ilişkün Başbakandan sözlü soru önergesi (6/557) <!)' 

426. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sımak ilçe merkezinde bazı vatan
daşların köy korucusu sıfatıyla görevlendirildiği iddiasınaı ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi £6/558) (l)1 . 

427. — Mardin Milletvekilli Mehmet Adnan Bkmen'in,- Cufdi Dağı çevresiindieki 
iköylerin güvenlik güçlerince zorla yoşaltıidığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/559) (1) 

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

429. — Edirne Miletvekili Erdal Kalkan'ın, Millî Piyango İdaresince gerçekleştiri
len «Kazı Kazan* adlı şans oyununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/561) (1) 
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430. — Diyarbakır Mfflötvddli Fuat Atalay'ın, 11.8.1989 tarihlinde Diyarbakır tli 
Aşağı Beyan Köyü yakınlarında meydana gelen,olaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/562) (1) 

431. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Meflyat Çay Fabrikasının depolarında 
bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi ı(6/563) (1) 

432. — îçdl Milletvekili Ekin Dikmen'in, EsikişebJir CezaeVindieki siyasî tutuklu 
ve hükümlülerin Aydın Cezaevine nakledilmesinin nedenine ve nakil esnasında gerekli 
tıbbî tedbirlerin alınmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/478) 

433. — 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) 

434. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt tli Eruh tlçesi Fındık Bucağı 
Jandarma Tabur Komutanlığınca gözaltına alındığı ve zorunlu kuryelik yaptırıldığı 
iddia edilen bir vatandaşın Ölümüne neden olanlar hakkında ne gibi işlemler yapıldığı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/565) (1) 

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

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

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

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

439. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Cudi Dağındaki ope
rasyonda yakalandığı iddia edilen Iran askerlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi '(6/569) (1) -

440. — Hatay Milletvekili Al'i Uyar'ın, işyerlerinin tehlike derece'sine göre sınıf
landırılmasına ve işçilerin bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/570) (1) 

441 .— Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, PETKÎM'in özelleş
tirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/571) (1) 

442. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, Bulgaristan'dan ülkemize 
göç eden soydaşlarımızdan bir kısmının geri dönmesinin nedenine ve göç dlayının ma
liyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/572) (1) 
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443. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, KİT ürünlerinin zam yapılma
dan piyasaya çıkarılmadığı ve çürümeye terkedildiği iddiasına ilişkin Devlet Balkanın
dan sözlü soru önergesi (6/496) 

444. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, emeklilere yakacak kredisi veri
lip verilmeyeceğine ilişkin Devlet Balkanından sözlü soru önergesi (6/497) 

445. — Zonguldak Milletvekili Güneş MüfMoğlu'nun, Rize bölgesin'deki çay üreti
cilerine ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/498) 

446. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Sabuncular Çay Fabrika
sının bahçesindeki radyasyonlu çaylardan sızan artıkların şehir içme suyuna karıştığı 
iddiasına ilişkin Bayındırlık ve tskân Balkanından sözlü soru önergesi (6/499) 

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

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

449. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Sabuncular Çay Fabri
kasının bahçesindeki radyasyonlu çaylar için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/502) 

450. — Zonguldak Milletvekili Güneş Mü'ftüoğlu'nun, Gümüşhane'de kurulan 
klinger öğütme tesisinin çimento fabrikasına dönüştürülmesinin düşünülüp düşünül
mediğine ilişkin Devlet Balkanından sözlü soru önefgesi (6/503) 

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

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

453. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, demiryolları ve denizyolları ile 
seyahat yapacak emeklilerden ücret alınmamasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/511) 

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

455. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in, Diyarbakır - Batman karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/523) 
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456. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, İzmir - Beydağ - Palamutcuk köy yo
luna ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) 

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

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

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

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

(481. '— 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) 

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

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

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

465. — Hatay MiMetVelkild Turhan Hırfanoğlu'nun, Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğüne ait bir araştırma uçağının Suriye'ye ait iki jet uçağı tarafından düşürülmesi 
olayına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/536) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 5 Arkadaşının, 2547 Sayılı Yük
seköğretim Kanununun, 27.5.1988 Tarihli 3455 Sayılı Kanunla Değişik Geçici 8 inci 
Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Değiştirilmesi ile Maddeye Bir Fıkra İlave Edilme
sine îlişkin Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/97) (S. Sayısı : 228 
ve 228'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 2.3.1989; 20.9.1989) 
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2. — 4759 Sayılı tiler Bankası Kanununun 28 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (İ/586) (S. Sayısı : 270) (Dağıtma tarihi : 
20.9.1989) 

3. — 26 ilçe Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı ile Balıkesir Milletvekili Ne
cat Tunçsiper'in, Balıkesir ilinde Gömeç Adı ile Bir ilçe Kurulması Hakkında Kanun 
Teklifi ve içişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/550, 2/157) (S. Sayısı : 
275) (Dağıtma tarihi: 17.10.1989) 

X 4. — Sendikalar Kanunu ile Toplu iş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sos
yal İşler Komisyonu Raporu (1/622) (S. Sayısı : 276) (Dağıtma tarihi : 26,10.1989) 

5. — 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Ek 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasında 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/614) 
(S. Sayısı: 277) (Dağıtma tarihi: 27.10.1989) 

X 6. — 3512 Sayılı 1989 Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağjlı (A) işaretli Cetvelin 
Maliye ve Gümrük (Bakanlığı Kısmı ve (B) işareti Cetvelde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bötçe Komisyonu Raporu (1/615) (S. Sayısı : 278) 
(Dağıtma tarihi : 2.11.1989) 

7. — Samsun Milletvekili Kbmal Akkaya'nın, 33146 Sayılı Kamu iktisadî Teşeb
büsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi 
Hakkında Kanunun (Bazı Maddelerinin Değişfciriıfrnesi ve Bu Kanuna iki Bk Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/195) 
(S. Sayısı : 279) (Dağıtma tarihi : 2.11.1989) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

> > - « - < ^ — - « ~ 

(28 inci Birleşim) 



Dönem : 18 Yasama Ydı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 276) 

Sendikalar Kanunu ile Toplu İş Sözleşmesi, Grev 
ve Lokavt Kanununun Bazı Maddelerinde Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık 

ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1 /622) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 17 . 10 . 1989 
Genel Müdürlüğü 

Sayı :K.K.Gn.Md. 07/101-2324/04590 

TÜRKİYE ©ÜYÜK MİLLET MOCLİSt BAŞKANLIĞINA 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Ba
kanlar Kurulunca 4.10.1989 tarihinde kararlaştırılan «Sendikalar Kanunu ile Toplu İş 
Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Sendikalar ve üst 'kuruluşları gerçekte toplumun büyük bir kitlesini oluşturan iş
çilerin ortak ve sosyali ihtiyaçlarını karşılamak, işçi ile işveren arasında çıkabilecek 
uyuşmazlıklar yönünden toplum düzeninin bozulmasını önleyecek birer denge unsu
rudur. 

ÜDkemlizdeki sendikaların kurulması 5018 sayılı «İşçi ve İşveren Sendikaları ve 
Sendika Birlikler4! Hakkında Kıanun» ile 20 Şubat 1947 tarihinde mümkün olabilmiştir. 
Daha sonra ihtiyaçlara göre1 çıkarılan kanunlarla yeni düzenlemeler yapılmıştır. 

7 Kasım 1982 tarihinde kabul edilen 2709 sayılı T. C. Anayasasının sendikalı hak
lar ile ilgili hükümleri gereğince çıkardan 2821 sayılı Sendikalar Kanununun bugüne 
'kadarki uygulanmasında ortaya çıkan ve bazı farklı yorum ve anlayışlara yol açan 
geçici 4 üncü maddesindeki hükmün açıklığa kavuşturulması için bu değişiklik yapıl
maktadır. 

öte yandan ücret ve iş süresi gibi çalışma şartlarım düzenleyen bir müessese olarak 
meydana çıüçam toplu iş sözleşmesi, sanayileşmeye bağlı olarak hızflia (gelişmiş, günü-
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müzde ülkenin ekonomik ve (sosyal sorunlarına da çözüm getiren bir kapsama ulaşmış 
bulunmaktadır. 

Uluslararası, iforurnlarda kabul edilmiş olan «Her ülke toplu pazarlık sistemini, 
ortaya çıkan yeni şartlar ve millî bünyesine göre düzenler.» prensibine uygun olarak 
toplu pazarlık sistemi memleketimlizde de ekonomik ve sosyal şartlarımıza uygun ola
rak düzenlenmiştir. 

Anayasamızda bir hak olarak kabul edilen toplu iş sözleşmesi ile, işçiler ye işve
renler karşılaMı olarak ekonomik ve sosyal' durumlarını ve çalışma santiarını düzenle
mektedirler. 

Toplu sözleşme pazarlığı; arabuluculuk, uzlaştırma gibi 'barışçı; grev ve lokavt 
gibi mücadeleci çözüm yollarıyla desteklenmekte, toplu iş sözleşmesi yapma hakkı gibi 
grdv de yasalarda bir 'bak olarak düzenlenmektedir. 

Anayasamızın 54 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının «Grev ve lokavtın yasak
lanabileceği veya ertelenebileceği haller ve işyerleri kanunla düzenlenir.» hükmüne uy
gun olarak 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 33 üncü mad
desinde grev ve lokavtın ertelenebileceği haller gösterilmiştir. Maddenin birinci fıkra
sına göre, genel sağlığı veya millî güvenliği 'bozucu nitelikte bulunan kanunî bir grev 
veya lokavt, Balkanlar Kurulu kararı ile altmış gün süre ile ertelenebilecektir. Görül
düğü üzere, genel sağlık ve millî güvjenıliik 'gibi doğrudan doğruya toplumun geleceğini 
ilgilendiren konularda erteleme imkânı tanınmakta, toplu iş sözleşmesi pazarlığında ta
raflara biraz daha düşünme fırsatı verilerek bu süre içerisinde anlaşmaya 'varmaları 
amaçlanmaktadır. Batı ülkelıerinde ©rev ve lokavtta geçen sürelerinv memleketimizde 
grev veya lokavtta geçen sürelere nazaran çok kısa t>İduğu nazara alındığında, fevkala
de haller için öngörülen ailitrmş günlük an'laşabi'lme süresinin kısa olduğu düşünülmek
tedir. Nitekim bu süre 275 sayılı Toplu iş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununda dok
san gün olabilmekte idi. Bu itibarla; 2)8*22 sayılı •Kanunun- 33 üncü maddesinin birinci 
fıkrasındaki altmış günlük erteleme süresinin doksan güne çıkarılması uygun bulun
maktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ • 

Madde 1. — 2821 sayılı Sendikalar Kanununun geçici 4 ündü maddesinin üçüncü 
fıkrası ile, bu Kanunun yürürlüğe girdiği 7.5.1983 tarihinden önce seçilmiş bulunan 
emekli sendika yöneticilerine dört dönemi döMurduktaıri sonra ıkli dön;em daha seçilme 
hakkı tanınmıştır. 

i 

Organlara seçilebilmeyi belli bir süre ile sınırlayan kanun, geçici dördüncü madde
siyle bir ıgeçiiş dönemli .'öngörmüştür. Böylelikle sendikaların, Kanunun yürürlüğe gir
mesiyle birlikte deneyimli yöneticilerden mahrum kalmaları önlenmiştir. Bu sebeple 
de 7.5.1983 tarihinden bugün'e kadar sendikalaşma faaliyetlerinde tecrübeli sendikacı
ların yönetiminde bir süre daha bulunmalarına imkân tanınmasının faydalı olacağı 
düşünülmüştür. 
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Geçici 4 üncü maddenin konuluş amacı, mevcut yöneticileri tasfiye etmek değil, 
aksine durumlarını korumak ve belirli süre sendikacılık yapmış 'bilgili ve tecrübeli sen
dikacıların tekrar aday olabilmelerine limkân tanımaktır. Bu itibarla yaşlılık, emeklilik 
veya malullük aylığı almakta olup sendika yöneticisi durumunda bulunanlardan kanu
nun yayımı tarihinde dört olağan gendi kurul dönemlini dolduranlara verilmiş olan iki 
dönem seçilebilme İmkânına ilâveten bir dönem daha seçilebilme imkânı tanınmakta
dır. 

Madde 2. — Genel gerekçede de açıklandığı üzere 60 günlük erteleme süresi 90 
güne çıkarılmaktadır. 

Madde 3-4. — Yürürlük ve yürütme ile ilgilidir. 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 23 . 10 . 1989 

Esas No. : 1/622 
Karar No< : 2 

TÜRKtYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Yüksek Başkanlikça 18.10.1989 tarihinde Komisyonumuza havale edilen 1/622 
Esas Sayılı «Sendikalar Kanunu ile Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı!» Komisyonumu
zun 20.10.1989 tarihli 2 nci Birleşiminde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı İmren 
Aykut; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türk - tş ve TÎSK temsilcilerinin de 
katılmasıyla incelenip görüşülmüştür. 

Esas itibariyle tümü Komisyonumuzca uygun bulunan tasarının maddelerine ge
çilmiş ve maddelerde yapılan değişiklikler aşağıda sırasıyla gösterilmiştir. 

Tasarının gerekçesinde de belirtildiği gilbi, Sendikalar Kanununun yürürlüğe gir
diği 7.5.1983 tarihinden bu yana, tecrübeli sendikacıların bir süre daha sendikaların 
yönetiminde bulunmaları bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmış, ve bunu gerçekleştirmek 
için 25.8.1989 tarihli ve 3449 sayılı Kanunun 18 inci maddesi ile Kanunun geçici 4 ün
cü maddesinin ikinci fıkrası değiştirilerek sigortalı olarak çalışan sendikacıların, iki 
dönem daha seçilebilme hakları' 7.5.1983 tarihinden itibaren dört döneme çıkartıl
mıştır. • 

Tasarı, bu defa yaşılılık, emeklilik veya malullük aylığı almakta olup, sendika yö
neticisi durumunda bulunanlardan, kanunun yayımı tarihinde dört olağan genel kurul 
dönemini dollduranlara verilen iki' dönem seçime imkânına ilaveten bir dönem daha 
seçilebilme imkânı tanımakta idi. Komisyonumuz 3449 sayılı Kanun ile paralelliği sağ
lamak için tasarı i e getirilen bir dönem daha seçilme hakkını ilki döneme çıkarmıştır. 
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Ayrıca bu maddenin uygulanması bakımından yargı organlarına intikal etmiş 
olaylarda çözümü kolaylaştırmak bakımlından maddenin sonuna «Bu hüküm yargıya 
intikal etmiş uyuşmazlıklarda da uygulamr» ibaresi ilave edilmiş ve madde değişik bu 
sekiliyle kabul edilmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesi ise, grev hakkım kısıtlayıcı düzenleme yapıldığı yolunda 
meydanıa geilebilecek tereddütleri gidermek, amacıyla tasarı metninden çıkartılmıştır. 

Yapılan bu değişikliklere uygun olarak tasarının başlığı da yeniden düzenlenmiş
tir. 

Tasarının 2 nci maddesi metinden çıkarıldığı için yürüdük ve yürütme maddesi 
sırasıyla 2 ve 3 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayıma sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
arz olunur. 

Başkan 
Mustafa Balalar 

Eskişehir 

Sözcü 
İbrahim Öztürk 

Adana 

Üye 
Sait Ekinci 

Burdur 

Üye 
Mustafa Kul 

Erzincan 

Üye 
Öner Miski 

Hatay 

Üye 
Türkân Akyol 

İzmir 

Üye 
Rauf Ertekin 

Kütahya 

Üye 
Mahmut Orhon 

Yozgat 
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iBaşkıanvekiK' 
Burhan Kara 

Giresun 

Kâtip 
Hamdi özsoy 

Afyon 

Üye . 
Nevzat Aksu 

Çorum 

Üye 
Mehmet Akdemir 

Gaziantep 

Üye 
Ali Uyar 

Hatay 

Üye 
Halil Çulhaoğlu 

İzmir 

Üye 
Talat Sargın 

Tokat 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Sendikalar Kanunu ile Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2821 sayılı Sendikalar Kanununun Geçici 4 üncü Maddesinin 
Üçüncü Fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte bağlı bulundukları Kanunla kurulu kurum 
veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı almakta olanlardan sendika, 
sendika şubesi veya konfederasyonların genel kurulları dışındaki organlarında görevli 
bulunanlar dört olağan genel kurul dönemini dolduruncaya kadar ve ayrıca üç olağan 
genel kurul dönemi daha seçilebilirler.» 

MADDE 2. — 2822. sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 
33 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Karar verilmiş veya başlanmış olan kanunî bir grev veya lokavt genel sağlığı 
veya millî güvenliği bozucu nitelikte ise Bakanlar Kurulu Jbu uyuşmazlıkta grev ve 
lokavtı bir kararname ile doksan gün süre ile erteleyebilir. Erteleme süresi, kararna
menin yayımı tarihinde işlemeye başlar.» 
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SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

2821 Sayılı Sendikalar Kanununun Geçici 4 üncü Maddesinin Üçüncü Fıkrasının -
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2821 sayılı Sendikalar Kanununun Geçici 4 üncü Maddesinin 
Üçüncü Fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte bağlı bulundukları Kanunla kurulu kurum 
veya sanduklardan yaşlılık, emeklilik veya malûllük aylığı almakta olanlardan sendika, 
sendika şubesi veya konfederasyonların genel kurulları diışındaiki organlarında görevli 
bulunanlar dört olağan genel kurul dönemini dolduruncaya kadar ve ayrıca dört ola
ğan genel kurul dönemi daha seçilebilirler. Bu hüküm yargıya intikal etmiş uyuşmaz
lıklarda da uygulanır. 
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(Hükümetlin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakam ve Başbakan Yrd. 
A. Bozer 

Devlet Balkanı 
G. Taner 

Devlet Balkanı 
/. Çelebi 

Devlet Bakam 
1. özarslan 

Devlet Bakam 
E. Konukman 

Adalet Bakanı 
M. O. Sungurlu 

içişleri Bakanı 
A. Aksu 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
E. Pakdemirli 

Bayındırlık ve îskân Bakanı 
C. Altinkaya 

Ulaştırma Bakanı 
C. Tuncer 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
/. Aykut 

Enerji ve Taibiî Kaynaklar Bakanı 
F. Kurt 

Devlet Balkanı 
K. İnan 

Devlet Balkanı 
C. Çiçek 

Devlet Balkanı 
M. Yazar 

Devlet Bakanı 
S. Sert 

Devlet Bakanı 
1. Aşkın 

Millî Savunma Bakanı 
/. S. Giray 

Dışişleri Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Millî Eğitim Bakanı 
A. Akyol 

Sağlık Bakanı 
H. Şıvgın 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
L. Kayalar 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ş. Yürür 

Kültür Bakanı 
N. K. Zeybek 

Turizm Bakanı 
î. Aküzüm 
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(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonuhun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

\ 
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