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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 
IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel'in, Amasya İli Merzifon İlçesi 

Yeniçeltek Maden İşletmesinde 69 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden 
olan grizu faciası ve bundan sonra alınması gerekli tedbirlere ilişkin gündem 
dışı konuşması 

2. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Amasya İli Merzifon 
İlçesi Yeniçeltek Maden İşletmesinde 69 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine 
neden olan grizu faciası ve bundan sonra alınması gerekli tedbirlere ilişkin gün
dem dışı konuşması 

3. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, Ege ekici tütün piyasasının açı
lışı ve açıklanan tütün alım fiyatlarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Maliye 
ve Gümrük Bakanı Ekrem Pakdemirli'nin cevabı 
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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 394,395 
İ. — Anavatan Partisi, Sosyaldemokrat Halkçı Parti ve Doğru Yol Partisi 

Grup Başkanvekillerinin, Amasya Yeniçeltek Kömür Ocağında grizu patlaması 
sonucu hayatlarım kaybeden işçiler için saygı duruşunda bulunulmasına ilişkin 
müşterek önergeleri (3/1138) 394 

2. — Irak'a gidecek olan Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin dönüşüne kadar 
Devlet Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer'in vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1135) 395 

3. — Federal Almanya'ya gidecek olan Millî Eğitim Bakanı Avni Akyol'un 
dönüşüne kadar, Millî Eğitim Bakanlığına, Devlet Bakanı Hüsamettin örüç'ün 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1136) 395 

4. — Fransa'ya gidecek olan Cumhurbaşkanı Turgut özal'ın dönüşüne ka
dar, Cumhurbaşkanlığına, TBMM Başkanı ismet Kaya Erdem'in vekillik ede
ceğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1137) 395 

C) ÇEŞİTLİ İŞLER 394 

1. — Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda bağımsız milletvekillerine 
düşen bir üyelik için aday olmak isteyen bağımsız milletvekillerinin yazılı ola
rak müracaat etmelerine ilişkin Başkanlık duyurusu 394 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI 396 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 396 
1. — Tokat Milletvekili Mehmet Zeki Uzun ve 23 arkadaşının, Tokat Hay

vanat Bahçesinin kapatılmasının nedenleri ile sonuçlarını ve olayın sorumlula
rını tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin Önergesi (10/65) 396 

2. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin ve 35 arkadaşının, ülkemize sı
ğınan Iraklıların sorunlarını, hukukî statülerini ve uluslararası sözleşmelere gö
re haklarında-yapılacak uygulamayı tespit etmek amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 396 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 397 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 397 
1. — İstanbul Milletvekili Mehmet Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis 

gayesine ve kira bedellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/20) 397 
2. — Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğulları'nm, Sıkıyönetim Kanununa 

göre görevlerine son verilip de bilahara işe alınanlara arada geçen süre için aylık 
ve özlük haklarının verilmediği iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/44) • 397 

3. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya İli Beldibi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine yaptırılan binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 397 
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4. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, ABD ile yapılan Savunma ve Eko
nomik işbirliği Anlaşmasının onaylanmasının geciktirilme nedenine ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Millî Savunma Bakanı tsmail Safa Giray'ın cevabı (6/49) 397:401 

5. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, işçilerin kıdem tazminatla
rından vergi kesileceği iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/50) 401 

6. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, birinci özal Hükümetinde görev alan 
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/60) 401 

7. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, din görevlilerinin eğitim prog
ramlarının geliştirilmesi ve ödeneklerinin artırılması için ne gibi tedbirler düşü
nüldüğüne ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/65) 401 

8. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol li
ginde uygulanan puan sistemine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/68) 401 

9. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, çifte pasaportlu olduğu iddia 
edilen kamu görevlilerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) 401 

10. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Aydınlıkevler Körler ilkokulu
nun yönetici kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Hüsamettin örüç'ün cevabı (6/107) 402:405 

11. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Türk-tş \apı Kooperatifince An
kara 100 üncü Yıl Sitesinde yaptırılan konut inşâattan için Sosyal Sigortalar Ku
rumunca müteahhit firmaya yapılan ödemeye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sözlü soru önergesi (6/86) 405 

12. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, Adana Eğitim Araç
ları Merkezi Başkanının keyfî uygulamalar yaptığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/121) 405:406 

13. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfının bazı üyelerinin Bakanlığın Ankara Eğitim Şubesinde kurs 
gördükleri iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/91) 406 

14. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, bir dergide yer alan DELTA 
Deri Giyim Sanayii A.Ş. ile ilgili iddialara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/94) 406 

15. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Karadeniz Bakır İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan bir atamaya ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/108) 406 

16. — Samsun Milletvekili irfan Demiratp'in, Tokat İlindeki öğrencilerden 
çeşitli nedenlerle para toplandığı ve bu ildeki okulların ısıtılması amacıyla tah
sis edilen paraların başka amaçlar için kullanıldığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/141) 406:407 
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17. — Balıkesir Milletvekili t. Önder Kırlı'nın, yurt dışına gönderilecek öğ
retmenlerle ilgili mülakat sınavının ertelenme nedenine ve sınav komisyonunun 
kimlerden oluştuğuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/142) 407 

18. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Çerkezköy Endüstri Mes
lek Lisesi inşaatının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Hüsamettin örüç'ün cevabı (6/145) 407:408 

19. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Eflani - Safranbolu yolu
nun tamir edilmemesini tenkit eden bir vatandaşın Karayolları 15 inci Bölge Şefliği 
Görevlilerince dövüldüğü iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/110) 408 

20. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüPün, spor sahalarında meyda
na gelebilecek sportmenliğe aykırı davranışları önlemek amacıyla ne gibi ted
birler alındığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/202) 408 

21. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Zonguldak İli Karabük İl
çesinin ne zaman il yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/111) 408 

22. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun, T.R.T. Genel Müdürünün atan
masından önce T.R.T. Yüksek Kurulunun yaptığı toplantılara ve gösterdiği adayr 
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/112) 408 

23. — 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 öner
gesi (6/115) 408:409 

24. — Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'nun, Türkiye Ziraî Donatım 
Kurumu tarafından 1986 yılında çiftçi ve köylülere taksitle satılan traktörlerin 
adedine ve satış fiyatına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sorusu 
ve Devlet Bakanı Kemal Akkaya'nın cevabı (6/116) 409:411 

25. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Seka işçilerinin gre
ve itildiği iddiasına ve işverence lokavt ilan edilmesinin gayesine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/117) 411 

26. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Seul Olimpiyatlarına katı
lan yöneticilerin görevlerine ve bunlar için Devletçe yapılan harcamaya ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/203) 411 

27. — 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 sorusu ve Devlet Bakanı Hüsamettin örüç'ün cevabı (6/204) 411:415 

28. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası Yö
netim Kurulu üyelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/205) 415 
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29. — Antalya Milletvekili İbrahim Demir'in, istanbul Kalamış ilkokulunda 
okuyan kapıcı çocuklarına farklı muamele yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Hüsamettin örüç'ün 
cevabı (6/122) 415:417 

30. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Kütahya Halk Eğitim Mer
kezi için tahsis edilen arazi ve ödeneğe ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/229) 417 

31. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, günlük bir gazetenin 28.9.1988 
tarihli nüshasında "Kapıcı çocukları için ayrı bir sınıf" başlığı ile yer alan ha
bere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) 417 

32. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, Bergama İlçesindeki ilk 
ve orta dereceli okulların öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 417 

33. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, aylık bir derginin yayın yö
netmeni ve Ankara temsilcisi ile diğer çalışanlarının takip edildikleri ve gözetim 
altında tutuldukları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/233) 417:418 

34. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, televizyonun yeni yayın 
dönemindeki programlarda TBMM çalışmalarına yer verilmediği iddiasına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/123) 418 

35. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Horzum Şirketler Grubuna 
20.11.1985 tarihli protokolden önce ve sonra ne kadar vergi iadesi ve kaynak kul
lanımı destekleme primi ödendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/234) 418 

36. — Balıkesir Milletvekili 1. önder Kırlı'nın, Başbakanlık için satın alı
nan uçaklar nedeniyle yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/235) 418 

37. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, ilk ve orta dereceli okul
lardaki öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/245) 418 

38. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, İnsan Haklan Sözleşmesine 
rağmen gözaltına alınan vatandaşlara işkence yapıldığı ve işkence yapanların ko
runduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/246) 418 

39. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Ankara İli Gölbaşı İlçesi eski 
Belediye Başkanı ile İmar Müdürü haklarındaki iddialara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/125) . 418:419 

40. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Talebe
lerine Yardım Derneği öğrenci Pansiyonunun kazan dairesinin onarımı için ge
rekli malzeme ve işçiliğin karşılıksız olarak T.K.t. Orta Anadolu Linyit İşletme-
since karşılandığı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/126) 419 
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41. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İline bağlı köylerdeki 
olağanüstü hal uygulamalarının yöredeki vatandaşları mağdur ettiği iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/247) 419 

42. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Sümerbank'ta "Turgut Özal" 
markalı kumaş dokunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/127) 419 

43. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüPün, maç biletlerinin bir hafta 
önceden satışa çıkarılmasının karaborsaya neden olduğu iddiasına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/248) 419 

44. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Yumurtalık, Tekirdağ ve Ali
ağa'da termik santrallar kurulacağı iddiasına ve Aliağa'daki sanayi tesislerinin 
yaptığı olumsuz etkilere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/128) 419:420 

45. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Ege Bölgesindeki pamuk üre
ticilerine ürün bedellerinin ne zaman ve nasıl ödeneceğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/249) 420 

46. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ülkemizdeki ortak savunma 
tesislerinde radyasyon sızıntısı bulunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/250) 420 

47. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul - Tuzla'da 7.10.1988 ta
rihinde polisçe yapılan kontrol sırasında meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/251) 420 

48. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, tütün ve yabancı sigara ithala
tına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/252) 420 

49. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, yurtlara giremeyen öğ
rencilerin sayısına ve sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/256) 420 

50.— Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, Seka İzmit Fabrikasının kal
dırılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/131) 420:421 

51. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Kuveyt Türk Evkaf Fi-
nans Kurumu A.Ş.'nin ortaklarına ve şirket anasözleşmesinde yer alan bazı hü
kümlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/257) . 421 

52. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum İline bağlı bazı köylerin 
elektrik sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/258) 421 

53. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İli Hani İlçesin
de 14.5.1988 tarihinde meydana gelen olaya ve sorumluları hakkında ne gibi iş
lem yapıldığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/259) 421 
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54. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, 335 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin yürürlüğe girmesinden sonra boşalan belediye başkanlıklarına 
ve bu belediye başkanlıklarına valiliklerce yapılan atamalara ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/260) 421 

55. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, ücretlilere ve Gelir Vergi
si 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) 421:422 

56. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün hayalî ihracatla ilgili ola
rak mahkemelere intikal eden veya Devlet Planlama Teşkilatında soruşturması 
devam eden dosyalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/138) 422 

57. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, İzmir Büyükşehir Belediye Baş
kanı ile Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bürosu Şefinin karşılıklı suçlamalarda bu
lunmaları nedeniyle herhangi bir soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/316) 422 

58. — İçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, pamuk üreticilerinin sorun
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/261) 422 

59. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 1988 yılı bütçesinin belediye
lere yapılacak yardım ve ödemeler tertibinden hangi belediyelere ne miktar yar
dım yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/262) 422 

60. — Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'nun, 1988 kampanyasında ÇU-
KOBİRLİK'çe gerçekleştirilen kütlü pamuk alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/263) 422 

61. — Balıkesir Milletvekili 1. önder Kırlı'nın, eğitim önlisans programına 
katılarak Açıköğretim Fakültesini bitiren emekli öğretmenlerin intibaklarının ye
niden düzenlenip düzenlenmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/264) 422:423 

62. — 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) 423 

63. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal'ın, Türkiye Futbol Federasyonu baş
kanlığına atama yapılmamasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/301) 42J 

64. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, ülkemizdeki et tüketimi
ne ve canlı koyun sayısında görülen düşüşün nedenine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/139) 423 

65. —Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, olağanüstü hal uygulaması ne
deniyle yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/302) 423 
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66. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Ankara Üniversitesi Sınav Yö
netmeliğinin Diş Hekimliği Fakültesindeki uygulamasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/147) 423:424 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 424 

1. — Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, Bütçe Kanununun 51/C 
maddesi gereğince Maliye ve Gümrük Bakanlığı personeline ödenen ikramiyeye 
ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ekrem Pakdemirli'nin yazılı cevabı 
(7/1038) 424:426 

2. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Küçükçekmece deneme reak
töründe kullanılan nükleer yakıtın temininde ortaya çıkan sorunlara ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler'in yazılı cevabı (7/1040) 426:428 

3. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Uncu'nun, Kahramanmaraş tli 
Çağlayancerit tlçesi Düzbağ Kasabası Kuzgun Kaya mevkiinde yaptırılan sula
ma göleti havzasında kalan gayrimenkullerin kamulaştırma bedellerinin ne za
man ödeneceğine ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Lutfullah 
Kayalar'in yazılı cevabı (7/1043) 428 

4. — içel Milletvekili M. İstemihan Talay'ın, Köy Hizmetleri Genel Mü
dürlüğünce köylülere kiralanan iş makineleri için tespit edilen döner sermaye 
birim fiyatlarının çok yüksek olduğu iddiasına ilişkin sorusu ve Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanı Lutfullah Kayalar'ın yazılı cevabı (7/1051) 429:430 

5. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Menemen - Aliağa çift hatlı demir
yolu inşaatına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer'in yazılı cevabı 
(7/1064) 430:431 

6. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, 30.12.1989 tarihinde yayın
lanan "Bedelsiz ithalata ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının bugüne kadar uygu
lamaya konulmamasının nedenine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Güneş Ta
ner'in yazılı cevabı (7/1066) 431:433 

7. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 6 Kasım 1983 seçimleri öncesin
de parti kurucusu ve milletvekilliği adaylığı için müracaat edenlerden kaçının, 
hangi nedenlerle veto edildiğine ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı 
Mahmut Oltan Sungurlu'nun yazılı cevabı (7/1078) 433:434 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu Saat 15.00'te açıldı. 

Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Federal Almanya'da ki yabancıların statülerini yeni
den düzenlemek amacıyla hazırlanan yeni Yabancılar Kanunu Tasarısına ilişkin gündem dışı 
konuşmasına, Dışişleri Bakanı Vekili, Millî Savunma Bakanı tsmail Safa Giray, 

Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Prof. Muammer Aksoy'un cenaze töreninde gü
venlik güçlerince basın mensuplarına karşı izlenen tutuma ilişkin gündem dışı konuşmasına 
da Devlet Bakanı Mehmet Yazar, 

Cevap verdiler. 

Balıkesir Milletvekili Ali Sami Akkaş, Balıkesir'deki evine yapılan bombalı saldırı olayına 
ilişkin gündem dışı bir konuşma yaptı; 

İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş de, olayın, Bigadiç SHP İlçe Teşkilatı, Belediye 
Başkanı ve Belediye Meclisi Üyeleriyle ilişkilendirilmesi nedeniyle aynı konuda görüşlerini 
açıkladı. 

Finlandiya ve Kanada'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın dönüşüne ka
dar Dışişleri Bakanlığına vekillik etmesi uygun görülen Devlet Bakanı Güneş Taner aynı tarih
te yurt dışında olacağından, Dışişleri Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın dönüşüne kadar Dışişleri Ba
kanlığına Millî Savunma Bakanı tsmail Safa Giray'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanının davetine icabet etmesi uygun görülen TBMM 
Başkanına refakat edecek parlamenterlere; 

Hollanda Atlantik Komisyonu ile, 
Pakistan tslam Cumhuriyeti Sınd Eyalet Meclisi Başkanının, 
Davetlerine icabet edecek TBMM Parlamento heyetlerine; 
İlişkin Başkanlık tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim ve 22 arkadaşının, Fiskobirlikte bulunan fındıkların 

piyasa değerinin altında, vade ile ve faizsiz olarak fındık sanayii ile uğraşan firmalara satılma
sını öngören Para ve Kredi Kurulu kararının uygulanmasını sağlayarak söz konusu firmaların 
fahiş ve haksız kazanç edinmelerine ve Türk ekonomisinin zararına neden olduğu iddiasıyla 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür hakkında gensoru açılmasına (11/15), 

Anavatan Partisi, Sosyaldemokrat Halkçı Parti ve Doğru Yol Partisi grupları adına grup 
başkanvekilleri Ankara Milletvekili Onural Şeref Bozkurt, İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi 
Güneş, Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve S arkadaşının; törenle ilgili olarak Hüküme
tin çalışmaları ve alınan tedbirler konusunda genel görüşme açılmasına (8/22); 

İlişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
(11/14) esas numaralı, Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 31 arkadaşının, tarım ürünleri

nin ithalatının serbest bırakılmasına dair ithalat rejimi kararlarının tarım sektörünü zaafa uğ
ratacağı ve tarımda dışa bağımlılığı pekiştireceği iddiasıyla Devlet Bakanı Güneş Taner; 

(11/15) esas numaralı, Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim ve 22 arkadaşının, Fiskobirlik-
çe piyasa değerinin altında, bazı firmalara, fındık satışı yapılarak haksız kazanç sağlandığı id
diasıyla Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür; 
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Haklarında gensoru açılmasına ilişkin önergelerinin, gündemin "özel gündemde yer ala
cak işler" kısmında yer almasına, gündeme alınıp alınmayacakları konusundaki görüşmeleri
nin, Genel Kurulun 14.2.1990 Çarşamba günkü birleşiminde yapılmasına ve görüşmelerin biti
mine kadar çalışma süresinin uzatılmasına; 

Anavatan Partisi, Sosyaldemokrat Halkçı Parti ve Doğru Yol Partisi grupları adına Grup 
Başkanvekilleri; Ankara Milletvekili Onural Şeref Bozkurt, tstanbul Milletvekili Hasan Fehmi 
Güneş, Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 5 arkadaşının, terörle ilgili olarak Hüküme
tin çalışmaları ve alınan tedbirler konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesinin 
(8/22) öngörüşmesinin, Genel Kurulun 15.2.1990 Perşembe günkü birleşiminde yapılmasına 
ve görüşmelerde, Hükümet ve gruplar adına yapılacak konuşmaların 30'ar dakika olmasına; 

İlişkin Danışma Kurulu önerileri kabul edildi. 
13 Şubat 1990 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 16,26'da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Yılmaz Hocaoğlu 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Konya Ordu 

Kadir Demir Ertuğrul Özdemir 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

9.2.1990 Cuma 

Teklif 
1. — Rize Milletvekili Mustafa Nazikoğlu ve 7 Arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 313, 

314 ve 315 inci Maddeleri Gereğince Verilmiş Cezaların Affı Hakkında Kanun Teklifi (2/276) 
(Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.1.1990) 

Tezkere 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin Denetimine Tabi Kuruluşların 1988 .Yılı Faaliyetle

ri, Bilanço, Kâr ve Zarar Hesaplarına Ait Denetim Raporlarının Sunulduğuna Dair Başbakan
lık Tezkeresi (3/1134) (Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
7.2.1990) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — Bingöl Milletvekili tlhami Binici'nin, Bingöl İli Karlıova İlçesi ile Muş İli Varto ilçesi 

arasındaki karayoluna ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/683) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 6.2.1990) 

Yazût Soru Önergeleri 
1. — tstanbul Milletvekili ismail Hakkı Ünal'ın, Ankara Sanat Tiyatrosunca sezon başın

dan beri sergilenen oyuna televizyonda yer verilmemesinin nedenine ve bazı sanatçılar ile eser
lerine yasak konulmak istendiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1092) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 6.2.1990) 
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2. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, Sarıkamış Orman tşletmesince üretimde çalışan 
işçilere ödenen ücrete ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1093) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 6.2.1990) 

3. — Erzurum Milletvekili tsmail Köse'nin, 1985 - 1990 yıllarında yurt dışına giden ve 
Türk Hava Yollarının Japonya ve Moskova seferlerine katılan Millî Eğitim Bakanlığı persone
line ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1094) (Başkanlığa geliş tarihi : 
6.2.1990) 

4. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Azerbaycan olaylarıyla ilgili olarak Bursa'da 
düzenlenen miting nedeniyle tutuklanan vatandaşların gardiyanlarca dövüldüğü iddiasına iliş
kin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1095) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.2.1990) 

5. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Kılıçkaya Barajında su tutulmasından etkile
nen köylülerin sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/1096) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 7.2.1990) 

6. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, orman ana tamirhane müdürlüklerine bağlı 
işyerlerinde çalışan işçilerin ücretlerine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/1097) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.2.1990) 

7. — Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, 1983 yılından bugüne kadar göreve ata
nan imam hatip lisesi mezunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1098) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 7.2.1990) 

8. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Urfa Vali Yardımcısının Regaib Kandili dola
yısıyla düzenlenen "Hz. Muhammed'i anma gecesi"nde yaptığı konuşmaya ilişkin tçişleri Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/1099) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.2.1990) 

9. — Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, 1983 yılından bugüne kadar göreve ata
nan imam hatip lisesi mezunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1100) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.2.1990) 

10. — Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, 1983 yılından bugüne kadar göreve ata
nan imam hatip lisesi mezunlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1101) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.2.1990) 

11. — Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, 1983 yılından bugüne kadar göreve ata
nan imam hatip lisesi mezunlarına ilişkin tçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1102) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 7.2.1990) 

12. — Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, 1983 yılından bugüne kadar göreve ata
nan imam hatip lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1103) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 7.2.1990) 

13. — Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, 1983 yılından bugüne kadar göreve ata
nan imam hatip lisesi mezunlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1104) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 7.2.1990) 

14. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Federal Almanya'da boş bulunduğu belir
tilen "eğitim müşavirliği" ve "ataşe" kadrolarında bazı kişilerin görev yapakları iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1105) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.2.1990) 
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15. — Ankara Milletvekili Yaşar Yılmaz'in, hayalî ihracatla suçlanan ve Yunanistan'a kaç
tığı iddia edilen bir vatandaşın hangi amaçla ülkemize getirildiğine ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/1106) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.2.1990) 

16. — Kocaeli Milletvekili Ömer TürkçakaPın, F-4 fantom savaş uçaklarının modernizas
yonu için Türk Hava Kuvvetleri ile tsrail Uçak Sanayii tarafından ortaklaşa bir program yürü
tüldüğü iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1107) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 8.2.1990) 

12.2.1990 Pazartesi 

Kanun Hükmünde Kararname 

1. — Doğal Gazın Kullanımı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/683) (Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.2.1990) 

Teklifler 

1. — Niğde Milletvekili Doğan Baran ve Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun, 11.4.1928 
Tarih ve 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı terasına Dair Kanunun Geçici 3 ün
cü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/277) (Sağlık ve Sosyal tşler Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.2.1990) 

2. — Konya Milletvekili Ali Talip özdemir ve 51 Arkadaşının, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
20 nci Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında İçtüzük Teklifi (2/278) (Anayasa Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.2.1990) 

Yazüı Soru Önergeleri 

1. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Yeniçeltek Kömür İşletmesinde meydana gelen 
grizu patlamasından önce gerekli güvenlik önlemlerinin alınıp alınmadığına ve grizu patlama
sının önlenememesinin nedenine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1108) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 9.2.1990) 

2. — Sinop Milletvekili özer Gürbüz'ün, Sinop İli Merkez İlçesi Gelincik Mahallesi 33 
Evler bölgesinde meydana gelen heyelandan zarar gören vatandaşların sorunlarına ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/1109) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.2.1990) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 
BAŞKAN : Başkanvckili Ajtekin Kotil 

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

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 76 ncı Birleşimini açıyorum. 
III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin, yük
sek sesle işaret buyurmalarını rica ediyorum. 

(Gaziantep Milletvekili Mehmet Akdemir'e kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Amasya'nın Merzifon İlçesi Yeniçeltek Maden İşletmesinde meydana gelen kaza sonucu 

pek çok vatandaşımız hayaünı kaybetmiştir. Millet olarak bunun derin üzüntüsü içindeyiz, ölüleri 
rahmetle anıyor, ailelerine sabırlar diliyoruz. 

Bu konuda iki arkadaşımız gündem dışı söz istemiştir. • 
IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — İsparta Milletvekili Süleyman Demircl'in, Amasya ili Merzifon ilçesi Yeniçeltek Maden iş

letmesinde 69 vatandaşımızın hayalını kaybetmesine neden olan grizu faciası ve bundan sonra alınması 
gerekli tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — İlk olarak, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı ve İsparta Milletvekili Sayın 
Süleyman Demirel'e söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Demirel. (DYP sıralarından alkışlar) 
SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi say

gıyla selamlarım. 
Yeniçeltek Maden İşletmesinde meydana gelen kaza, milletimizi ye'se, hüzne gark etmiş

tir. Bu kaza dolayısıyla hayatını kaybeden 69 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum; aile
lerine, yakınlarına, arkadaşlarına ve bütün milletimize de başsağlığı dileklerimi sunuyorum. 

Bu kaza, 50 dul, 200 yetim bırakarak sonuçlanmıştır. Vatandaşlarımıza yerinde taziyede 
bulunduk, ilgili makamlardan bilgi aldık. Tespitlerimizi, heyetinize ve kamuoyumuza arz et
mek isterim. 

Vatandaşlar, büyük bir üzüntü içerisinde, "Grizu tehlikesi olduğu bilindiği halde biz oca
ğa sokulduk, ölçmediler; ölçmeden, bizi oraya soktular. Tabiî ki, grizu olunca, ilk kazmayı 
vurur vurmaz patlar. Patlamanın olacağı iki gün önceden bilindiği halde, ölçümlerdeki grizu 
oranı yüksek olduğu halde, ocağı çalıştırmaya devam ettiler. İçeride, Polonya'dan gelmiş alet
ler vardı; demirleri düşündüler, insanları düşünmediler; önlem almadılar" şeklinde, fevkalade 
acı şikâyetlerde bulunmaktadırlar. 
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Bunun yanında, izahat aldığımız resmî makamlar veya yöneticilerse, her vardiyanın, kar-
bonmonoksit ve grizu ölçümlerinin muntazaman yapıldığını, bu şartlar içerisinde işletmeye de
vam edildiğini, iş güvenliğinin, iş tertibinin yapıldığını ve ocağın 24 saat kontrol altında tutu
larak üretim yapıldığını, her türlü güvenlik önlemlerinin alındığını ifade ediyorlar. 

Yine teknisyenler, resmî işletmeciler, "ocağın gazlı, kömürün yangına müsait olduğunu" 
beyanlarına ekliyorlar. 

Şimdi, bunlardan hangisi doğru, hangisi yanlış tartışmasını yapacak değilim; orta yerde, 
hakikaten herkesin içini yakan, hepimizin vicdanını sızlatan bir büyük olay var. Gayet tabiî 
ki, olay adlî makamlara da intikal etmiştir. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu; kimin suçlu 
kimin suçsuz bulunduğunu, adlî makamlar tespit ve tayin edeceklerdir. 

Vatandaşta bir de korku var; "Acaba böyle bir olay örtbas edilir mi?" diye. Tabiî ki, 69 
kişinin hayatını kaybettiği bir olayı örtbas etmeye kimsenin gücü yetmez. Vatandaşın canı yan
mıştır; aklına geldiği şekilde, her türlü şüphesini, her türlü endişesini ortaya koyacaktır. Vatan
daşların bu şekilde düşünmüş olmasını da çok görmüyorum. 

Keza, vatandaşlar, cenazelerinin bir an evvel çıkarılıp kendilerine teslim edilmesini, suçlu
ların, kusurluların bulunup, bunların cezalandırılmasını isterler. Bunlan, zaman içerisinde, gayet 
tabiî ki, resmî makamlar takip edecek ve bir neticeye ulaştıracaklardır. 

Ben burada, olayın bir başka tarafına bakacağım : Türkiye'de, 48 senede 26 maden kazası 
olmuş; bu maden kazalarında, 585 vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve bu kaza ile beraber, 
ölen 180 vatandaşımızın, yani takriben, Türkiye'de 48 senede olan maden kazalarında hayatını 
kaybeden vatandaşlarımızın üçte biri, Yeniçeltek madeninde çalışanlardır. Binaenaleyh, bu ma
denin, belalı, kazalı ve canyutan, bir nevi azrail maden olduğu şüphe götürmez bir durum. 

Dördüncü defa bu madende kaza oluyor -grizudur hepsi-ve netice itibariyle bu madene 
bakıldığı vakit, uzmanların söylediği, "Bir gevrek madendir, tozlanmaya müsaittir, kalorisi yük
sektir, su oranı düşüktür. Böyle bir maden zaten derindir, 300-400 metredir; yangına grizu in
kisarına, infilakeson derece müsaittir" şeklindedir. Zaten, netice de bunu gösteriyor; 48 sene
de bütün maden kazalarında ölen, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın üçte birinin hayatını 
kaybettiği bir maden üzerinde duruyoruz. 

Efendim, fennin, ilmin bu kadar ilerlediği bir dünyada, gerekli tedbirler alınsaydı... Eğer, 
gerekli tedbirler alınmamışsa, almayanların yakasına gayet tabiî yapışılacaktır. Hakikaten, ge
rekli tedbirler alındığı halde burası gene tehlikeli, muhataralı bir durumla karşı karşıya mıdır? 
Tehlikeli, muhataralı, her zaman yangına müsait, her zaman böyle sabıka çıkaracak bir du
rumla mı karşı karşıyayız?.. Görünen o... Yani, bugün, ilmin, fennin getirdiği bütün metotları 
da getirsek, burada madenin tabiatından gelen birtakım sıkıntıları önleyemeyiz; hiç kimse ön
leyebiliriz diyemiyor. 

Duruma bakıyorsunuz, 19 200 lira, yahut 20 000 lira ücretli işçiler burada çalışıyor. Bu 
işçiler, her madene girişte grizu tehlikesini göğüsleyerek giriyorlar. Bir dilim ekmek terazinin 
bir gözündedir; terazinin öbür gözünde de, can vardır... Bence, üstünde durulacak olan şey, 
bu madenin işletilmesine devam edilip edilmeyeceğidir. Her defasında, canı, ekmeğin karşısına 
koyarak, her defasında böylesine büyük bir sıkıntıyı, büyük bir kaza ihtimalini göğüsleyerek 
bu madene insanları sokup durmakta mana yok. 180 kişi hayatını kaybetmiş; daha ne aranı
yor? Günahtır. 
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Kusur sunundu, kusur bunundu, kusur onundu... Onun da aranması peşinde değilim ben. 
Benim burada aradığım şey, bu madenin işletilip işletilmeyeceği siyasetinin yeniden düşünül
mesidir. Ülke yönetiminin -bu işleri bilenler Türkiye'de vardır- Türkiye'de bu işleri kâfi derece
de bilenlere ilaveten, dışarıdan da uzman getirerek, "bu haliyle -ekonomisi bir tarafa, zaten 
madenin ekonomisi de yoktur- "Bu madeni işletmeye devam edelim mi? Hangi şartlar içinde 
devam edelim; yoksa bu madeni kapatalım mı?" hususunda bir karara varması lazımdır. 

Bu madeni kapatma kararı verilirse, burada çalışan 800'e yakın işçinin çalışma hakları, 
müktesep hak olarak teminat altında tutulmalıdır. Yani, "Bu maden kapatılsın" denildiği za
man, burada çalışan 800 kişi, o civarda veya başka yerlerde, aynı gelir seviyesindeki işlere yer
leştirilmelidir. Bir gün gelir ilim, fen ilerler, bu çeşit madenleri emniyetle işletme imkânları olur. 
Maden kaçıyor değil; ama, madenin insan yutmasına, can yutmasına, her defasında da millet 
olarak içimizi parçalayan hüzünlere gark olmamıza, kadınları dul, çocukları yetim bırakan, 
perişan bir manzaranın meydana gelmesine şahit olup durmakta yarar yoktur bence. Bu husu
su, herkesin düşünmesi için ortaya koyuyorum. 

Bunun yanında söylemek istediğim diğer bir husus şudur : Orada hayatını kaybeden işçi
lerin ailelerine, Hükümet, resmî makamlar vaatlerde bulunmuşlardır. Bu vaatler tutulmalıdır. 
Bu vaatler en kısa zamanda tutulmalıdır. Hükümetin, daha doğrusu devletin itibarı bakımın
dan da, bu bir zarurettir. Ayrıca, buralar provokasyona, tahrike fevkalade müsaittir. Bu vaat
ler, buraların bir tahrik yuvası olmaması bakımından da tutulmalıdır; ama ondan evvel geleni, 
devletin itibarı bakımından, yapılan vaatler tutulmalıdır. 

Ben, vaatlerin azltğı-çokluğu üzerinde de durmuyorum. Milletimiz kampanyalar açmıştır, 
pek çok yerden, buradaki yarayı sarmaya, vatandaşımız, hevesle, içinden gelerek koşmaktadır. 
Ben, yaranın sarılamayacağı kanaatinde değilim; sadece, ölenleri geri getiremeyiz; ama, dışarı
da kalanları, ölenleri hissî sebepler dışında, maddî bakımdan aratmayacak şekilde, geride ka
lanları perişan etmeyecek şekilde mutlaka bir güvenlik şemsiyesi içerisinde götürebilmeliyiz. 

Bu çeşit kazalardan Cenab-ı Hakkın, milletimizi, memleketimizi korumasını diliyorum. 
Yurdumuzda birkaç yerde daha grizulu ocaklarımız vardır -bilhassa Zonguldak bölgemizde 
vardır- orada da zaman zaman bu çeşit işler oluyor. Onlara da eğilinmesi lazım geldiği hususu
na işaret etmek istiyorum. 

Bugün, linyit madenlerini açık işletme şeklinde işletmek hiç zor bir şey değildir. Buradan 
alacağımız 150-200 bin ton kömürün karşılığına, hiçbir vatandaşımızın canını koymamalıyız. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demirel. 
2. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse 'nin, Amasya ili Merzifon ilçesi Yeniçcltek Maden 

isletmesinde 69 vatandaşımızın hayatmı kaybetmesine neden olan grizu faciası ve bundan sonra alınması 
gerekli tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Aynı konuda olmakla beraber, olayın önemi karşısında, Amasya Milletveki
li Sayın Tahir Köse de söz istemiş bulunmaktadır. 

Buyurun Sayın Köse. (SHP sıralarından alkışlar) 
MEHMET TAHtR KÖSE (Amasya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Amasya'nın 

Merzifon İlçesindeki Yeniçeltek Kömür İşletmesinde 7 Şubat 1990 günü meydana gelen grizu 
faciası ve bu faciada ölen 69 işçimizle ilgili olarak söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygı
larımla selamlarım. 
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•• Bu faciada yaşamlarını yitiren tüm vatandaşlarımıza Tanrıdan rahmet, yakınlarına baş sağ
lığı dilerim. Ülkemizin böyle felaketlerle bir daha karşılaşmamasını temenni ederim. 

Facia mahallinde yaptığımız incelemelerde, olayın ana nedenlerinin, tedbirsizlik, ihmal
kârlık ve sorumsuz gayri ciddî yöneticilik olduğunu saptamış bulunuyoruz, tşletme yönetimi, 
böyle bir felaketin olacağını bile bile tedbirini almamış, 69 emekçinin hayatını kaybetmesine 
sebep olmuş, cinayet işlemiştir. 

Bu faciaya nasıl adım adım gelindiğine şöyle bir bakalım : Olaydan S gün önce, yani 2 
Şubat günü, üretimin yapıldığı 243 nolu ayakta, 4 işçi, çalışma anında fenalaşmıştır. tşletme 
müdürü, hastaneye gitmek isteyen bu işçilerin vizite kâğıtlarını zoraki imzalamıştır. İşçinin vi
ziteye çıkmasına bile karşı olan bir işletme yönetimi işbaşındadır. Hastaneye giden bu işçilerin, 
karbonmonoksit gazından zehirlendikleri anlaşılmış ve kendilerine istirahat verilmiştir. Bu du
rumu belirten raporların kopyaları elimdedir. 

Bu olaydan sonra, işçiler, sürekli olarak, "tehlikenin mevcut olduğunu" işletme yöneti
mine bildirmişlerdir; ama, yönetim, üretimi ısrarla devam ettirmiştir. Nihayet, yönetim, grizu 
oranının tehlikeli sınıra geldiğini facia günü kabul etmiş ve 243 nolu ayağın kapatılmasına ka
rar vermiştir. Ancak, bu ayağın tahliyesine karar verildikten sonra, üretim derhal durdurulma
mıştır. Bu karardan sonra, facia günü hem 08.00 - 16.00 vardiyasında, hem de 16.00 - 24.00 
vardiyasında, işçilere üç değişik iş yaptırılmıştır. Bu ayakta birkısım işçi kömür üretimine de
vam ederken, birkısım işçi de Polonya'dan ithal edilen hidrolik payandaların ocaklardan çıka
rılmasında, yani tahliyesinde çalıştırılmıştır. Yine, aynı zamanda, birkısım işçi de ayağın kapa
tılması işleminde çalıştırılmıştır, tşte, en büyük kusur buradadır; ayağın tahliyesine karar veril
diği anda, üretim kesinlikle durdurulmalıydı; payanda tahliyesiyle ilgilenilmemeli, sadece oca
ğın kapatılması işi yapılmalı ve bu işi yapacak sayıda işçi 243 nolu ayağa indirilmeliydi. Üretim 
ve payanda tahliyesi için bu ayağa işçi sokmak çok yanlış bir hareket idi. 

Yeniçeltek Kömür İşletmesinde 876 işçi çalışmaktadır. Bu kadar işçi çalışmasına rağmen, 
bu ocakta yeterli sayıda güvenlik görevlisi maden mühendisi bulunmamaktadır. Bir tane ma
den mühendisi vardır; o da, işe, olaydan dört gün önce başlamıştır. Halbuki, her vardiyada, 
güvenlikle görevli en az bir maden mühendisinin bulunması şart idi. 

Sendika, defalarca, işletmeden, güvenlik görevlisi maden mühendisi talebinde bulunmuş 
ve güvenliğin yeterli olmadığını belirtmiştir; ama, yönetim bu istekleri de yerine getirmemiştir. 
Yönetimin bir diğer önemli hatası da budur. 

Bu sektörde, "aynı vardiyada, kardeşler ve baba-oğul çalıştırılmaz" diye bir teamül var 
iken, burada, aynı vardiyada 3 kardeş ile bir baba-oğul birlikte çalıştırılmıştır. 

12 Eylül öncesi, bu işletmede sağlıklı bir sendikacılık faaliyeti vardı. İşçilerin katılımı ile, 
iş kazalarına yönelik önemli düzenlemeler yapılmıştı. İşçilerin de içinde bulunduğu bir konsey, 
güvenlik önlemlerinden sorumluydu. İşçilerin yönetimde olduğu bu dönemde, önemli hiçbir 
kaza olmamıştır. 

12 Eylül sonrası, toplu sözleşmelerden, işçilerin katılımını sağlayan hükümler çıkarılmış, 
işveren, tek başına dilediğini yapan ve uygulayan bir pozisyona getirilmiştir. 

Yeniçeltek Linyit İşletmesi bir anonim şirkettir. Hisselerinin yüzde 10'u Merzifon Beledi
yesine, yüzde 5'i Amasya Belediyesine, yüzde 65'i Şeker Şirketine, yüzde 15'i Pancar Ekiciler 
Kooperatifine ve yüzde 5'i de diğer hissedarlara aittir. 
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İşletmenin yönetim kuruluna bir göz atacak olursak, gayet enteresan bir yapıyla karşıla
şacağız : Yönetim kurulunda, bir emekli müftü, bir emekli albay ve seçimi kaybetmiş bir bele
diye başkanı vardır. Bu insanların kendi uzmanlık sahalarında çalışmasına, biz, hiçbir zaman 
karşı değiliz; fakat, bu insanların madencilikle ilgili bir sahada çalışması çok yanlıştır. Bu yö
netime madencilik sektörüyle ilgili insanların getirilmesinde her zaman çok büyük faydalar vardır. 

Bu faciadan, yönetim kurulu da, en az işletme yönetimi kadar sorumludur. Yönetim ku
rulunun görevi, sadece, işletmeden aylığını almak değildir; işletmeyi, devamlı takip etmek, kont
rolü altında bulundurmak zorundadır. Savcılık, yönetim kurulu üyeleri hakkında da kovuş
turmaya derhal başlamalıdır. 

Böyle facialar olduğunda çeşitli temenniler dile getirilir ve taziyet mesajları yayınlanır; bir 
süre sonra da her şey unutulur gider. Ana mesele, sağlık ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi, 
güvenlik sistemlerinin geliştirilmesi, ocakların modern cihazlarla teçhiz edilmesi ve üretimin 
modern sistemlerle yapılmasıdır. 

Bu amaçla, tüm maden ocaklarındaki güvenlik sistemlerinin ve çalışma koşullarının ince
lenmesini sağlamak için bir Meclis araştırması önergesi hazırladım; bunu Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanlığına vereceğim. Diğer gruplara mensup arkadaşlarımız da bu Meclis araş
tırmasının açılmasından yana olduklarını belirtmişlerdir; bu vesileyle, kendilerine teşekkür ede
rim. Ayrıca, bu Meclis araştırmasının Meclis gündemine ivedilikle alınmasına da katkıda bu
lunmalarını diler, Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köse. 

3. — izmir Milletvekili Neccar Türkcan'm, Ege ekici tülün piyasasının açılısı ve açı/danan tütün 
alım fiyatlar ma ilişkin gündem dışı konuşması ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ekrem Pakdemirli'nin cevabı 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Ege ekici tütün piyasasının dün açılışı sebebiyle, tzmir 
Milletvekili Neccar TUrkcan gündem dışı söz istemiştir; kendilerine söz veriyorum. 

Buyurunuz Sayın Türkcan. (SHP sıralarından alkışlar) 
NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ege ekici tütün 

piyasasının açılışıyla ilgili olarak gündem dışı söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle hepinize 
saygılar sunarım. 

Değerli arkadaşlarım kendi konuma girmeden öce, Yeniçeltek faciasında ölen insanları
mıza Tanrıdan rahmet, yakınlarına ve halkımıza başsağlığı diler, bir daha böyle bir olayın ya
şanmamasını temenni ederim. 

Değerli arkadaşlarım, "20 Aralık... Ocak" derken, nihayet, Sayın Maliye Bakanımız, ANAP 
il başkanının nisasında (Pazartesi günü) "tütün piyasasını açacağını" belirtmiş ve piyasa açıl
mıştır. Bugüne kadarki teamüle göre piyasayı tütün bölgesinde bakanlar açarken, bu sefer, ge
nel müdür, Ankara'dan açmıştır. 

HAYRETTİN ELMAS (istanbul) — Biz yenilikçi partiyiz. 

NECCAR TÜRKCAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım; tütün bölgelerinden milletve
kili seçilen arkadaşlarım, Hükümete destek veren ANAP'lı arkadaşlarım; tütünün nasıl yetiş
tiğini hepiniz biliyorsunuz; tütün üretim bölgesinde bulunan insanlar bilir; vatandaşımız tülü
nü dikerken domalır, çapalarken domalır, kırarken domalır; ama, biz istiyoruz ki, Hükümet onu, 
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tütününü satarken domalttırmasın. (SHP sıralarından alkışlar, ANAP sıralarından gürültüler) 
ZtYA ERCAN (Konya) — Sayın Başkan, lütfen ikaz ediniz... Ayıp oluyor... 

NECCAR TÜRKCAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, 12-14 ay çalışan bu insanları
mızın yetiştirdiği ürünün piyasasını Sayın Bakan kaç liradan açıyor? 11 bin liradan. Ne kadar 
tütün alınıyor? 

Değerli arkadaşlarım, bir meseleyi çok iyi görmek zorundayız. Ziraat odaları, "1 kilo tü
tün 10 600 liraya mal olur" diyor. Biz kaça açıyoruz? Bakalım : (A) grad tütün 11 000 lira, 
ihracı 5,5 dolar; (B) grad tütün 5 800 lira, ama 5 800 liraya hepsini alıyorlar mı? Dün, sabaha 
kadar telefonla aradılar, "Uyuyor musunuz?.. Bu Hükümet ne yapıyor?" diye sordular. 

Biz burada bekçi dövmek istemiyoruz, Hükümeti uyarmaya çalışıyoruz. Tütün bölgesi mil
letvekili arkadaşlarım, tütüncünün nasıl çile çektiğini bildikleri için Hükümetimizi uyarsın, desin 
ki, "gerçekten bu fiyatlar düşüktür." 

Değerli arkadaşlarım, Kiraz'la konuştum, Beydağ'la konuştum, Ödemiş'le konuştum; "3 
800, 4 000, 4 500 lira" diyorlar ve ortalama fiyatın mutlaka 5 000 liranın altında olacağını 
söylüyorlar. Şimdi, ortalama fiyat 5 000 liranın altında olacakken 1 kilo kapa tütün de 1 500 
liradır. Geçen sene kapa tütün 1 100 liraydı; artış yüzde 33 civarında; enflasyon, yüzde 70'in 
üzerinde... 

Değerli arkadaşlarım, Hükümetimiz "Ben üreticiye memnun edici fiyat vereceğim" di
yor, ama beklentisini bulamayan üreticilerimiz, dün -hiç tasvip etmediğimiz halde- Akhisar'da 
Hükümeti uyarmak için yolu kestiler. Bir de, "Burada Hükümeti uyaralım, Hükümet gerekli 
tedbiri alsın ve olaylara meydan vermesin" diyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, insanlar herhalde keyiflerinden yolu kesmiyorlar, memnun olduk
ları için yol kesip kargaşa yaratmıyorlar; alın terleri değerlenmediği için, bir yıldan fazla uğra
şarak yetiştirdiği ürününün bedelini alamadığı için, çocuğuna, hanımına bir metre basmayı 
götüremeyeceği için, faizle aldığı parayı ödeyemeyeceği için direniyor. 

Değerli arkadaşlarım, rejimler -hangi rejim olursa olsun, ister Doğu Avrupa'daki Mark
sist - Leninist rejimler, ister Batı'daki çok partili rejimler- halkı ezerse, halkın hakkını vermez
se, halk sokağa çıkar, hakkını ister ve gerekirse, rejimi de değiştirir. Bu sosyal ve sosyolojik 
gerçeği ANAP İktidarı unutmamalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, biz ne istiyoruz? En azından, Hükümet hemen bu olayın üzerine 
eğilerek, tütün üreticisinin gerçekten memnun olmadığını görmeli, tütün bölgelerinden gelen 
milletvekili arkadaşlarımız, Sayın Bakana tekrar bunun maliyetini hesap ettirmeli, en azından, 
fiyatlarda bir gelişme yaptırmalı; artı, bu sene tütün üreticilerinin aldığı kredi faizleri mutlaka 
kaldırılmalı ve kredileri dondurulmalıdır. Yoksa, üreticimizin kara ahnyazısı, daha kara hale 
gelecektir. 

Değerli arkadaşlarım, Ege Bölgesinde, bütün esnaf, tütün üreticisinin alacağı parayı bek
liyor. Kimisi ona veresiye mal yermiş, kimisi ödünç para vermiş; ama tütüne verilen bu fiyatlar 
sonucu tütün üreticisi köylümüzün eline geçecek para, yok mesabesinde. Yani, tütünün kilosu 
5 bin liradan aza gelecek. Düşünün, pazarda bir kilo pırasa 1 000 lira, bir kilo ıspanak 1 500 
lira iken, üreticinin 14 ay emek vererek yetiştirdiği "kapa" denen tütünün kilosu 1 500 lira!.. 
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Peki, bunun ihraç fiyatı ne? Bunun ihraç fiyatı 2 dolar 35 sent; yani, 5 000 Uranın üzerinde. 
Bu fiyatları -tüccar da piyasaya girsin diye- Hükümetin düşük tuttuğuna inanıyoruz. 

"Depolarımızda 1986 yılından kalan ürün var" diyorlar. Vardır; doğrudur. Çemobil'de 
nükleer patlama oldu, bizim tütünler radyasyonlu mu, değil mi belli değil; ama, 105 bin ton 
tütün, depoda bekliyor. Eğer gerçekten bu tütünler radyasyonlu ise, niye depolarda tutuyo
ruz? En uygun şekilde, halka zarar vermeyecek şekilde imha edelim; depoları boşaltalım, mas
raf binmesin. Eğer radyasyonsuzsa, bunları da tespit ettirerek, ihracını sağlamaya çalışalım. 

Değerli arkadaşlarım, üreticinin alın terinin kararması demek, esnafımızın, işçimizin, tü
tün amelemizin kararması ve gelecek seneyi, ömrünü çok feci şekilde geçirmesi demektir. Bir 
üreticinin karmnda kırk tane gelecek yıl var; ama bu yıllar hiç sona ermiyor. Biz, Hükümeti 
burada uyarıyoruz; olaylara imkân sağlamasın, üreticimizin hakkını versin, son yaprağına ka
dar, Tekel, tütünü alacağını ve fiyatları iyileştireceğini söylesin. 

Bu vesileyle, Hükümetten acil tedbir almasını diler, hepinize saygılar sunarım. 
Teşekkür ederim. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Türkcan, bir dakika... 
Konuşmanız sırasında, Hükümet fiyat verirken çiftçi ile ilgili bir kelime kullandınız. 

NECCAR TÜRKCAN (tzmir) —Eğilme anlamında. 

BAŞKAN — Ondan sonraki sözlerinizde onu değişik biçimlerde izah ettiniz, hassaten onu 
tasrih etmenizi rica ediyorum; zabıtta da düzeltilsin. (ANAP sıralarından gürültüler) 

NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Eğilme manasında efendim, üreticinin böyle boynu bü
külmesin anlamında. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Arkadaşımız, "tütün üreticisinin boynu bükülmesin, eğilmesin..." 
NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Ezilmesin anlamında... 
BAŞKAN — "... ezilmesin anlamında söylediğini" beyan ediyor ve zabıtlara da o şekilde 

geçmiş bulunuyor. 
Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan bu gündem dışı konuşmaya cevap verecekler. 
Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıralarından alkışlar) 

MALtYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMtRLt (Manisa) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekili arkadaşlarım; Sayın Neccar Türkcan'ın tütün ile ilgili gündem dışı konuş
ması üzerine huzurlarınızdayım. Hepinize saygılar sunuyorum. 

Sayın arkadaşlar, eğer basın ve Meclis tutanaklarına bakacak olursanız, son yirmi yılda 
1 tütün mevsiminin veya tütün piyasasının açıldığı günlerde, muhalefet, "Tütün köylüsünü yak
tın, tütün köylüsü perişan" demiş ve onları, icabında, işle böyle uygunsuz fiillerle de tasvir 
etmişlerdir. 

İBRAHtM TEZ (Ankara) — Anlaşılmadı. 
BAŞKAN — Lütfen, Sayın Bakana müdahale etmeyin. 
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MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — iktidar da, "Be
nim imkânlarım buydu, beynelmilel fiyatlar buydu, bunun hesabını kitabını yaptık; biz Türki
ye'nin hesabını yapıyoruz" diye, fiyat vermiştir. 

Şimdi, bakın, arkadaşımız Akhisar'daki olaylardan bahsetti, öncelikle, tütün piyasası bütün 
yurtta açıldı. S bölgemiz vardır, S bölgede birden açıldı; ama, acaba niye Akhisar'da olay ol
du?.. Gayet basit; bir provokasyon var. İki partimiz de Akhisar'da miting düzenlemiştir. Niye? 
Çünkü, tütün köylüsü en kolay istismar edilebilen ki tlemizdir. Bunları istismar etmek içindir. 
(SHP ve DYP sıralarından gürültüler.) 

MEHMET KORKMAZ (Kütahya) — Bırak mitingi de, fiyatları izah et. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Gayet basit, 

gayet basil; o iki partinin devamı olduğu ifade edilen ve gurur duydukları o partilerin döne
minde, hiçbir zaman ocak ayının sonu ve şubat ayı ortalarından evvel tütün piyasası açılma
mıştır. Mademki açılabiliyor idi, mademki bunlar çok iyi biliyorlardı, niye zamanında açma
dılar? Yani, kasım, aralık aylarında açmıyorlardı da neden şubata bırakıyorlardı? Demek ki, 
bir yerlerde sıkıntılar vardı, o sıkıntılardan dolayı şubata bırakıyorlardı. Biz şimdi tütün piya
sasının açılışını şubata bıraktık veya kaldı diye, yer yerinden oynatılmak isteniyor : Fırsat bu
dur, şimdi istismar edilebilecek bir kitle vardır, bunu alabildiğine istismar edelim!.." Bakınız, 
konuşmacı arkadaşımız bile oradaki sloganları ve yapılan fiilleri tasvip etmiyor. Demek ki, bir 
yerde kontrol da edemiyorsunuz; söylemek, vaat etmek kolay; ama sonunda olaylar çığrından 
çıkabilir. 

öncelikle şunu söyleyeyim : Tütün köylüsü, bütün cumhuriyet dönemindeki en iyi duru
muna Hükümetimiz döneminde gelmiştir; en iyi durumundadır. 

RIZA ILIMAN (Çorum) — Onun için mi yürüyüş yapıyorlar? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Tabiî, yaptır-

tırsanız yaparlar onlar da niye yapmasınlar? 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Demokrasinin gereği. 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim; Sayın Bakan, düşüncelerini açıklasınlar efendim. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Tabiî, yürü

yüş, demokrasinin gereği de... Provokasyon, demokrasinin gereği değildir efendim. Provoke 
ederseniz, öyle olur. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Şimdi bakın, ben size söyleyeyim... 
TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) — Senin cesaretin varsa, sen de git. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Şimdi, ben si

ze bir şeyler anlatayım : Bakın, 1970 yılı tütünü piyasası 25 Ocak 1971'de açılmış ve 11 Ura 
30 kuruş verilmiş. Şimdi o dönemde tütün köylüsüne başfiyat olarak 148 sent vermişiz; öyle 
ortalama fiyat falan değil, başfiyat olarak 148 sent vermişiz... 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — O zaman ekmek kaç lira idi? 
MALtYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLÎ (Devamla) — Onu da söyle

rim ben, onu da söylerim. 
Köylü, takribi olarak 100 kilogram tütün getirmiş, 19 gram altın karşılığını vermişiz, bu

nunla da 4 kilogram kuru üzüm ve 4 kilogram pamuk alabiliyormuş. 
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İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Ekmek kaç liraydı o zaman? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Şimdi ise ne 

olmuş? İstiyorsanız söyleyeyim. 
İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Bunları Akhisar'da, Manisa'da söyleyebilir misin? 
İBRAHİM TEZ (Ankara) — Bunları Akhisar'da anlat. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — 1990'da 11 bin 
lira fiyat vermişiz; yani, -ilavelerini de söylemiyorum- bu (A) grad tütünün fiyatı 4,64 dolara 
tekabül ediyor. Nerede 1,48 dolar, nerede 4,64 dolar... 

Gelelim, doların değer kaybetmesi karşısında, altın ile tütünün mukayesesine : 1980 yılın
da 100 kilogram tütüne 10 gram, 1985 yılında 100 kilogram tütüne 25 gram, 1990 yılında -dün-
100 kilogram tütüne 32 gram altın vermişiz. 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — Altının da kıymeti düştü. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLİ — Peki, altından da vazgeç

tik; bakalım kompoze gübre fiyatları ile mukayesesine : 1970 yılında 10 kilogram tütüne karşı 
10 kilogram, 1975 yılında 10 kilogram tütüne karşı 14 kilogram, 1980 yılında 10 kilogram tütü
ne karşı 16 kilogram, 1985 yılında 10 kilogram tütüne karşı 23 kilogram, 1990 yılında 10 kilog
ram tütüne karşı 36 kilogram kompoze gübre vermişiz. 

MUSTAFA NAZİKOÖLU (Rize) — Hangisi büyük bu rakamların? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Bilmem... Her
kes kendisi mukayese eder. 

Kompoze gübreden de vazgeçtik; tütün üreticisi buğday almış, evine götürmüş onunla mu
kayese edelim : 1970 yılında 1 kilogram tütüne karşılık 12 kilogram buğday, 1975 yılında 1 ki
logram tütüne karşılık 16 kilogram buğday 1980 yılında 1 kilogram tütüne karşılık 15,6 kilog
ram buğday, 1985 yılında 1 kilogram tütüne karşılık 27,5 kilogram ve 1990 yılında da 1 kilog
ram tütüne 32 kilogram buğday alabilmiştir. 

Şimdi, bu saydığım pamuk, kuru üzüm ve buğday gibi ürünler, çiftçinin ürünleri. Yani, 
tütün üreticisi, bu ürünleri üreten çiftçimize göre, gelir bakımından izafi olarak öne fırlamış, 
bunu kimse yalanlayamaz; tersini iddia etmek de tamamen bilgisizlik olur. Demekki kuru üzüm
de, pamukta, buğdayda, pancarda tütüne göre bir gerileme var veya bunun tersini söylersek, 
tütünde bir ilerleme var; yani, öne çıkmış. Ne kadar öne çıkmış, onu söyleyeyim : İzafi olarak 
yüzde 200 öne geçmiş. 

NAFİZ KURT (Samsun) — Traktörün fiyatı ne, traktörün? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Yüzde 200 ora
nında -izafi olarak- bir iyileşme var efendim. Nerede?.. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Seçimde, seçimde... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Tütünde. 
Arkadaşımız, "traktör..." dedi. Traktörün fiyatı 1970 yılında 57 500 liraymış. 
YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Geçen sene ile bu sene farkını söylesene; niye 1970 senesi

ne gidiyorsun? Geçen sene ile bu sene arasında yüzde 100 fiyat farkı var. 
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MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMtRLt (Devamla) — 1990 yılında 
33 milyon. Şimdi, 57 500'ü 11,3'e bölün, karşılığı, 5 tondan fazla tütündür. Oysa şimdi bölün, 
3 ton civarında tütüne ihtiyaç var, bir traktör alabilmek için. 

Buraya gelip, tütün köylüsüne selam göndermek kolay; ama, siz de Orta Anadolu'da buğ
day çiftçisinin yanına giderseniz, üzümün, pamuğun, pancarın ekildiği yere giderseniz, o in
sanlarımız da, "Siz tütün diyorsunuz, ama bizi nereye getirdiniz, bizi nerede bıraktınız; biz 
insan değil miyiz, biz çiftçi değil miyiz? Biz bu ülkenin insanı değil miyiz?" derler. 

TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) — Onlar da yanlış. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMtRLt (Devamla) — İstismar me
selesine geliyorum; "Tütüncümüz, en kolaylıkla istismar edilebilecek halkımızdır" dedim. Bu
rada, önce, gecikildiğinden; sonra da, verilen fiyatların, maliyetleri bile kurtarmadığından bah
sedildi. Maliyetleri, Sayın Erdal inönü'nün okumuş olduğu kâğıttan okursanız, "tütünün ma
liyeti 13 830 lira" dersiniz; ama, zahmet edip de bunun ayrıntılarına girerseniz, bu rakamların 
tamamen afakî olduğunu, tamamen ilgisiz olduğunu ve hiçbir müstenidatı da olmadığını gö
rürsünüz. 

Buradan sadece birkaç satırı okumak istiyorum; çünkü, çok uzun. Yapılan toplam mas
raflara yüzde 25 faiz koyun; dekar başına 187 bin lira faiz yapar. Burada, "1 870 lira, kilogram 
başına faiz" olduğunu yazıyor. 763 bin lira da direkt maliyetleri ve dekar başına da 187 bin 
lira faiz vardır. Bunları topladı, genel giderleri de ekledi, sonuçta 10 838 liraya yüzde 30 da 
kâr koydu, ortalama fiyatı 13 830 lira çıkardı. 

Rakamlar bana geldiğinde, irdelerim. Faiz 1 870 lira ise, -250 milyon kilo da olduğuna 
göre- çiftçimiz, aşağı yukarı 1,1 trilyon, yalnız tütünde kredi kullanıyor... Ama, böyle bir şey 
yok; toplam kredi miktarı şu gün için, 100 milyar lira; ödemeye de daha başlanmadı. Tahak
kuk eden faiz miktarı 40 milyar. Bu, 250 milyon kilograma bölündüğü zaman, 160 lira faiz 
geliyor. 

160 lira nerede, 1 870 lira nerede.. Burada böyle 11-12 misli atmasyon olursa... Bu rakam
ları nasıl okursunuz?.. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bu, öyle bir sistemde anlatılmış ki; genel giderler var, idare masrafları var; yani, köylümü
zün bir de idare masrafları var; tarlasına gidiyor ve orada masraflar yapıyor. Ne ise, çok gara
bet var da... Burada bir şey aklıma takıldı. Buradaki maliyet sisteminde şu yapılıyor efendim : 
Bir kimse Ankara'da oturuyor; Akhisar'da tütün mü üretecek... Oraya bir kâhya gönderiyor. 
O kâhya, kravatlı, papyonlu, elinde bastonu; işçileri topluyor, dönümü 90 bin liraya kiralanan 
bir tarlada ziraat yaptırıyor. Tütünü, topluyor, toplatıyor, kırdırıyor... işçilik ücretine 3 misli 
fiyat koymuşlar... Neyse, belki o zaman bulamadılar işçiyi de, darlık vardı herhalde, işçileri 
de 3 misline tuttular. Ondan sonra, bir de, Ankara'da oturan arkadaşımıza yüzde 30 kâr vere
cekler. Sermaye yok, herhangi bir risk yok, kendisinin çalışması yok, böyle bir organizasyon 
yaptığı için, yani kâhyayı buldu, tuttu, ücretini verdi, "git bakayım şurada ek, dik, gel" dedi, 
"cebime de yüzde 30 kâr koy" dedi. Bizim sistemimizde böyle bir vurgunculuk yok efendim. 
O, belki sizin sistemde olabilir yani. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, Tekel de bir maliyet analizi yapmış. Tekel'in analizine baktım, orada da bazı fazla
lıklar var; ama, dedim ki, "Tekelde taraf olduğu için -yani alıcıdır- belki fiyatları düşük 
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göstermeye çalışıyor. Her ne kadar devlet memuruysa da gene de bir bakalım" dedim. Hesabı 
kendim de yaptım, arkadaşlarıma da yaptırdım, inanmadım. "Bu kadar fark olamaz, şunu 
bir üniversiteye yaptır tayım" dedim ve üniversitemize rica ettik. Beş tütün uzmanı eksperi pro
fesör -artık, eğer onlara da itimat etmiyorsak, kime itimat edeceğiz bilemiyorum- oturmuşlar, 
maliyeti hesap etmişler. Biz dedik ki, "Efendim, hani, bir yüzde 30 kârı vesaireyi koyun mali
yeti bulun, bir de yüzde 30 kâr koyun bakalım..." 

MUSTAFA KUL (Erzincan) — YÖK, YÖK'lüğünü yapmış. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMtRLt (Devamla) — Hayır efen

dim, hayır; öyle, YÖK profesörü vesaire değil. 
Şimdi, inceleme sonucunu göndermişler, ben de okuyayım efendim : 7 181 lira; bu yüzde 

30 da dahil olmak üzere. 
HtLMl ZİYA POSTACI (Aydın) — O profesörün adını bize bir bildirseniz... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Beş profesör 

diyor; hangi biriyle uğraşacaksınız? 
HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — Bir tanesi yeter. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Bilirkişi raporu mudur o? 
BAŞKAN — Lütfen, müdahale etmeyin efendim. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMtRLt (Devamla) — Bakın, ne di

yor : "Ziraat Fakültesinde beş öğretim üyesinden oluşan bir tütüncülük grubu bulunmaktadır; 
bu grup, tütüncünün A'sından Z'sine kadar her şeyi ile ilgilenmektedir." 

İsteyen arkadaşıma hemen gösteririm. 
Şimdi, ben bunları niye söylüyorum? Burada her yıl bu işin istismarı yapılmış; kürsüde 

de yapılmış, basında da yapılmış. Lütfen, 500 bin aile ile böyle uğraşmayın; fevkalade yanlıştır, 
meseleyi fevkalade yanlış mecralara sürükleriz; kendi köylümüz için de çok büyük farklılıklar 
yaratırız. Bugün, Türkiye'de ortalama 98 kilo tütün alınıyor; benim Anadolu buğday üreticim 
200 kilogram alıyor, Fiyatı da belli. Nedir o? 400 lira buğday x 200 = 80 bin lira. öteki taraf
ta, ortalama fiyatla 800 bin lira veriyorsunuz... Tütüncüye 800 bin, buğday üreticisine 80 bin.. 
Dekar başında l'e 10 fark yapmanız, l'e 10'dan daha fazla istemeniz, artık, ne akla, ne mantı
ğa, hiçbir şeye uymuyor, sığmıyor. 

ÜLKÜ GÜNEY {Gümüşhane) — Ne kadar sübvansiyon yaptınız? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Geleceğiz. 
Şimdi, ihraç fiyatlarına da bir bakmak lazım. Unutmayın ki, biz bu tütünü kendimiz tü

ketenleyiz, kendimizin tüketimi, azamî 70 bin tondur. Şu anda Türkiye'de stokta 260 bin ton 
tütün var, bekliyor; bir de 260 bin ton geliyor. Bizim, bu yıl, 1989 ürününden satabileceğimiz, 
ihraç edebileceğimiz, azamî 100 bin ton; 70 bin ton da biz kullanırız eder 170; geriye, 90 + 
260 = 350 bin ton tütün kalır. 350 bin ton tütünün bugünkü bedeli, eğer bu ortalama fiyatlar 
7 400 lira ise, 2,5 trilyon lira eder efendim. 

NAFİZ KURT (Samsun) — Amerika'dan tütün alıyorsunuz... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — 2,5 trilyon li

rayı biz ekonomide stok olarak tutuyoruz. Niye?.. Çünkü, istismar edeceğiz; çünkü, köylüyü 
yürüteceğiz diye!.. 
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TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Üretin, satın... 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Bir arkadaşı

mız "Satın" diyor. Tabiî, böyle teorik olursa, tütünü de hiç görmemişse, "satın" der. Nereye 
satıyorsunuz bakayım? Gösterin!.. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Yıldırım Akbulut'a sor, o bilir. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Şark tütünü, 
dünyada sadece katkı maddesi olarak konulur sigaralara. Sadece Türkiye'dedir, tamamen şark 
tütününden imal edilmiş sigara içmek; Almanya'da da yoktur, Fransa'da da yoktur, İngiltere'
de de yoktur ve hiçbir gelişmiş ülkede, sadece şark tütününden sigara imalatı yoktur, onlar, 
tütünlerine bizimkini katkı maddesi olarak alırlar ve miktarı da aşağı yukarı 100 bin tondur. 

Bizim rekabet ettiğimiz ülkeler var; Bulgaristan var, Yunanistan var, İtalya var, İran var. 
Bunlar da herhalde böyle ellerini böğürlerine koymuşlar bekliyorlar(L) İşte, "Türkiye hepsini 
satacak, bize de pazar kalırsa biz de satacağız" diye... Hayır, öyle değil; pazarda yarışıyoruz. 
Nitekim, yıllara göre biraz böyle farklılıklar almışız, artırmışız... 

İhraç fiyatını, çok zahmetlerle, büyük güçlüklerle, büyük pazarlıklarla ancak, bir yere otur
tabildik; 5 dolardan başlattığımız, 5,25'Iere çektiğimiz tütün ihraç fiyatımızı bugün 6,30'a çek
tik. Diyoruz ki, eylülden sonra da, her ay 6 sent koyacağız; dünya firmalarına da böyle söyle
dik, böyle pazarlık ettik. 

Ancak, işte 130 sent fazla aldığımız için, dönüp tütüncüye biraz daha fazla para verdik; 
halen de, tütüncüye bu sene sübvansiyon yapacağız. Yani, tütüncüye, Tekel'in alımı için süb
vansiyon yapacağız, ihraç edilebilmesi için de sübvansiyon yapacağız. Çünkü, bu maliyetlerle 
ihraç etmek mümkün değil. Eğer, stoklarımızı gene, 350 değil de, 450 bin tona çıkarmak isti
yorsak, "Sübvansiyon yapmıyoruz, ihracat da istemiyoruz; isteyen gelir, alır" diyebiliriz; ama, 
yanlış olur. Bu sene, (A) grada kiloda 40 sent sübvansiyon yapacağız. Kiloda 40 sent sübvansi
yonu 100 ile çarparsak, toplam 40 milyon dolar eder; 40 milyon dolar da, aşağı yukarı 100 
milyar lira demektir. Bu, sadece ihracattan doğan sübvansiyon; bir de, Tekel'in yaptığı zarar 
var. "Tekel alacak" diyoruz... Tütünü son yaprağına kadar alıyor, ondan sonra, bir kısmını 
kullanamıyor, sigara işine giremiyor, ihraç da edilemiyor... Nitekim, "ihraç edilemeyen ve si
gara imalatına giremeyen 10 bin ton tütünün, o yürüyüş yapılan yerde yakılması..." şeklinde 
yeni bir rapor düzenlendi; yakacaklar... 

SELAHATTİN MUMCUOĞLU (Van) — Bedeli ne Sayın Bakan? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Bedelinin he

sabı gayet kolay; 10 bin ton, 10 milyon kilo eder; kilosunu 7 140 lira -ortalama 7 bin lira- kabul 
edersek, 71 milyar liracık eder. 

Biz zannediyoruz ki, "İktidar geldi, bir şey düşündü; akşam yattı, sabah kalktı ve bir fi
yat verdi..." Sizin iktidarınızda öyle oluyorsa, bizim iktidarımızda böyle olmuyor. (ANAP sı
ralarından alkışlar) Biz, kılı kılına uğraşıyoruz, günlerce kafa patlatıyoruz, bir noktaya geliyo
ruz ve en iyi fiyatı verdiğimizi söylüyoruz. Daha fazla verilmez mi?.. Verilir. Bütçemde büyük 
imkân olsaydı, "100 milyarlık değil de, 200 milyarlık sübvansiyon yapayım" deseydim, 1 000 
lira daha verirdim. Siz oradan, "1 000 lira daha verin, 3 000 lira daha verin" diyorsunuz; ama, 
verilecek.her 1 000 lira için, toplam olarak, aşağı yukarı 250 milyar liralık sübvansiyon lazım
dır. 3 bin lira daha fazla verelim dersek, 750 milyar lira lazımdır. E, biri çıksın da söylesin, 
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bunun kaynağı nerede; bir bakalım, beraber bulalım, bu paraları da, alalım, dağıtalım!.. (DYP 
sıralarından gürültüler) 

ALÂETTtN KURT (Kocaeli) — Köylünün millî gelirden aldığı pay nedir; onu söyle. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLt (Devamla) — Bakın, benim 

bu konuda epeyce bilgim vardır; böyle uluorta sual sorarsanız, mahcup olursunuz. Onun için, 
tavsiyem, yerinizden laf atıp, cevap istemeyin; çünkü, dedim ki, "mazotu alsan, gübreyi alsan, 
üzümü alsan, pamuğu alsan, pancarı alsan, ayçiçeğini alsan, hepsine göre, tütün ileriye gitmiş 
bu sene. Bu, bir bedel karşılığındadır. Birincisi, bütçeden sübvansiyon karşılığındadır; ikincisi, 
diğer köylüden alınanın bu köylüye verilmesi karşılığındadır. Başka türlü bir izah tarzı var mı 
bunun?... Mümkün değil. (ANAP sıralarından alkışlar) 

HASAN NAMAL (Antalya) — Manisa'ya niye gitmedin?.. 
İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Manisa'ya niye gitmiyorsun?.. Gidersen, seni davulla 

karşılayacaklar orada. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMtRLt (Devamla) — Şimdi yalnız 
ve yalnız Tekel'in aldığı tütünün, vasıfsız tütünün bilançodaki bedeli, 1989 bilançosunda değer 
ifade etmeyen veyahut da bizden (Hazineden) talep ettiği miktar var ve bilançodaki rakam 610 
milyar 235 milyon lira. Tekel'e son beş yılda, bir de "Aman bunu ihraç et. Yine fiyatlarda ipin 
ucunu biraz kaçırdık, biz sana sübvansiyon vereceğiz" demişiz ve Tekel'e 103 milyon dolar süb
vansiyon yapmışız sadece Tekel'e. Şu tütünü sat ve karşılığında, al, 103 milyon dolar... Ayırım 
yapılamayacağı için, tüccara da dönmüşüz, "Sen de sat, sana da 70 milyon dolar veriyorum" 
demişiz... Bu, sadece, ihraca yönelik tütüne, ilaveten verdiğimiz rakamdır. 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Sayın Bakan, ortalama fiyat nedir? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMtRLt (Devamla) — 2,2 trilyon; de
poda. 1 trilyon sübvansiyon da, ihracata yönelik olarak alınan bozuk malda... Ne demek bu?.. 
Türk ekonomisine 3 trilyonluk bir yük demektir. Biz buna niye katlandık? Biz akıllı Hüküme
tiz; böyle lüzumsuz şeylere katlanır mıyız? Biz, şundan katlanıyoruz, şundan dolayı iyi fiyat 
veriyoruz : "Tütün köylüsü fukara köylüdür, arazisi küçüktür. Bu köylümüz, daha çok kıraç 
arazide, dağda, tepede, bayırda yaşar, ovada yaşamaz ve medeniyetin birçok nimetinden de is
tifade etmez; o kaybını biz, bütçeden ve diğer imkânlarla karşılayalım" diye, yoksa, hiçbir zi
raî üründe bizim böyle bir sübvansiyonumuz yok. Bu sübvansiyon iki üç ürüne daha verilsin, 
Türkiye'de ekonomi diye bir şey kalmaz. 

ERTEKIN DURUTÜRK (İsparta) — Zaten var mı? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMtRLt (Devamla) — Bir tütünde 
3 trilyon verirsen, ötekilere de ver bakalım!.. Sonra ne olur, hesabı nerede bulursunuz, gö
rürsünüz! 

BAŞKAN — Sayın Bakan, süreniz bir hayli aşmıştır, lütfen toparlayınız. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMtRLt (Devamla) — Değerli arka
daşlar, özetle şunu söylemek istiyorum : Bu konu, her yıl buradan "Tütün üreticisinin göz nu
ru, el emeği" diye acıklı konuşulur, istismar edilir. İktidar, "Köylünün el emeği, göz nurudur" 
der, bunun parasını verir; muhalefet de, "Köylünün göz nuru, el emeği, sen köylüyü yaktın" 
der... Köylü, 1970 yılında 150 bin ton tütün üretirken, şimdi üretimini 250 bin tona çıkarıyor... 
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Yani bu, yanan köylü, "Biraz daha yanayım, beni biraz daha fazla yak devlet baba(!)" diye, 
üretimini İSO bin tondan 250 bin tona çıkarıyor demektir. Eğer bu mantık doğruysa, böyle 
demesi lazım. Bu da mümkün olmadığına göre, takdirlerinize sunuyorum... 

Saygılar sunarım efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Sayın milletvekilleri, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu Başkanvekili Sayın Hasan Feh
mi Güneş, Sayın Bakanın gündem dışı konuşmayı cevaplandırması sırasında, partisine "suç 
kışkırtıcılığı" ithamında bulun'duğu gerekçesiyle söz istemiş bulunmaktadır. (ANAP sıraların
dan "Doğru, doğru" sesleri) 

Arkadaşlarımız da "doğru" olduğunu söylemektedirler. 

Zabıtları getirttim; gerçekten, Sayın Bakan bu mahiyette bir söz kullanmıştır. "Bir siyasî 
partiyi suç kışkırtıcılığı..." 

MÜNİR E YAZICI (Manisa) — Hangi partiyi?.. 

BAŞKAN — Akhisar'da miting yapan parti... 

MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Bütün partiler yaptı; biz de yaptık. 

BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Akhisar'da miting yapmıştır. 

MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Diğer muhalefet partisi de yaptı, biz de yaptık... 

BAŞKAN — Doğru Yol Partisi de yapmıştır. Şimdi siz de, "tamam" diyorsunuz. Ben, 
burada bir sataşma olduğu kanaatindeyim. 

Buyurun Sayın Hasan Fehmi Güneş. (SHP sıralarından alkışlar, ANAP sıralarından gü
rültüler) 

MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Biz de miting yaptık... 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Orada biz de miting yaptık... 

BAŞKAN — O zaman, Sayın Bakanın açıklamasına göre, siz de yaptıysanız, kışkırtıcılık 
yapmışsınız. 

Buyurun Sayın Güneş. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; sayın Ba
kan, konuşması sırasında, '"O bölgede miting yapan siyasî partiler provokasyon yapmışlardır, 
kışkırtıcılık yapmışlardır, o nedenle eylemler yapılmıştır, protestolar yapılmıştır" dedi ve "her 
iki parti de yaptı" diye muhalefet sıralarına döndü, söyledi. Siz de orada miting yaptığınızı 
kabul ediyorsanız, Sayın Bakan yanlış söylemiş, siz de provokasyon yapmışsınız demek ki... 
Üç parti de miting yapmış, provokasyonun üçte biri şimdi size düştü!.. 

Biz muhalefet partisi ve diğer muhalefet partileri o bölgede miting yaptık. Miting, de
mokratik bir siyaset yapma şeklidir. Demokrasi içinde görevimizi yaptık; ekicilerle, üreticilerle 
toplandık, onların sorunlarını konuştuk; konuşmacılarımız, liderlerimiz o dertleri dile getirdi
ler ve miting olaysız bitti. 

Şimdi, siz tütün fiyatlarını ilan ettiniz, üreticiler o bölgede tepki gösterdiler. Revayı hak 
mıdır Sayın Bakan; Siz bir tarihte orada miting yapmıştınız, o zaman demiştiniz ki, "Bunlar 
ilan edilirse, siz eylem yapınız dediniz, onun için yaptılar".. Revayı hak mıdır, bunun mantığı 
var mı? Rica ederim... 
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ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Revayı hak olur. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — Olur mu efendim?.. Lütfen efendim... Olur mu 
efendim?.. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen, müdahale etmeyelim efendim... 

HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — Olur mu?.. Bu, demokratik düşünememek de
mektir. Demokrasi içerisinde, yasalar çerçevesinde haklarımızı kullanacağız; miting yapaca
ğız, gösteri yürüyüşü yapacağız, olaysız bitecek, siz de ona katlanacaksınız. Ona katlanamı-
yorsanız, nerede miting yapacağımızı, nerede ne söyleyeceğimizi bize yazın, verin lütfen(!) son
ra bizi suçlamayın. Bu mu sizin demokrasi anlayışınız?. Bunu biz yapacağız tabiî. 

Demokratik düşünmeyi öğrenmek, bu işin başında gelir. 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Olaylar sonra durmazsa ne olacak?.. O zaman 
işin içinde siz de varsınız. 

BAŞKAN — Lütfen, hatibe müdahale etmeyin; hatip, görüşlerini açıklıyor efendim. 

HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — Sayın Bakan, konuşması sırasında, durup du
rup, "Kışkırtıcılık yaparsanız...*' diyor. 

Efendim, tütün fiyatını siz açıkladınız, öyleyse siz kışkırtıcılık yaptınız. Siz, orada bekle
yen üreticinin beklentisini karşılamıyorsanız, üretici size tepki gösteriyorsa nasıl, dönüp de, 
muhalefet partilerine, "kışkırtıcılık yaparsanız, provokasyon yaparsanız böyle olur" dersiniz?.. 
Var mı bunun bir anlamı? (ANAP sıralarından "Var, var" sesleri; SHP sıralarından "Yok, 
yok" sesleri) 

"Var" diyorsanız, sizinle anlaşmamız mümkün değil. Bizim gücümüz, size demokrasiyi 
öğretmeye yetmez. Sayın bakanlar da, konuşmacı Bakan konuşurken, son derece mutlu, onu 
dinliyorlardı; Sayın Bakan dönüp, "öyle, vurgunculuk yok. Bizim dönemimizde, öyle, vur
gunculuk olmaz, sizin döneminizde olduysa onu bilmem...'" diyordu. Rica ederim... Bizim 
de bildiğimiz, siyasî tarihimiz içinde vurgunculuğun ayyuka çıktığı bir dönem aramak, bul
mak gerekirse, sizin döneminizdir. Burada lüzumsuz yere çanak tutup da, niye bunları bize 
söyletiyorsunuz, niye?.. Hayalî ihracat vurgunları, banka vurgunlan... Bunları sayalım mı?.. 
Niye bunlan gündeme getiriyorsunuz? Nasıl dönüp de bize bunu söylersiniz? 

Sonra, bir şey var : Sayın Bakan sanki, bir tane bu işleri bilen adam; bu dünyaya gelmiş 
de, çok şükür, mahrum kalmamışız(L) "Ben bunların hepsini çok iyi biliyorum" diyor... "Sakın 
ha, bir şey demeyin, önermem sonra(l) Ben çok bilirim" dercesine... 

Efendim, bırakın bu havaları, herkes bunları biliyor, hepimiz politika yapıyoruz. Birimi
zin diğerine hiçbir şey öğretmeye de hakkı yoktur; o konuma girmeye de hakkı yoktur. Lütfen, 
kimseyi cahil, çepel görmeyiniz. Bununla ilgilenen insanlar var, o fiyatları veren insanlar var, 
o hesapları yapan insanlar var. Siz, Allah'ın nimeti olarak başımıza düşmüş, bulunmaz bir 
insan değilsiniz; sizin grubunuzdan da, orada da pek çok insan bulunur. 

"Efendim, elindeki kâğıttaki yazılı olanlara bakarsanız..." deniyor. 

Bir kere, birbirimize saygılı olmamız lazım; ben kâğıda yazar okurum, siz aliyyülalâ olur
sunuz da, kâğıda bakmadan okursunuz... Ki, biz de hep kâğıttan okudunuz. Bunlar, saygı sı
nırlarını aşan şeylerdir. Eğer, Genel Başkanımız topluma saygısı gereği yazıp okuyorsa, bir 
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bakanın gelip buradan, Anamuhalefet Partisi Liderine "Elindeki yazılı kâğıda bakarsanız..." 
diye istihza etmesi- çok affedersiniz- ayıptır. 

Sayın Bakan söyledi, sizler alkışladınız ya da birkısım arkadaşlarımız alkışladılar... Biz, 
"yanlış olmuştur" diyoruz, uyarıyoruz; "dönüm, doğrusunu yapın, yapmaya da iktidarınız 
yeterlidir; gücünüz var, doğrusunu yapın" diyoruz, başka da bir şey söylemiyoruz; "bu, yanlış 
oldu, doğrusunu yapın" diyoruz. "Biz, akıllı Hükümetiz, böyle yaptık; bundan ötesini 
yapmayız" diyorlar... Sayın Bakan söyledi, değerli milletvekili arkadaşlarımızın bir bölümü 
alkışladı; üreticiler de orada tepki gösteriyorlar. Üreticilerin önüne gideceksiniz -gitmenizi öne
ririm, yine bunları söylemenizi öneririm- göreceksiniz ki, sizi alkışlamayacaklar ve size oy ver
meyecekler. Bu kafayla, iktadarda kalamazsınız. 

Saygılar sunarım. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Anavatan Partisi, Soşyaldemokrat Halkçı Parti ve Doğru Yol Partisi Grup Baskanvekilleri-
nin} Amasya Yeniceltek Kömür Ocağında grizu patlaması sonucu hayatlarını kaybeden işçiler için saygı 
durusunda bulunulmasına ilişkin müşterek önergeleri (3/1138) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, üç siyasî parti grubu tarafından Başkanlığa verilmiş bir 
önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Amasya Yeniceltek kömür ocağında grizu patlaması sonucu hayatlarını kaybeden görev 
şehitleri işçilerimizin aziz ruhları için, Genel Kurulun bir dakikalık saygı duruşuna davet edil
mesini arz ve teklif ederiz. 

ANAP Grubu Başkanvekili SHP Grubu Başkanvekili 
Ülkü Güney Hasan Fehmi Güneş 

DYP Grubu Başkanvekili 
Koksal Toptan 

BAŞKAN — Bu önergeye Başkanlık da katılmaktadır. 

Sayın Genel Kurulu bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. 

(Saygı duruşunda bulunuldu.) 

BAŞKAN — Allah rahmet eylesin, ruhları şadolsun. 

C) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. — Kamu iktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda bağımsız milletvekillerine düsen bir üyelik için 
aday olmak isteyen bağımsız milletvekillerinin yazılı olarak müracaat etmelerine ilişkin Başkanlık duyurusu 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda bağımsız 
milletvekillerine düşen bir üyelik için aday olmak isteyen bağımsız milletvekillerinin Başkanlı
ğımıza yazılı olarak müracaat etmelerini rica ediyoruz. 
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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

2. — Irak'a gidecek olan Devlet Bakam Işın Çekbi'nm dönüşüne kadar Devlet Bakanltğma, Ulaş
tırma Bakam Cengiz Titncer'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1135) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığının üç tezkeresi vardır, okutup bilgilerinize sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İkili ekonomik ilişkiler konusunda görüşmelerde bulunmak üzere 9 Şubat 1990 tarihinde 
Irak'a gidecek olan Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Ulaş
tırma Bakanı Cengiz Tuncer'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine uygun görülmüş 
olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — Federal Almanya'ya gidecek olan Millî Eğitim Bakam Avni Akyol'un dönüşüne kadar Millî 
Eğitim Bakanlığına, Devlet Bakam Hüsamettin Oruç'ün vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1136) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere 11 Şubat 1990 tarihinde Federal Almanya'ya gidecek olan 
Millî Eğitim Bakanı Avni Akyol'un dönüşüne kadar, Millî Eğitim Bakanlığına, Devlet Bakanı 
Hüsamettin Örüç'ün vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine uygun görülmüş olduğunu 
bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

4. — Fransa'ya gidecek olan Cumhurbaşkanı Turgut Özal'm dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığı
na, TBMM Başkanı ismet Kaya Erdem'in vekillik edeceğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1137) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand'ın davetlisi olarak, Muhteşem Süleyman Ser
gisini açmak üzere, 13 Şubat 1990 tarihinde Fransa'ya gideceğimden, dönüşüme kadar Cum
hurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı maddesi uyarınca, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanı t. Kaya Erdem vekâlet edecektir. 

Bilgilerinize sunarım. 
Turgut Özal 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Gündemin, "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler" bö

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Tokat Milletvekili Mehmet Zeki Uzun ve 23 arkadaşının, Tokat Hayvanat Bahçesinin kapa
tılmasının nedenleri ile sonuçlarını ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açû-
masına ilişkin önergesi (10/65) 

BAŞKAN — Gündemin, "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair ön-
görüşmeler"kısmının 1 inci sırasında, Tokat Milletvekili Mehmet Zeki Uzun ve 23 arkadaşı
nın, Tokat Hayvanat Bahçesinin kapatılmasının nedenleri ile sonuçlarını ve olayın sorumlula
rını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi vardır. 

Hükümet?.. Yok. 

Bir kereye mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

2. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin ve 35 arkradaştnın, ülkemize sığınan Iraklıların so
narım hukuki statülerini ve uluslararası sözleşmelere göre haklarında yapdacak uygulamayı tespit etmek 
amacıyla Meclis araştırması açdmastna ilişkin önergesi (10/ 66) 

BAŞKAN — 2 nci sırada, Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin ve 35 arkadaşının, ülke
mize sığınan Iraklıların sorunlarını, hukukî statülerini ve uluslararası sözleşmelere göre hakla
rında yapılacak uygulamayı tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi vardır. 

Hükümet?.. Burada. 

önergeyi tekrar okutuyorum : 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, 1 inci sıradaki önergenin görüşüle
ceğini varsaydığımız için, 2 nci sıradaki önerge üzerinde konuşacak arkadaşlarımız ve sözcüle
rimiz burada değiller. Eğer uygun görürseniz, sözlü sorulara geçelim. Zira, önergeyi görüşecek 
durumda değiliz. 

Efendim, hatırladığım kadarıyla, Danışma Kurulu çalışma programına göre, bir genel gö
rüşme ya da Meclis araştırması görüşülüyor, sonra da sözlü sorulara geçiliyordu, öyle karar 
verilmişti. 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun, genel görüşme veya Meclis araştırması görüşmesinden 
sonra sözlü sorulara geçilmesi biçiminde bir kararı bulunmaktadır. 

Bugün, gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler" 
kısmının 1 inci ve 2 nci sırasındaki Meclis araştırması önergeleri görüşülemeyeceğine göre, grup
ların da mutabakatı ile, sözlü sorulara geçmek durumundayız. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Sözlü sorulara geçmemizi uygun buluyorsanız, 
hay hay efendim. 

BAŞKAN — Evet, gruplar mutabakata varmışlardır; gündemin 2 nci sırasındaki Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergenin görüşmelerini de erteliyoruz ve gündemin "Sözlü 
Sorular" kısmına geçiyoruz. 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — İstanbul Milletvekili Mehmet Moğultay 'in, kamu konudartmn tahsis gayesine ve kira bedelle
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/20) 

BAŞKAN — 1 inci sırada, İstanbul Milletvekili Mehmet Moğultay'ın kamu konutlarının 
tahsis gayesine ve kira bedellerine ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Moğultay?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 2 nci sırada, Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğulları'nın, Sıkıyönetim Kanu
nuna göre görevlerine son verilip de bilahara işe alınanlara arada geçen süre için aylık ve özlük 
haklarının verilmediği iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Ateşoğulları?.. Burada. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

3. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya IH Beldibi mevkiinde vatandaşlarca tapulu 
arazileri üzerine yaptırılan binalardan bazılarının Antalya Valiliğince ytktvüdığı iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada, Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya tli Beldibi mev
kiinde vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine yaptırılan binalardan bazılarının Antalya Valili
ğince yıktırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Namal?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

4. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, ABD ile yapılan Savunma ve Ekonomik işbirliği Anlaş
masının onaylanmasının geciktirilme nedenine ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Savunma Bakanı İs
mail Safa Giray'm cevabı (6/49) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada, Hatay Milletvekili öner Miski'nin, ABD ile yapılan Savunma 
ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının onaylanmasının geciktirilme nedenine ilişkin Başbakan
dan sorusu vardır. 

Sayın Miski?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başbakandan aşağıdaki sorularıma sözlü olarak cevap vermesini talep ediyorum. 

öner Miski 
Hatay 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile ABD Hükümetleri arasında Kuzey Atlantik Anlaşma
sının II. ve III. maddelerine uygun olarak Savunma ve Ekonomik Alanda işbirliğinde Bulu
nulmasına Dair Anlaşma ile bununla ilgili tamamlayıcı anlaşmadan ve uygulama anlaşmaları
na ilişkin olarak 16 Mart 1987 tarihinde mektup teatisi suretiyle yapılan anlaşmanın onaylan
masını Bakanlar Kurulu 21.2.1988 tarihinde kararlaştırılmış ve 28 Şubat 1988 tarihinde 19739 
sayılı Resmî Gazete ile yayınlamış bulunuyor. 

Yaklaşık 11 aydan fazla bir süre askıda kalan kamuoyunda SEÎA olarak bilinen anlaşmanın; 
1. SEİA'nın 11 ay içinde değişen hangi nedenlerden dolayı onaylandığını? 
2. Lehimize düzelen bir durum yoksa neden imzalandığının? 
3. 11 aylık askıya alınma nedeninin açıklanması. 

BAŞKAN — Sözlü soruya cevap vermek üzere, Sayın Millî Savunma Bakanı Safa Giray'ı 
davet ediyorum. 

Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMAİL SAFA GlRAY (istanbul) — Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; Hatay Milletvekili Sayın öner Miski'nin, 1988 yılı şubat ayında onaylanan Sa
vunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasına ilişkin ek mektup hususundaki sorularını cevapla
mak amacıyla huzurunuzda bulunuyorum; hepinize saygılar sunarım. 

Yüce Meclisin malumu olduğu üzere, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında mev
cut 1980 tarihli Savunma ve Ekonomik işbirliği Anlaşmasına ek mektup, 16 Mart 1987 tari
hinde, zamanın dışişleri bakanları tarafından, VVashington'da imzalanmıştır. Ek mektubun im
zalanmasını müteakip, Amerika Birleşik Devletleri Kongresinde meydana gelen ve siz milleti
mizin mümtaz temsilcileri miUetvekillerimizin de malumu olan, mevcut anlaşmanın ruhuna 
ve lafzına aykırı bazı gelişmeler üzerine, ülke menfaatlarını her şeyin üstünde tutan Hükümeti
miz tarafından durum süratle değerlendirilmiş, ek mektubun onaylanması 11 Nisan 1987 tari
hinde askıya alınmıştır. 

Bu arada, Türk-Amerikan münasebetlerinin karşılıklı dostluğa ve işbirliğine yakışır şekil
de gelişmesi için, Türkiye, üzerine düşeni gerçekleştirmiş, Amerika Birleşik Devletlerinin de, 
bazı etnik gruplar vasıta edilerek, Türkiye aleyhine oynanmak istenen oyunlara müsaade et
memesi gerektiği, dostluğun ve müttefik olmanın bunu icap ettirdiği, müteaddit defalar Ame
rikan tarafına kararlı şekilde bildirilmiştir. Savunma ve ekonomik işbirliği ilişkilerimize, ya
bancı nitelikteki ve infialle karşıladığımız bu gelişmelerin etkisinin önlenmesi istenilmiştir. 

SEtA ek mektubunun askıya alınmasını takip eden dönemde, Amerika Birleşik Devletleri 
yönetimi, savunma ve ekonomik işbirliğimizi olumsuz etkileyen unsurları bertaraf etmek ama
cıyla olumlu gayretler göstermiştir. Buna ilaveten, Türk Silahlı Küvetlerinin modernizasyonu 
amacıyla ülkemize yapılan Amerika Birleşik Devletleri yardımlarının hibe bölümleri artırılmış, 
Amerika Birleşik Devletlerinin "Güneykanat Yasası" çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerimi
zin ihtiyacı olan silahların bir kısmı sağlanmıştır. Bu arada, FMS borçlarının faiz miktarının 
azaltılması da gerçekleştirilmiş, dolayısıyla, ekonomimiz üzerindeki yük hafifletilmiştir. 

Bu olumlu gelişmeler göz önünde bulundurularak ve yapılan titiz değerlendirmelerden son
ra, SEtA ek mektubu, 21 Şubat 1988 tarihinde onaylanmıştır. 
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Sayın milletvekilleri, Ulu önder Atatürk'ün tespit ettiği çizgide görev yapan bütün Türki
ye Cumhuriyeti Hükümetlerinin izlediği barışçı dış politika, Hükümetimizce de sürdürülmek
tedir. İttifaklarımıza sadık davranmayı düstur edinmişizdir. Ne var ki, mensubu bulunduğu
muz ittifakın diğer üyelerinin de yükümlülüklerini aynı sadakatle yerine getirmelerini bekle
mekteyiz. İşte bu nedenle, Amerika Birleşik Devletleri Kongresine sunulan sözde Ermeni soy
kırımına dair karar tasarısı ile ilgili olarak , 18 Ekim 1989 tarihinde yine bu kürsüden sizlere 
seslendiğimiz zaman, Amerika Birleşik Devletlerinin devletimizle yaptığı SEİA ve ek mektu
bundaki yükümlülükleri haUrlatmıştık. Türk Milletini bir bütün olarak rencide edebilecek art 
niyetli yasa tasarısına karşı, Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin, aktif şekilde, Amerika 
Birleşik Devletleri Kongresindeki sürece müdahil olmasını istedik, tttifak ruhunu ve Amerika 
Birleşik Devletleriyle ülkemiz arasında mevcut dostluk bağlarını da göz önünde bulundura
rak, bu safhada sadece ABD yönetiminin harekete geçmesini sağlamayı amaçlayan bazı ted
birler aldığımızı da belirtmiştik. 

Dış politika dinamik bir süreçtir. Şu günlerde de bir misalini yaşadığımız üzere, zaman 
içerisinde şartlar değişiklik göstermektedir. SEİA ek mektubunun imzalandığı ve onaylandığı 
günler ile, bugünkü şartlar farklılık arz etmektedir. Elbette, bu son gelişmeler, yine Hükümeti
miz tarafından titizlikle değerlendirilmektedir. Tutumumuz, bu titiz değerlendirmeler sonun
da saptanacaktır. Hükümetimiz, bu konuda izleyeceği politikadaki en büyük desteği, ABD Kong
resine sunulan "Sözde Ermeni Soykırımını Anma Yasasına" karşı Türk Milletinin ortak tepki
sinden ve bu hususta siz sayın milletvekillerinin, hiç şüpheye mahal vermeyecek bir biçimde 
ortaya koyduğu tesanütten almaktadır. 

18 Kasım 1989 tarihinde Dışişleri Bakanlığımızın bütçe görüşmeleri vesilesiyle, Dışişleri 
Bakanımızın Yüce Meclise verdiği izahatta, "Sözde Ermeni Soykırımı Tasarısı"nın Senatodan 
geçmesi halinde, mevcut önlemlere ilaveten, yenilerinin de yürürlüğe konulacağını, o konuş
mada Sayın Dışişleri Bakanımız bildirmiştir. Hükümetimizin bu kararlı tutumunu, huzuru
nuzda yeniden teyit etmeyi görev saymaktayım. Bu konuda meydana gelebilecek gelişmelerden 
Yüce Meclisimize bilgi verilmeye elbette devam edilecektir. 

Bilvesile, saygı ve teşükkürlerimi sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN r- Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Miski. (SHP sıralarından alkışlar) 

ÖNER MtSKt (Hatay) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1980 Türkiye ve ABD Sa
vunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması, yapısal çok büyük aksaklıklar taşımaktadır. Bu ak
saklıklar, daha önce yapılan 1976 tarihli Türk - Amerikan İşbirliği Anlaşmasında yoktu. 1980 
SEİA'sında Amerikan Kongresini Türk Devletinin üzerinde bir konuma getiren çarpıklık, gi
derilmesi gereken en önemli konulardan bir tanesidir. Bu anlaşmaya göre, Türk Devleti, birçok 
sorumluluklar yükümleniyor. Buna karşın, Amerikan Hükümeti ise, kendine ait yükümlülük
lerin Amerika Kongresince kabulü için, sadece çaba harcayacak. Bu dengesizliğin, Türk ve Ame
rikan ilişkileri arasında zaman zaman ortaya çıkan hoşnutsuzlukların çözümüne hiçbir zaman 
katkısı olmuyor. 

Bizim siyasî görüşümüz, eşit devletler ilişkisine uygun daha dengeli ve saygın bir anlaşma
nın yapılması şeklindedir. 

1980 SEİA'sında, beş yıllık süreden sonra, tarafların itirazları olmazsa, anlaşmanın birer 
yıllık sürelerle uzatılması öngörülmekteydi. İlk beş yılın sonunda, Hükümet bu anlaşmalarla yeni 
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düzeltmeler yapar diye beklerken, 16 Mart 1987 tarihinde bir yıllık uzatmayı, ek mektupla, 
beş yıla çıkarmış oldu. Ancak, bu ek mektup, Bakanlar Kurulunda o günkü dış siyasî nedenler 
dolayısıyla onanmadı, anlaşma da bir yıl daha uzatılmış oldu. 

Anlaşmanın çarpıklığını fark eden Hükümet, anlaşmanın onanmasını askıya aldı; "Ame
rikan Kongresinde ülkemizin lehine gelişmeler olana kadar askıya alınacağını" söyledi. 

Hükümetimiz, bu anlaşmanın sakıncalı yanlarını düzelterek, iki dost ülke arasında eşitlik 
şartlarına uygun, daha olumlu bir duruma getirir diye beklerken, bir yıllık askıya almadan-
sonra, 1988 Şubat ayında bu mektubun aynen Bakanlar Kurulunca onandığını öğrendik ve çok 
şaşırdık. 

O günler, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi olan Robert Strauss Hupe'nin, SEtA Anlaşma
sıyla ilgili olarak yapılan röportajda sorulan "SEtA'yı müzakere ederken, 'Bıktım bu Türklerden' 
dediğiniz oldu mu?" sorusuna yanıtı, "Olmadı; çünkü, önünde sonunda imzalanacağını 
biliyordum" şeklinde olmuştur. Hupe, "Türk tarafının güçlük çıkardığından hiç mi yakınma
dınız?" şeklindeki ikinci soruyu da, "Yok; çünkü, Türk müzakereciler arkadaşımdır" diye ce
vaplandırmıştır. 

SEtA Anlaşması, bu koşullar arasında, o zamanlar imzalandı, geçti. O zaman, haklı ola
rak, 1 Mart 1988 yılında, "Acaba Amerikan Kongresinin ülkemize bakış açısında hangi deği
şiklikler oldu?" diye sordum. Ermeni Karar Tasarısı mı reddedildi ve Kongre gündeminden 
çıkarıldı?.. NATO ve Amerikan yardımlarında, Yunanistan ve Türkiye için, haksız yere konu
lan, 7/10 oranı mı kaldırıldı?.. NATO ve ABD'nin askerî yardım ve ödenek konusunun Kıbrıs 
ile koşullandırılmasından mı vazgeçildi?.. Türkiye'deki bölücü akımların ABD Kongresi üye
lerince desteklenmesi mi engellenebilmişti?.. 

Bunların hepsi güncelliğini korurken, üstelik, 1980 Anlaşmasındaki eşit devletler ilkeleri
ne uymayan yapı da dururken, ek mektup Bakanlar Kurulunca onandı, elimizdeki çok önemli 
bir kozumuz da, ekonomik çıkarlar uğruna böylece kaçırılmış oldu. 

Bizim bu görüşümüzü, şu anda Dışişleri Bakanı Sayın Yılmaz da tekrarlıyor; "SEÎA'riın 
yeniden gözden geçirileceğini", yabancı basına vermiş oldukları brifinglerde dile getiriyor. Geç 
de olsa, Dışişleri Bakanlığının bu görüşe gelmesini olumlu bir gelişme olarak buluyorum. 

tşin doğrusu, uluslararası antlaşmalar, ülkenin ulusal egemenliğini, ulusal onurunu, sa
vunmasını ve gelecekteki ekonomik çıkarlarını birinci derecede etkileyeceği için, bunu Yüce 
Meclisçe görüşülüp, olgunlaştırılıp, yasalaştırılması gerekir. Böyle yapılırsa, bu antlaşmalar
daki aksaklıklar önlenebilir. Yoksa, bir devlet büyüğünün dostu General Rogers'ın verdiği ki
şisel sözlere güvenerek, ulusal bir kararı, iyi niyetle de olsa, Parlamentodan geçirmeden uygu
lamaya koyması sonucunda, dün NATO'ya giren Yunanistan, bugün NATO içinde bize Mersin 
sorununu çıkarır ve Avrupa Topluluğuna girmemizde en büyük engeli ortaya koyar. Eğer, ege
menlik kayıtsız şartsız milletinse, uluslararası antlaşmaların görüşüleceği ve karara bağlanaca
ğı yer de Yüce Parlamento olmalıdır. 

Değerli üyeler, SHP Grubundan Sayın Erol Ağagil ve arkadaşlarının vermiş oldukları 224 
sayılı Milletlerarası Antlaşmaların yapılmasına ilişkin Yasa Teklifinin Yüce Mecliste bir an ön
ce yasalaştırılmasını bu nedenle diliyorum, 

— 400 — 



T.B.M.M. B : 76 .13.2 .1990 0 : 1 

Yaşadığımız olumsuzluklardan sonra, olumlu bir SEİA anlaşmasının yapılacağını, yani 
iki dost ülke arasında, egemenlik şartlarına uygun, daha olumlu yeni bir SEİA antlaşmasının 
imzalanabileceğim -1990 yılında- ummak istiyorum. 

Bu duygularla, Yüce Parlamentoyu saygıyla selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Miski. 
Bu suretle soru, cevaplandırılmıştır. 

5. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altmer'in, isçilerin kıdem tazminatlarından vergi kesileceği 
iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/50) 

BAŞKAN — 5 inci sırada, Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, işçilerin kıdem taz
minatlarından vergi kesileceği iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Altıner?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 6 ncı sırada, Samsun Milletvekili Ali Eser'in, birinci özal Hükümetinde gö
rev alan eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Eser?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 7 nci sırada, Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın sorusu, kendileri izinli ol
duğu için ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 8 inci sırada, Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol 
liginde uygulanan puan sistemine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Müftüoğlu?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

9. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'in, çifte pasaportlu olduğu iddia edilen kamu görev
lilerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) 

BAŞKAN — 9 uncu sırada, Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, çifte pasaportlu 
olduğu iddia edilen kamu görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Yılmaz?.. Yok. 
ilgili Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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-. 10. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'm, Aydınltkevler Körler ilkokulunun yönetici kadrolarına 
yaptlan atamalara ilişkin Mült Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Hüsamet
tin Örüç'ün cevabı (6/107) 

BAŞKAN — 10 uncu sırada, Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Aydınhkevler Körler İl
kokulunun yönetici kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Yılmaz?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

1. Ankara Aydınhkevler Körler İlkokulunun başarı oranı 1986-1987 öğretim yılında yüz
de 100'e ulaşıp, okulun her bakımdan takdire şayan olduğu, dönemin Ankara Valisi Cahit Ba-
yar tarafından 1987 yılı Kurban Bayramında Ankara Bayram Gazetesinde dile getirildiği hal
de; bu okulun 25 yıl özel eğitimde çalışmış, bu alanda kendilerini yetiştirmiş, başarılı çalışma
ları üst makamlarca takdir görmüş yöneticileri, okul müdürü Mümin Beşiktepe ve müdür yar
dımcısı Ali Çiftçi, 26.3.1987 tarih ve 121.0.(87) sayılı bakanlık onayı ve 26.3.1987 tarih ve 
426.0.(87) 866 sayılı bakanlık emirlerine istinaden 27.3.1987 tarihli valilik oluru ile hiçbir so
ruşturma, yargılama ve savunmaya gerek duyulmadan normal ilkokullara sınıf öğretmeni ola
rak nakledilmişler midir? 

2. Görevden alınan bu iki yönetici 30.6.1986 tarihinde, haklarında verilen imzasız bir 
şikâyet dilekçesiyle soruşturma geçirmişler, suçsuz görülüp aklanmışlar, teftiş raporlarında görev 
değişikliği teklif edilmediği halde, 27.2.1987'de, yani soruşturmadan dokuz ay kadar sonra gö
revden alınmışlar mıdır? 

3. 1987 yılı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreninde ilkokullar adına 
yapılacak konuşma ve konuşmacının belirlenmesi amacıyla yapılan yarışmayı, Aydınhkevler 
Körler ilkokulu öğrencisi Celal Sezer kazandığı halde, Ankara Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Müdürü Turgut Akan tarafından, adı geçen öğrencinin konuşması engellenmiş midir? 

4. Görevinden alınan yöneticilerin yerine atananlar, özel eğitim alanında bilgi, beceri ve 
tecrübe sahibi olmadıkları halde, Kahramanmaraş Andırın Ortaokulundan bu göreve getiril
mişlerdir. Bu işlem, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca 2187 sayılı Resmî Gazetede ya
yımlanan Yönetici Atama ve Yer Değiştirme Yönergesinin ilgili maddesine uygun mudur? 

5. Görevinden alınanlardan müdür yardımcısı Ali Çiftçi, kirada oturduğu evden kış or
tasında çıkarılmış, yeni bir kiralık ev buluncaya kadar geçici olarak ve kaymakamlık onayı ile 
okul matbaasının deposunda oturması sağlanmıştır. Bu olay üzerine, Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Dairesi Başkanı Muzaffer Doğan, okul müdürü Mü
min Beşiktepe hakkında hemen soruşturma açtırmış, değişik şekilde baskı uygulamıştır. Aynı 
daire başkanı, yeni gelen müdür yardımcısının aynı yapıya oturmasını ve lojman olarak kul
lanmasını sağlamış mıdır? 
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6. Nisan 1987'de Mümin Beşiktepe ve Ali Çiftçi görevden alındıktan sonra, okula gön
derilen müfettişlerce adı geçenler hakkında yapılan soruşturmanın sonucu ne olmuştur? 

7. Okula yeni yönetici atanırken, uzun yıllar özel eğitime emek vermiş, dış ülkelerde bu 
alanda master yapmış, durumları yasa ve önergelere uygun olan başvuru sahipleri niçin atan
mamıştır? 

8. Eski yöneticiler görevden alındıktan sonra, bu alandan uzmanlaşmış, yıllarını körle
rin özel eğitimine adamış kaç öğretmen okuldan ayrılmıştır veya ayrılmak zorunda kalmışlar
dır? Halen şu anda bu okulda öğretmen gereksinimi var mıdır? Yeni atanan öğretmenlerin bu 
alanla ilişkileri, okul çıkışları, atamaları yönetmeliklere uygun mudur? 

9. Federal Almanya'daki bir kurumca, çift özürlülerin eğitimi için bu okula gönderilen 
para yardımı hangi alanda kullanılmakta ve kimlere paylaştırılmaktadır? Okulda, uzmanlarca 
belirlenmiş kaç çift özürlü bulunmaktadır? Bunlar için hangi uzman eğiticilerce ve hangi bi
limsel yöntemle eğitim yapılmaktadır? 

10. Okula yeni atanan yöneticiler, tüm çalışanlar üzerinde bir baskı ve sindirme uygula
yıp, "Biz devlet memuruyuz." diyenlere, "Biz buraya parti tarafından gönderildik. Bu doğrul
tuda çaba harcarız." dedikleri doğru mudur? Böyleyse devletten de üstün olan bu parti hangi 
partidir ve kişiler hangi partiye hizmet etmektedirler? Yöneticileri devlet memuru değil, parti 
memuru olmaya iten güç nedir? Eğitim kademelerinde böyle görevlilerle çalışmayı uygun gö
rüyor musunuz? 

BAŞKAN — Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı adına, Devlet Bakanı Sayın Hüsamet
tin örüç soruyu cevaplandıracaktır. 

Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ÖRÜÇ (Bursa) — Sayın Başkan, Değerli milletve

killeri; Ankara Milletvekili Sayın Rıza Ytlmaz'ın, Aydınlıkevler Körler ilkokulunun yönetici 
kadrolarına yapılan atamalara ilişkin ve 10 ayrı sualden teşekkül eden grup sorusunu cevap
landırmaya çalışacağım. 

Ankara Aydınlıkevler Körler ilkokulunun başarı oranı 1986-1987 öğretim yılında yüzde 
91 olup, bu başarı oranı Türkiye genelindeki ilkokullar ve diğer özel eğitim okullarındaki ba
şarı oranı ile aynı seviyededir. 

Okul Müdürü Mümin Beşiktepe ve Müdür Yardımcısı Ali Çiftçi hakkında Bakanlık onayı 
ile bir soruşturma açılmıştır. Bakanlık müfettişleri tarafından düzenlenen fezlekede, ilgililerin 
2886 sayılı Devlet ihale Kanunu ile Döner Sermayeli Kuruluşlar ihale Yönetmeliğinde belirti
len esaslara uymadıkları belirtilerek, görevlerini suiistimal ettikleri tespit edilmiştir. Bu soruş
turmaya dayalı olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri doğrultusunda 
1/3 nispetinde aylık kesme cezası verilmiştir. Ayrıca, Adli yönden Türk Ceza Kanununun 240 
inci maddesi uyarınca, lüzumu muhakemeleri teklif edilmiştir. Bu sebeple, soruşturmanın ne
ticelenmesine kadar adı geçen kişiler, idarecilik görevinden alınarak durumlarına uygun bir 
göreve atanmış bulunmaktadırlar. 

ikinci sorusundaki; ilgili okul müdürü ile müdür yardımcısı, yukarıda açıklanan soruş
turmaya dayalı olarak görevlerinden alınmış olup, imzasız şikâyet dilekçesi sonucu herhangi 
bir işlem yapılmış değildir. 
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Üçüncü soruya cevabım : 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramında öğrenciler adı
na konuşmacıyı tespit etmek üzere yapılan seçimde, Nihan Arslan'ın, 19 Mayıs Stadyumunda, 
Celal Sezer'in ise Aydı'nlıkevler İlkokulundaki törende konuşma yapmaları kararlaştırılmıştır. 
Engelleme, kesinlikle yapılmamıştır. 

"Yetersiz oldukları halde yöneticilerin yerine atananlar Millî Eğitim Bakanlığınca, 2187 
sayılı Resmî Gazetede yayımlanan yönetici Atama ve Yer Değiştirme Yönergesinin ilgili mad
desine uygun mudur?" şeklindeki sorunuza şu cevabı takdim ediyoruz : Kahramanmaraş - An
dırın Ortaokulu müdürü iken, Ankara Aydınlıkevler Körler Okulu müdürlüğüne atanan Hüse
yin Demir'in atanması, söz konusu yönergeye uygun olup (B) tipi bir okul müdürlüğünden 
(A) tipi bir okul müdürlüğüne yapılmıştır. 

Görevinden alınan müdür yardımcısı Ali Çiftçi'nin, geçici olarak, okul matbaasının de
posunda oturmasıyla ilgili soruyu şu şekilde cevaplıyoruz : Müdür yardımcısı Ali Çiftçi, göre
vinden alındıktan sonra, Memur Konutları Yönetmeliğinde belirtilen esaslar doğrultusunda, 

--. kendi isteğiyle, evi boşaltmıştır. Boşaltılan bina konut olmayıp, aslında, matbaa binası ve depo 
olarak yapılmıştır. Söz konusu binaya yeni atanan müdür yardımcısının oturması için, Ankara 
Valiliğinden, ihtiyaç duyulduğunda boşaltılmak üzere, onay alınarak müsaade edilmiştir. 

"Nisan 1987'de Mümin Beşiktepe ve Ali Çiftçi'nin görevden alındıktan sonra müfettişler
ce, adı geçenler hakkında yapılan soruşturmanın sonucunun ne olduğu" şeklindeki soruya;"1987 
Nisan ayında müfettişlerce yapılan soruşturma sonucunda ilgililer 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 125 inci maddesinin (A/a) fıkrası gereğince uyarma cezasıyla tecziye edilmişlerdir" 
şeklinde cevap veriyoruz. 

"Okula yeni yönetici atanırken, uzun yıllar özel eğitime emek vermiş, dış ülkelerde bu 
alanda mastır yapmış, durumları yasa ve yönergelere uygun olan başvuru sahipleri niçin atan
mamıştır?" şeklindeki sorunuz; "Okul müdürünün atanmak için, sorunuzda belirtilen vasıf
lara uygun herhangi bir kişinin başvuruda bulunmamıştır" şeklinde değerlendirilecektir. 

Bir sorunuz da, "Eski yöneticiler görevden alındıktan sonra kaç öğretmen okuldan ayrıl
mış veya ayrılmak zorunda kalmıştır?" şeklinde başlayan sorunuzdur. Ona da şu şekilde cevap 
vermek isteriz : Bu okuldan, kendi istekleriyle, 5 öğretmen, il içerisindeki puanlı okullara, 1 
öğretmen de, soruşturmaya dayalı olarak başka bir okula nakledilmiştir. 

Okulda boş geçen ders bulunmamaktadır. 

özel eğitim okulları için belli bir kaynaktan öğretmen yetişmemektedir. 
Bu okullara tayin edilecek öğretmenler hizmetiçi eğitim yoluyla yetiştirilmektedir. 

Bir diğer sorunuz; "Federal Almanya'daki bir kurumca, çift özürlülerin eğitimi için gön
derilen para yardımı nasıl kullanılmaktadır?" şeklinde başlamaktadır. Federal Almanya'da fa
aliyet gösteren Christepher Blinder Mission adlı bir kuruluş ile ortaklaşa hazırlanan bir proje 
gereği, çift özürlülerin eğitimi amacıyla her ay 3 bin DM gönderilmektedir. 2 bin DM'lık kısmı 
personel ve öğrenci harçlıkları, bin DM'lık kısmı ise kırtasiye ve benzeri giderler için harcana
cağı ilgili kuruluşça zaten belirtilmiştir. 

Bir diğer sorunuz, "Okula yeni atanan yöneticilerin, biz devlet memuruyuz, diyenlere biz 
buraya parti tarafından gönderildik" dedikleri şeklindedir. 
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Biz, buna şöyle cevap vermek istiyoruz : Okulda görevli idareci öğretmenlerin hepsi, dev
let memurluğunun gerektirdiği vasıflara sahip olup, okulda siyasî yönden herhangi bir huzur
suzluk bulunmamaktadır. 

Sanıyorum, 10 sualinize de bu şekilde cevap vermiş oluyorum. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru sahibi Sayın Rıza Yılmaz, buyurun. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; güncel bir 

olay üzerine vermiş olduğum sözlü soru önergem, 1,5 sene sonra, yetkili bir bakanımız tarafın
dan cevaplandırılmış oldu; verdiği cevaplar için kendilerine teşekkür ediyorum; ama, bir husu
su vurgulamadan huzurunuzdan ayrılmayı da içime sindiremiyorum. 

Değerli arkadaşlar, Millî Eğitim Bakanlığındaki gerici, yoz, yobaz kadrolaşmalar, geçtiği
miz dönemde öylesi boyutlara ulaştı ki, bugün çalışmalarını saygı ve takdirle izlediğim Millî 
Eğitim Bakanımızı da bu olaydan son derece rahatsız oldu ve son günlerde Millî Eğitim Ba
kanlığında yapılan kadro değişimi de bundan kaynaklanmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığının, 
Atatürk düşmanlarının bile girebildiği bir yer olmaktan çıkarılması çalışmalarında Millî Eği
tim Bakanımıza başarılar diliyorum. Biz, o konuda üzerimize düşeni ve katkılarımız olursa, 
onları da yapacağız. 

Baktım ki, şu anda sözlü soru önergelerinin sayısı 493 tane olmuş. 1,5 sene önce verilmiş 
olan bir sözlü soru önergesine verilen cevabın değerini de sizlerin takdirlerine sunuyorum ve 
yine de teşekkür ediyorum; sağ olun. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ÖRÜÇ (Bursa) — Sayın Başkan, konuyla ilgili bir 

şey arz edebilir miyim? 
BAŞKAN — Tekrar bir söz hakkı yoktur Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ÖRÜÇ (Bursa) — Sayın Başkan, Sayın Yılmaz'uı, 

Millî Eğitim Bakanlığındaki bazı atamalarla ilgili bir beyanı vardı; buna cevap verilmesi gerekir. 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz soru sormuyor ve cevaba cevap verilmesi de söz konusu değildir. 
Teşekkür ederim. 

11. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Türk - iş Yapı Kooperatifime Ankara 100 üncü 
Yû Sitesinde yaptırılan konut inşaatları için Sosyal Sigortalar Kurumunca müteahhit firmaya yapılan 
ödemeye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/86) 

BAŞKAN — 11 inci sırada, Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Türk-tş Yapı Kooperati-
fince Ankara 100 üncü Yıl Sitesinde yaptırılan konut inşaatları için Sosyal Sigortalar Kuru
munca müteahhit firmaya yapılan ödemeye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Çiftçi?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
12. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, Adana Eğitim Araçları Merkezi Başkanının 

keyfî uygulamalar yaptığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/121) 
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BAŞKAN — 12 nci sırada, Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, Adana Eğitim 
Araçları Merkezi Başkanının keyiî uygulamalar yaptığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Doğan?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Sayın Doğan'ın ameliyat olduğu bildirilmektedir. Raporunun Başkanlığa ulaştırılması ve 

bu dikkate alınarak, cevaplandırılması ertelenmiştir, 

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

BAŞKAN — 13 üncü sırada, Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Türk Kadınını Ta
nıtma ve Güçlendirme Vakfının bazı üyelerinin Bakanlığın Ankara Eğitim Şubesinde kurs gör
dükleri iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Altıner?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

14. — 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) 

BAŞKAN — 14 üncü sırada, Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, bir dergide yer alan 
DELTA Deri Giyim Sanayii A.Ş. ile ilgili iddialara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın Zengin?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

15. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Karadeniz Bakır işletmeleri jGenel Müdürlüğü Yö
netim Kurulu üyeliğine yapılan bir atamaya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/108) 

BAŞKAN — 15 inci sırada, Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Karadeniz Bakır İşlet
meleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan bir atamaya ilişkin Devlet Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Ekinci?.. Burada. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

16. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, Tokat ilindeki öğrencilerden çeşitli nedenlerle para 
toplandığı ve bu ildeki okulların ısıtılması amacıyla tahsis edilen paraların başka amaçlar için kullanıldığı 
iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/141) 

BAŞKAN — 16 ncı sırada, Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Tokat tündeki öğren
cilerden çeşitli nedenlerle para toplandığı ve bu ildeki okulların ısıtılması amacıyla tahsis edi
len paraların başka amaçlar için kullanıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Demiralp?. Yok. 
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Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığından, soru düşmüştür. 

17. — Balıkesir Milletvekili İ. Önder Ktrlt'ntn, yurt dışma gönderilecek öğretmenlerle ilgili müla
kat stnavmm ertelenme nedenine ve sınav komisyonunun kimlerden oluştuğuna ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/142) 

BAŞKAN — 17 nci sırada, Balıkesir Milletvekili önder Kırlı'nın, yurt dışına gönderilecek 
öğretmenlerle ilgili mülakat sınavının ertelenme nedenine ve sınav komisyonunun kimlerden 
oluştuğuna ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Kırlı?.. Yok. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

18. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in Çerkezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaatının ne 
zaman tamamlanacağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sorusu ve Devlet Bakam Hü
samettin Oruç'ün cevabı (6/145) 

BAŞKAN — 18 inci sırada. Sayın Güneş Gürseler'in, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Gürseler?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Hasan Celâl Güzel tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasının sağlanmasını saygılarımla dilerim. 22.7.1988 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

"Organize Sanayi Bölgesi nedeniyle önemli sanayi yatırımlarına sahne olan Çerkezköy'de 
bu gelişmenin teknik eleman ihtiyacını karşılayabilmek üzere 1 000 öğrenci kapasiteli Endüstri 
Meslek Lisesi açılması programlanmış ve' 1982 yılında inşaata başlanılmıştır. Ancak inşaatın 
bir türlü tamamlanamaması sıkıntı yaratmaktadır. Ayrıca bu arada okul için getirilen atölye 
malzemeleri, atanan müdür ve öğretmenler geri gönderilmektedir. 

Çerkezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaatı ne zaman bitecek, eğitim ve öğretim ne zaman 
başlayacaktır?" 

BAŞKAN — Soruyu, Sayın Millî Eğitim Bakanı adına, Devlet Bakanı Sayın Hüsamettin 
örüç cevaplandıracaklardır. 

Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ÖRÜÇ (Bursa) — Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri, herhalde, soru eski bir tarihe ait, aradan bir hayli zaman geçmiş; ama, yine de sözlü soru
nuzu şu şekilde değerlendirmek istiyorum : 

önergede Çerkezköy Endüstri Meslek Lisesinin inşaatının ne zaman bitirileceği suali tev
cih edilmiştir. Diyoruz ki, Çerkezköy Endüstri Meslek Lisesinin inşaatı, tamamen bitmiş ve 
89-90 öğretim yılına da 221 öğrenciyle girmiştir. 
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Arz ederim. 
Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Güneş Gürseler?.. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Eksikliklerin tamamlanmasını diliyoruz. 

BAŞKAN — Çok zaman geçtiği için, sorunun gereği zaten yerine gelmiş bulunmaktadır. 
19. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Eflani - Safranbolu yolunun tamir edilmemesini 

tenkit eden bir vatandaşın Karayolları 15 inci Bölge Şefliği görevlilerince dövüldüğü iddiasına ilişkin Ba
yındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/110) 

BAŞKAN — 19 uncu sırada, Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Bayındırlık ve ts-
kân Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Altıner?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

20. —istanbul Mületveküi Mustafa Sarıgül'ün, spor sahalarında meydana gelebilecek sportmenli
ğe aykırı davranışları önlemek amacıyla ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/202) 

BAŞKAN — 20 nci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Sarıgül'ün, Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Sarıgül?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
21. —Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Zonguldak ili Karabük ilçesinin ne zaman il ya

pılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/111) 

BAŞKAN — 21 inci sırada, Zonguldak Milletvekili Sayın Şinasi Altıner'in, Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Altıner?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 22 nci sırada, Sinop Milletvekili Sayın Yaşar Topçu'nun, Başbakandan soru
su vardır. 

Sayın Topçu?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Sayın Bakan burada. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
23. — Zonguldak Mületveküi Güneş Müflüoğlu'nun, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Mü

essese Müdürlüğüne 1988yılı Haziran - Temmuz aylarında imtihansız personel alındığı iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/115) 
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BAŞKAN — 23 üncü sırada, Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Devlet Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Müftüoglu?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

24. — Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoglu'nun, Türkiye Ziraî Donatım Kurumu tarafından 
1986yûında çiftçi ve köylülere taksitle satılan traktörlerin adedine ve satış fiyatına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sorusu ve Devlet Bakam Kemal Akkaya'nm cevabı (6/116) 

BAŞKAN — 24 üncü sırada, Hatay Milletvekili Sayın Turhan Hırfanoglu'nun, Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Hırfanoğlu?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı tarafından sözlü olarak yanıt

landırılmasını saygı ile dilerim. 

Turfan Hırfanoğlu 
Hatay 

1. Bakanlığınıza bağlı Ziraî Donatım Kurumu tarafından, 1986 yılında çiftçi ve köylüle
rimize taksitle satılan Steyr 8073 marka traktörlerin satış fiyatları ne kadardır? 

2. Bu traktörler satılırken, alıcılarda hangi şartlar aranmış ve satış işlemleri ne gibi temi
natlarla yapılmıştır? 

3. Vadesi dolmuş borçlar, hangi miktarlara yükselmiştir? Borç miktarlarına, KDV ve fa* 
iz uygulaması kaç kere tatbik edilmiştir? 

4. 1986 yılındaki satış fiyatlarına, daha sonra meydana gelen fiyat farkları eklenmiş mi
dir? Bu traktörlerin bugünkü satış fiyatları ne kadardır? 

5. Vadesi geçen borçlardan dolayı yapılan icra takiplerinde, borçluların tarlalarının ve 
buzdolabı, televizyon gibi bazı zarurî eşyalarının ve mallarının haczedilerek bizzat Ziraî Dona
tım Kurumu adına alındığı doğru mudur? 

6. Bu traktörlerden kaç adet satılmış olup, kaç tanesinin alacağı tahsil edilmiştir? 

BAŞKAN — Soruya, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı adına, Devlet Bakanı Sayın Ke
mal Akkaya cevap vereceklerdir. 

Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) — Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; Hatay Milletvekili Sayın Turhan Hırfanoglu'nun, Türkiye Ziraî Donatım Kurumuyla ilgili 
sözlü sorusuna cevap vermek üzere huzurlarınızdayım. 

Türkiye Ziraî Donatım Kurumu tarafından, 1986 yılında, Steyr 8073 model traktörler 4 
milyon 900 bin lirayla 6 milyon 300 bin lira arasında satılmıştır. Bu satışların bir kesimi üç 
yıl vadeli, peşinatsız; yalnız Katma Değer Vergisi tahsil edilmek suretiyle yapılmıştır. 
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Traktörlerin vadeli satışlarında maddî ve şahsî teminat alınması cihetine gidilmiş bulun
maktadır. Bu durumda, sırasıyla, banka teminat mektubu, devlet tahvili, hazine bonosu, gayri
menkul ipoteği veya müteselsil kefalet -tüccar veya çiftçilerden- alınmak suretiyle teminat sağ
lanmış bulunmaktadır. 

Bu traktörlerle ilgili olarak, 1986 sonu itibariyle, Türkiye Ziraî Donatım Kurumunun ala
cak tutarı 58 milyar liraya ulaşmıştır. Bunun yalnız 792 milyon liralık kesimi kanunî takibata 
uğramıştır ve takibat bunlar üzerinde yapılmıştır. 

tcraî takibat sırasında, yalnız traktörlere el konması suretiyle takip işlemleri yürütülmüş, 
kesinlikle, hiçbir menkul ve gayrimenkul mala el konmamıştır. Yani, buzdolabı, çamaşır maki
nesi değil, gayrimenkul hakkında dahi bir takibat yapılmamış, sadece traktörlere el konma yo
luyla bir takip işlemi yürütülmüştür. 

Bu traktörlerin 1988 yılı içindeki satış fiyatı 13 milyon 885 bin liraya yükselmiş durumdadır. 

Diğer taraftan, 1986 yılındaki toplam satış miktarı sorulmaktadır. 3 189 adet Steyr 8073 
model traktör satışı yapılmıştır. 

Bilgilerinize sunarım. 
Saygılarımla. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Hırfanoğlu. 

TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; benim bu so
ruyu sormaktaki amacım, devletin çok büyük bir kaybını meydana çıkarmaktı. 

Sayın Bakanımızın verdiği cevaplara ben şaşırdım. "Hiç kimsenin malını mülkünü almadık" 
diyor. Şu anda sorunun cevaplandırılacağını bilmediğim için yanıma alamadım, bilahara Sa
yın Bakana ileteceğim; Hatay'ın Kırıkhan İlçesinde birçok çiftçimizin toprağı haczedilmiştir 
ve Ziraî Donatım Kurumu adına alınmıştır. Bu belgeleri bilahara arz etmek istiyorum. 

Benim bu soruyu sormaktaki amacım şuydu : Devlet, Ziraî Donatım Kurumu, vatandaşa 
traktör vermiş karşılığında teminatı olan birtakım kişilerden arazi ipoteği almıştır. Ancak, yi
ne isimlerini verebileceğim bazı kişilere, hamala, deliye -deli bile var bu traktörleri alanların 
içinde- imza karşılığı traktör satılmıştır. Devlet, şimdi bunlardan, ne yazık ki, parasını tahsil 
edememektedir. Ziraî Donatım Kurumu çok büyük zararlara uğramıştır. Bazı vatandaşlardan, 
arazi, banka gibi teminatlar istenmiş; ama, büyük bir bölümü de, 250 bin lira Katma Değer 
Vergisi peşin alınarak traktör sahibi yapılmıştır. 

3-4 tane traktör alanları biliyorum. Bu traktörleri, devletten 4 milyon liraya, 5 milyon li
raya vadeli olarak aldılar; 2 milyon liraya, 3 milyon liraya karaborsacılara sattılar; yani devle
tin, Ziraî Donatım Kurumunun buradaki amacı neydi, çözemiyorum. Sanırım, büyük bir şir
ket, bu traktörleri satamamış, pazarlayamamış, Ziraî Donatım Kurumuna vermiş, parasını da 
peşin almış... Bu şirketin arkasında da kimlerin olduğunu bilemiyorum; isimler duyduk, şu 
anda söylemek istemiyorum. 

Benim vurgulamak istediğim konu şu : Ziraî Donatım Kurumu, vatandaşlara, bu traktör
leri verirken teminatını alamamış, imza karşılığı birtakım aracılar girmiş, 250 bin lira peşin 
olarak vermiş, traktörünü almış. Şu anda da -özellikle Hatay'la ilgili olarak söylüyorum- tahsil 
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edilemeyen bir sürü alacak var. Borçluların bir kısmı deli, bir kısmı hamal, bir kısmı işçi. Ge
lip görebilirsiniz. Ben de Hataylıyım; ama, üzülerek söylüyorum, devlet adına üzülüyorum. 
Bunların yanı sıra o bölgede yaşayan birçok insanın ipotek edilen tarlaları icra kanalı ile Ziraî 
Donatım Kurumu adına alınmıştır. 

Ben sadece bunları söylemek istedim. 

Yine de, sorum cevaplandırıldı Jı için, Sayın Bakana teşekkür ediyorum, Yüce Meclise say
gılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hırfanoglu. 

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

BAŞKAN — 25 inci sırada, Zonguldak Milletvekili Sayın Güneş Müftüoğlu'nun, Sayın 
Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Müftüoğlu?.. Yok. 

Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 

Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

26. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgöl'ün, Seul Olimpiyatlarına katılan yöneticilerin görev
lerine ve bunlar için Devletçe yapılan harcamaya ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/203) 

BAŞKAN — 26 ncı sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Sarıgül'ün, Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Sarıgül?.. Yok. 
Millî Eğitim Bakanı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

27. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde öğretime 
elverişli olmayan köy okullarının öğretime elverişli hak getirilmesi için çalışma yapılıp yapılmadığına iliş
kin MiüîEğüim Gençlik ve Spor Bakanmdan sorusu ve Devlet Bakanı Hüsamettin Örüç'ün cevabı (6/204) 

BAŞKAN — 27 nci sırada, Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genc'in, Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sorusu vardır. 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı tarafından yazılı olarak ya
nıtlandırılmasını saygı ile dilerim. 

Kamer Genç 
Tunceli 

1. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı köylerinde yakılan köy okullarının öğretime 
elverişli hale getirilmesi için herhangi bir çalışma yapılmış mıdır? Yapılmışsa bunların sayısı 
kaçtır? Halen yakılmış ve öğretime elverişli olmayan kaç köy okulu vardır? 
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2. Bu köylerde okuyan çocukların önümüzdeki öğretim döneminde eğitim ve öğretimle
ri nasıl sağlanacaktır? 

3. Tunceli hudutları içindeki ilk ve orta dereceli okullarda öğretmen eksiği var mıdır? 
Varsa miktarı ne kadardır? 

4. Tunceli ilindeki orta dereceli okullarda, önümüzdeki öğretim döneminde yabancı dil 
eğitimine devam edilecek midir? 

BAŞKAN — Soruyu, Millî Eğitim Bakanı adına Devlet Bakanı Sayın Hüsamettin örüç 
cevaplandıracaklardır. 

Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ÖRÜÇ (Bursa) — Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri, Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genc'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde öğ
retime elverişli olmayan köy okullarının öğretime elverişli hale getirilmesi için çalışma yapılıp 
yapılmadığına ilişkin 4 ayrı grup başlığı içerisinde soruları vardır. 

1 inci sorusunda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kaç okulun yakıldığını ve bu okulların 
öğretime elverişli hale getirilmesi için ne gibi bir çalışma yapıldığını sormaktadırlar. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı köylerinde, maalesef, yakılan köy okulları olmuş
tur; bunların sayısı 54'tür. 

Yanan okulların onarılarak öğretime hazır hale getirilmesi için Millî Eğitim Bakanlığı ve 
ilgili birimlerce gerekli bütün tedbirler alınmış ve bu amaçla, 12,5 milyar liralık bir ödenek 
de ile gönderilmiştir. 

önümüzdeki öğretim yılında, bu köylerdeki çocukların öğretimlerinin nasıl sağlanacağı 
yolundaki ikinci suâle cevaben, bu yakılmış olan okullardaki mevcut öğrenciler, çevredeki ya
tılı ilköğretim bölge okullarına yerleştirilmiştir diyoruz. 

Üçüncü sorunuz, Tunceli tünde ilk ve orta dereceli okullarda öğretmen eksiğinin bulunup 
bulunmadığı ve sayıları ile ilgiliydi. 

Tespitlerimize göre, Tunceli tündeki ilkokullarda öğretmen açığı yoktur, tide mevcut orta 
dereceli okullarda da bazı noksanlıklarımız olsa bile, bunlar Türkiye genelinde olduğu oran
lardadır. Bu öğretmen açığı devam etmektedir. 

Dördüncü soru : "Tunceli tündeki orta dereceli okullarda önümüzdeki öğretim yılında 
yabancı dil eğitimine devam edilecek midir?" şeklindedir. 

Bu konuda, 1989-1990 yılında uygulanan basamaklı kur sistemini kaldırdığımızı bilmek
tesiniz. Bu sistem kaldırılarak, yabancı dil dersi zorunlu hale getirilmiştir. 

Tunceli tünde 21 Şubat 1989 tarihinde Anadolu Lisesi de öğretime başlatılmış bulun
maktadır. 

Arz ederim. 
Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru sahibi Sayın Kamer Genç; buyurun. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, iki sene önce vermiş ol
duğum soru önergesine Sayın Bakan cevap verdiler. Aslında, konu o kadar çok önemli ki, bu 
konunun küçük bir/soru içinde çözümü mümkün değil. 

Bir ülkede devlet ya vardır ya yoktur. Devletin varlığı, o ülkede yaptığı temel görevlerinin 
yerine getirilmesi ile mümkündür. Vatandaşın temel eğitimini sağlamak devletin temel görevi
dir. Bugün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde köy okullarının yüzde 80'i kapalıdır. 
Bunu burada iddia ediyorum, Sayın Bakan da burada açıkça, bunun aksini söylemedi, özellik
le bütçe müzakereleri sırasında İçişleri Bakanlığının bütçesi görüşülürken, bir subay kulisteki 
telefonlardan idareye telefon ediyor ve "Mardin'de kaç tane köy okulu kapalıdır?" diye soru
yor. Ben orada dinliyorum, "138 tane köy okulu kapalıdır" diyor, aynen; kulağımla şahit oldum. 

Bugün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde; Tunceli'de, köy okullarının yüzde 70'i 
kapalıdır arkadaşlar. Bunu Hükümetin inkâr etmesine şaşıyorum. Peki, ilkokul çağındaki bu 
çocuklarımızı okutmadığımız zaman, beş sene, on sene, yirmi sene sonra bu insanları nasıl 
toplum içine çıkaracak da bunlara nasıl bir eğitim vereceğiz? Anayasal olarak ilkokul eğitimi
nin zorunlu olduğu bir memlekette, acaba, Hükümet bu gerçekleri inkâr ederek, nasıl bu mem
lekette iktidar olma cesaretini kendisinde buluyor; ben buna hayret ediyorum. 

Değerli milletvekilleri; yakılan okulların tamir edildiği konusunda verilen cevap da tat
min edici değildir ve gerçek dışıdır. Bugün, doğu ve güneydoğuda -ben sayısını tam olarak bil
miyorum tabiî- 54 tane okul yakılmıştır; ama, devlet, o toplumda mevcut olan anarşik olaylara 
boyun eğecek bir kurum değildir. Devlet, bir yerde bir okul yakılmışsa, gücünü kullanmalı, 
orada iki tane okul yapmalıdır ve maalesef Doğu ve Güneydoğu Anadolu köylerinde okullar 
tamir edilmediği gibi, o köylerde okul çağında olan çocukların büyük bir kesimi de bölge yatılı 
okullarına verilmemiştir, isterseniz bu konuda bir Meclis araştırması yapalım ve Yüce Meclis 
bu konuya el koysun. Yarın bu insanlar cahil kalınca, eğitimsiz kalınca, bu insanları siz top
lumda nasıl değerlendireceksiniz? Bunlar toplum içine nasıl çıkacak? Ortaçağ karanlığı, Türk
iye'nin geleceği ile eşit bir duruma gelmektedir. Çünkü, eğitimsiz bir ülkede, köylerinde eğiti
min yapılmadığı bir ülkede, geleceği çok büyük tehlikeler bekler. 

Yine, denilmektedir ki, "Tunceli'de ortaöğretimde öğretmen açığı bulunmamaktadır." 
Değerli milletvekilleri, 3 Kasım 1989 tarihinde Tunceli Millî Eğitim Müdürlüğü Sayın Ba

kana yazdığı yazıda, "Ortaöğretimdeki öğretmen açığının yüzde 50'nin üzerinde olduğunu" 
söylüyor, siz de burada diyorsunuz ki, "öğretmen açığı yok!.." Hanginiz doğru söylüyorsunuz?.. 

HÜSEYİN AYDIN ARVASt (Van) — Bakan, "Var" diyor. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Efendim, "Ortaöğretimde yok" dedi. 
ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — "Var" dedi. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Efendim, burada, "Ortaöğretimde eksiklik yok" diyor. 
ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — "Ortaöğretim de var" dedi. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Efendim, "İlköğretimde var" dedi. Tutanaklara bakalım... 

Neyse... 

Arkadaşlar, eylül ayında tedrisat başlıyor, bir bakıyorsunuz, Bakanlık, aralık ayında öğ
retmen yeterlilik imtihanı açıyor. Bu ne tedbirsizlik?.. Siz Bakanlık olarak, eylül ayında başla
yacak öğretim yılında, ne kadar öğretmene ihtiyacınız olduğunu bilmiyor musunuz? İmtihanı 
temmuz ayında veya ağustos ayında açın. Binlerce yüksek tahsilli gencimiz işsiz gezerken, öte 
tarafta köylerde öğretmen yok... 
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Yine, doğu ve güneydoğuda tatbik edilen bir sistem var; karakolun olduğu köylere öğret
men atıyorlar; ama, karakolun yakınında bulunan civar köylerdeki ilkokul öğretmenlerine de 
diyorlar ki, "Siz akşam karakolda yatacaksınız; her gün sabah 10.00'da okula gideceksiniz, 
-tabiî, kaç saat çekerse, bilmiyorum- çocukları bir saat okutacaksınız ve akşam yine karakola 
döneceksiniz." 

Arkadaşlar, tabiî, bu güvenlik meselesi; ama, orada yapılan eğitime de eğitim denilmez. 
Bugün, benim ilimde, gidip gördüğümüz yerler böyle; öğretmen sabahleyin karakoldan çıkı
yor, iki saatte okula varıyor, bir saat ders yapıyor, karanlığa kalmamak için tekrar dönüp geli
yor. Eğer bu eğitim yapmaksa, bunun takdirini size bırakıyoruz. 

Sayın Milletvekilleri, bu mesele çok önemli bir meseledir. Eğitimsiz bir ülkede hiçbir şey 
yapılamaz. Bizim, Doğu ve Güneydoğu Anadolu meselesini bir millî mesele addederek, bu olaylar 
üzerinde en iyi şekilde etkisini gösterecek ve sağlıklı bilgi sağlayacak bir Meclis araştırması aç
maya ihtiyacımız vardır. Biz burada olayları inkâr etmekle bir yere varamayız, önemli olan 
memleketin bu bölgesindeki insanların huzur ve güvenini sağlamak, eğitimini sağlamak; ora
da problem nedir, onu anlamaktır. Yoksa, Diyarbakır'a bir Olağanüstü Hal Bölge Valisi tayin 
edip, buraya Olağanüstü Hal Bölge Valisi kanalıyla gelen birtakım haberlere kanarak "İşte bu 
bölge budur" demek bizi yanıltır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin birinci görevi, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bütünlü
ğünü sağlamaktır. Bu bütünlüğün sağlanmasına mani olan her engeli aşmalıyız. Bunu, evvela, 
olayların içine nüfuz ederek, olayları yerinde görerek yapabiliriz. Ben, her vesileyle, Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu'ya gidiyoum; bundan iki ikibuçuk ay önce Van'a da gittim; -sayın Van 
milletvekili de burada- 40 binin üzerinde insan köylerden göç edip gelmişler, çocukları hiçbir 
yerde eğitime tabi tutulmuyor. Köylerde öğretmen yok... Mardin öyle, Siirt öyle, Tunceli öyle, 
Elazığ öyle, dağlık bölgeler öyle. Türkiye'nin kırsal kesimlerinde olağanüstü hal bölgesi ve mü
cavir illerde eğitim yapılmıyor. Peki, bu eğitim yapılmıyor da, Sayın Millî Eğitim Bakanımız 
burada nasıl oturuyor, ben buna hayret ediyorum. Türkiye'de Anayasanın devlete verdiği te
mel görevi yapmayan bir Hükümet, ben görevimi yapıyorum rahatlığı içinde nasıl oturuyor; 
ona da hayret ediyorum. 

Ben bu konuda, sayın İktidar Grubundan rica ediyorum; arkadaşlar, bu olaya parmak 
basalım, bu olayın esasına inelim ve bu olayın kısa zamanda olağanüstü hal şartları dışına çı
karacak şekilde düzenlemeler, araştırmalar yapalım. Orada birtakım güvenlik kuvvetleri, ger
çekten, dürüst, namuslu görev yapıyorlar; ama, öte tarafla bu olayları tahrik edenler de var. 

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen toparlayın efendim. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Tamam efendim, bağlıyorum. 
öyle bir korucu sistemi getirmişsiniz ki, aşiret ağalarına her korucu için 100 bin lira, her 

korucuya da 400 bin lira aylık verdikçe, buradaki olaylar eksilmez, bilakis artar; çünkü, orada 
kendi gelir kaynaklarının kesilmesini istemiyorlar. 

Bu itibarla, Sayın Millî Eğitim Bakanından rica ediyoruz... Bakın, benim her zaman te
mas ettiğim bir husus var; Tunceli ilinde hâlâ branş dersleri öğretmenleri çok eksik; yüzde SÖ 
seviyesinde. Din hocaları dışındaki bütün branş öğretmenleri eksik arkadaşlar. Ondan sonra, 
yabancı dil öğretmenleri eksik. 

HÜSEYİN AYDIN ARVASİ (Van) — Din hocası tayin edelim. 
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KAMER GENÇ (Devamla) — Efendim, size tayin edelim; bizim Tunceli tlimize, biz din 
hocasından ziyade, branş öğretmeni istiyoruz; din dersi öğretmenlerini, din dersi öğretmeni 
isteyen bölgelere tayin edelim; bizim, orada fazla din kültürü almamıza gerek yok; biz doğuş
tan din kültürüne sahip bir yöreyiz. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

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

BAŞKAN — 28 inci sırada, Edirne Milletvekili Sayın Erdal Kalkan'ın, Sayın Başbakan
dan sorusu vardır. 

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

29. — Antalya Milletvekili İbrahim Demir'in, İstanbul Kalamış İlkokulunda okuyan kapıcı ço
cuklarına farklı muamele yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sorusu 
ve Devlet Bakanı Hüsamettin Örüc'ün cevabı (6/122) 

BAŞKAN — 29 uncu sırada, Antalya Milletvekili Sayın tbrahim Demir'in, Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Demir?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların sözlük olarak cevaplandırılmak üzere Sayın Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanına tevcihini arz ederim. 

tbrahim Demir 
Antalya 

İstanbul'daki Kalamış ilkokulunda okuyan kapıcı çocuklarının ayrı bir sınıfta tecrit edil
melerinin ve farklı muamele görmelerinin sebepleri nelerdir? 

Devlet okullarında okuyan kapıcıya da yoksul aile çocuklarının ayrı sınıflarda toplanma
sı yaygın bir uygulama mıdır? 

Bu durumu, insan hakları ve Anayasamızın 10'uncu maddesince ifedisini bulan eşitlik il
kesi ile nasıl bağdaştırabiliyorsunuz? 

Kapıcı ve fakir aile çocuklarının tecridi, "Atatürkçü eğitim" ilkesine aykırı değil midir? 
BAŞKAN — Soruya, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı adına, Devlet Bakanı Sayın 

Hüsamettin örüç cevap verecektir. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ÖRÜÇ (Bursa) — Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri, Antalya Milletvekili Sayın İbrahim Demir'in İstanbul Kalamış İlkokulunda okuyan kapı
cı çocuklarına farklı muamele yapıldığı iddiasına ilişkin sorusuna cevap vermek üzere söz aldım. 
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Soru, "istanbul Kalamış ilkokulunda okuyan kapıcı çocuklarının ayrı bir sınıfta tecrit 
edilmelerinin ve farklı muamele görmelerinin sebepleri nelerdir? şeklindedir. "Farklı muamele 
edilmişlerse, bu durum insan haklarına, Anayasaya ve Atatürkçü eğitim ilkesine aykırı değil 
midir?" diye de sorulmaktadır. 

Sorunun tevcih edildiği tarih itibariyle, Kadıköy tlçesi Kalamış ilkokulundaki öğrenci sa
yısı 704'tür. Bu 704 öğrencinin 107'sinin kapıcı çocuğu olduğu, 18 şubeye dağıtıldığı; kapıcı 
çocuklarının bir araya toplatıldığı iddia edilen 4/A sınıfında da sadece 7 kapıcı çocuğu olduğu 
tespit edilmiştir. 

Ülkemizde, anayasal bir hak olarak, bütün çocuklarımızın, eğitiminden, eşitlik ilkesi içe-
resinde yararlanma hakları bulunduğu açıktır. Buna riayet edildiğini ve kapıcı veya fakir aile 
çocuklarının ayrı sınıflarda toplanması, okutulması gibi, eşitlik ilkesine ters düşen bir uygula
manın asla mevcut olmadığını, olamayacağını ve anayasal haklara son derece saygılı bulundu
ğumuzu tekraren arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Demir. 
HASAN ÇAKIR (Antalya) — Niye zahmet ediyorsun?.. 

İBRAHİM DEMtR (Antalya)— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Sayın Çakır, "Niye 
zahmet ediyorsun?" dedikleri için önce kendilerine cevap vermek istiyorum. Bu zahmete çok 
değer efendim. Çünkü, imtiyazsız, sınıfsız bir topluma yönelmiş bir millet olmamız gerekir
ken, maalesef, son yıllarda, toplumumuzda, çok hızlı bir sınıflaşma var. imtiyaz, rüşvet ve tor
pilin öne geçirdiği birtakım kişiler, farklı muamele görmekte ve Türk toplumunun tarihinin 
hiçbir devrinde olmayan, ekonomik bazlı sosyal sınıflaşmaya doğru maalesef doludizgin gidil
mektedir. O bakımdan, daha ilkokula adımını atan körpecik yavrulardan itibaren bu sınıflaş
manın başladığına, bu olay, en bariz, en çarpıcı kanıtlardan birisidir. Bu nedenle, ben bu ola
yı, zahmete değer buluyorum. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; bendenizin cevaplandırılmasını istediğim bu so
ruyu verdiğim tarih, 28 Eylül 1988'dir. Aradan iki takvim yılı, süre olarak da 17 ay gibi bir 
zaman geçmiş. 

Şimdi, burada, Yüce Meclis, 22-23 sayın üye ile toplanıp, iki yıl önce sorulan bir soruya, 
Millî eğitim Bakanı adına Devlet Bakanının verdiği cevabı görüşüyor. Bu manzaradan çıkarıl
ması gereken sonuçlar vardır ve ben bunu sizin takdirinize bırakıyorum. 

Onun dışında, Millî Eğitim Bakanımız adına konuşan devlet Bakanımızın, burada, zah
met edip, lütfettikleri cevap, beni maalesef tatmin etmemiştir. Hakikaten, biraz evvel de sözle
rinle girerken ifade etmeye çalıştığım gibi, son yıllarda toplumumuzda çok hızlı bir sınıflaşma 
vardır, özellikle büyük şehirlerde, belli ailelerin çocukları belli okullarda toplanmakta, orala
ra iyi öğretmenler yönlendirilmektedir. Kamuoyunun iyi bildiği, kamu vicdanının da rahatsız 
olduğu böyle bir farklı uygulama, Türkiye'de, maalesef yaygındır. 

Eğer, Sayın Bakan veya sayın bakanvekili bu konuya itiraz ederlerse, kendilerine, Anka
ra'dan, kendi seçim bölgemden, örnekler verebilirim, kendilerini götürüp, gözleriyle de buna 
şahit olmalarını sağlayabilirim. Ben burada, bq konuda iddialıyım, "Hodri meydan" diyo
rum; eğer kabul ederlerse bunu sağlama imkânımız vardır... 
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RIZA YILMAZ (Ankara) Mecliste de "Hodri Meydan!..,, 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — Evet, meydan... Meydan istiyoruz her hal ve şartta. 
Temennimiz, burada beklediğimiz cevap, "Evet, maalesef bu tür uygulamalar vardır, biz 

de bunun farkındayız ve bunu tasfiye etmek için şu şu tür tedbirleri aldık, şu şu şu uygulama
larla 1988 başından 1990 başına kadar şu merhaleleri kat ettik" şeklindeydi. Sayın Bakanın 
bunu kabul etmeyip, bu farklı uygulamayı inkâr etmesini, doğrusu, teessürle karşıladığımı Yü
ce Meclise arz etmek istedim. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 
DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ÖRÜÇ (Bursa) — Sayın Başkan, eğer müsaade eder

seniz, bir açıklama yapmak istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, tçtüzük müsait değil. 
DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ÖRÜÇ (Bursa) — Mevzu biraz saptı da, onun için 

efendim... 
BAŞKAN — Maalesef, İçtüzük müsait değil. 
DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ÖRÜÇ (Bursa) — Hiç alakası yoktu... 

30. — Kütahla Milletvekili Mehmet Korkmaz'm, Kütahya Halk Eğitim Merkezi için tahsis edi
len arazi ve ödeneğe ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/229) 

BAŞKAN — 30 uncu sırada, Kütahya Milletvekili Sayın Korkmaz'ın, Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Korkmaz?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Hazır. 
Soru, bir sefere mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 31 inci sırada, Ankara Milletvekili Sayın Koçak'ın, Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Koçak?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Var. 
Soru, bir sefere mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

32. — izmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'm, Bergama ilçesindeki ilk ve orta dereceli okul
ların öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

BAŞKAN — 32 nci sıradaki soru, Sayın Turan Bayazıt raporlu olduğu için ertelenmiştir. 

33. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, aylık bir derginin yayın yönetmeni ve Ankara tem-
silcilsi ile diğer çalışanlarının takip edildikleri ve gözetim, altında tutuldukları iddiasına ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/233) 

BAŞKAN — 33 üncü sırada, Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, İçişleri Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Atalay?.. Yok. 
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Sayın İçişleri Bakam adına yetkili Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

34. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, televizyonun yeni yayın dönemindeki prog
ramlarda TBMM çaltşmalartna yer verilmediği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/123) 

BAŞKAN — 34 üncü sırada, sayın Müftüoğlu'nun, devlet Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Mütüoğlu?.. Yok., 
Sayın devlet Bakanı?.. Burada. 
Soru, bir sefere mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

35. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Hörzum Şirketler Grubuna 20.11.1985 tarihli pro
tokolden önce ve sonra ne kadar vergi iadesi ve kaynak kullanımı destekleme primi ödendiğine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/234) 

BAŞKAN — 35 inci sırada, Sayın Canver'in, Sayın Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Canver?.. Yok. 
Başbakan adına yetkili Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

36. — Balıkesir Milletvekili I. Önder Kırlt'nın, Başbakanlık için salın alman uçaklar nedeniyle 
yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/235) 

BAŞKAN — 36 ncı sırada, Sayın Kırh'nın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Kırlı?.. Yok. 
Başbakan adına yetkili Bakan?.. Var. 
Soru, bir sefere mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 37 nci sırada, Sayın Çelebi'nin, Millî eğitim Gençlik ve Spor Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Çelebi?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Var. 
Soru, bir sefere mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 38 inci sırada, Sayın Canver'in, Sayın İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Canver?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Var. 
Soru, bir sefere mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 39 uncu sırada, Sayın Çiftçi'nin, İçişleri Bakanından sorusu vardır. 
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Sayın Çiftçi?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

40. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Nalltlıan Kurs ve Okul Talebelerine Yardvn Derneği 
Öğrenci Pansiyonunun kazan dairesinin onarımı için gerekli malzeme ve işçiliğin karşılıksız olarak T.K.I. 
Orta Anadolu Linyit Işletmesmce karşılandığı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/126) 

BAŞKAN — 40 inci sırada, yine Sayın Çiftçi'nin, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sorusu vardır. ' 

Sayın Çiftçi?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Var. 
Soru, bir kereye mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

41. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt iline bağlı köylerdeki olağanüstü hal uygula
malarının yöredeki vatandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/247) 

BAŞKAN — 41 inci sırada, Sayın Atalay'ın, Sayın İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Atalay?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Var. 
Soru, bir sefere mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Demin, İçişleri Bakanı için "Yok" denilmişti?.. 

BAŞKAN — "İçişleri Bakanı adına, bazılarına hazır bazılarına hazır değilim" demek is
tiyor; yani, temsil ediyor Sayın Bakan. 

ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Sayın Keçeciler vekalet mi ediyor? 
BAŞKAN — Hükümet adına, evet. 

42. —Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Sümer bank'ta "Turgut Özal" markalı kumaş dokun
duğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/127) 

BAŞKAN — 42 nci sırada, Sayın Çiftçi'nin, Sayın Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın ,Çiftçi?.. Yok. 
Başbakan adına yetkili Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 43 üncü sırada, Sayın Sarıgül'ün, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Sarıgül?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru, bir sefere mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

44. —izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Yumurtalık, Tekirdağ ve Aliağa'da termik sant-
rattar kurulacağı iddiasına ve Aliağa'daki sanayi tesislerinin yaptığı olumsuz etkilere ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/128) 
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- BAŞKAN — 44 üncü sırada, Sayın AnadoPun, Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Anadol?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

45. — Denizi! Milletvekili Adnan Keskin'in, Ege bölgesindeki pamuk üreticilerine ürün bedelleri
nin ne zaman ve nasıl ödeneceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/249) 

BAŞKAN — 45 inci sırada, Denizli Milletvekili Sayın Adnan Keskin'in, Başbakandan so
rusu vardır. 

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

46. — Adana Milletvekili Cüneyt Canuer'in, ülkemizdeki ortak savunma tesislerinde radyasyon 
sızıntısı bulunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/250) 

BAŞKAN — 46 nci sırada, Adana Milletvekili Sayın Cüneyt Canver'in Başbakandan so
rusu vardır. 

Sayın Canver?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. *" 

47. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, istanbul- Tuzla'da 7.10.1988 tarihinde polisçe yapı
lan kontrol sırasında meydana gelen olaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/251) 

BAŞKAN — 47 nci sırada, Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genc'in, İçişleri Bakanından 
sorusu vardır; ancak, içtüzüğün 97 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 48 inci sırada, Denizli Milletvekili Sayın Adnan Keskin'in, Maliye ve Güm
rük Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Keskin?. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
49. — Eskişehir Milletvekili Af . Cevdet Selvi'nin, yurtlara giremeyen öğrencilerin sayısına ve so

runlarına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/256) 
BAŞKAN — 49 uncu sırada, Eskişehir Milletvekili Sayın Cevdet Selvi'nin, Millî Eğitim 

Gençlik ve Spor Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Selvi?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Var. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
50 . — Kocaeli Milletvekili Ömer Turkçakal'ın, Scka Izmil Fabrikasının kaldırılacağı iddiasına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/131) * 
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BAŞKAN — 50 inci sırada, Kocaeli Milletvekili Sayın Ömer Türkçakal'ın, Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Türkçakal?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Var. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

51. — 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 öner
gesi (6/257) 

BAŞKAN — 51 inci sırada, Aydın Milletvekili Sayın Hilmi Ziya Postacı'nın, Devlet Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Postacı?.. Burada. 
Cevap cerevek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 52 nci sırada, Çorum Milletvekili Sayın Rıza Ilıman'ın, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Ilıman?.. Burada. 
Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

53. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay 'in, Diyarbakır ili Hani ilçesinde 14. 5.1988 tarihinde 
meydana gelen olaya ve sorumluları hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/259) 

BAŞKAN — 53 üncü sırada, Diyarbakır Milletvekili Sayın Fuat Atalay'ın, Sayın İçişleri 
Bakanından sorusu vardır. 

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

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

BAŞKAN — 54 üncü sırada, İsparta Milletvekili Sayın Ertekin Durutürk'ün, Sayın içişle
ri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Durutürk?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Hazır. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

55. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, ücretlilere ve Gelir Vergisi mükelleflerine 1987 
ve 1988 yularında 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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BAŞKAN — 55 inci sırada, Sayın Korkmaz'in, Maliye ve Gümrük Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Korkmaz?.. Yok. 
Maliye ve Gümrük Bakanı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 56 ncı sırada, Sayın Ulutürk'ün, Sayın Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Ulutürk?.. Yok. 
Sayın Başbakan adına yetkili Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

57. —Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, izmir Büyükşehir Belediya Başkanı ile Emniyet Mü
dürlüğü Ahlak Bürosu Şefinin karşılıklı suçlamalarda bulunmaları nedeniyle herhangi bir soruşturma açı
lıp açılmadığına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/316) 

BAŞKAN — 57 nci sırada, Sayın Canver'in, tçişleri Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Canver?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Hazır. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 58 inci sırada, Sayın Talay'ın, Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Talay?.. Yok. 
Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı?.. Hazır. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

59. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 1988 ytlı bütçesinin belediyelere yapılacak yardım 
ve ödemeler tertibinden hangi belediyelere ne miktar yardım yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/262) 

BAŞKAN — 59 uncu sırada, Sayın Keskin'in Maliye ve Gümrük Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Keskin?. Yok. 
Sayın Maliye ve Gümrük Bakanı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
60. —Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'nun, 1988 kampanyasında Çukobirlik'çe gerçekleşti

rilen kütlü pamuk alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/263) 
BAŞKAN — 60 ncı sıradaki, Sayın Hırfanoğlu'nun sorusu, içtüzüğün 97 nci maddesinin 

üçüncü fıkrası gereğince ertelenmiştir. 
61. —Balıkesir Milletvekili I. Önder Ktrlı'nın, eğüim önlisans programına katılarak Açıköğretim 

Fakültesini bitiren emekli öğretmenlerin intibaklarının yeniden düzenlenip düzenlenmeyeceğine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/264) 
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BAŞKAN — 61 inci sırada, Sayın Kırlı'nın, Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Kırlı?.. Yok. 
Sayın Başbakan adına yetkili Bakan?.. Var. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

62. — Adana Milletvekili M. Halit Dağlı 'nm, Gazi Eğitim Fakültesi Arap Dili Eğitimi Anabi-
lim Dalından mezun olanlara öğretmenlik hakkı verilmediği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/300) 

BAŞKAN — 62 nci sırada, Sayın Dağlı'nın, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Dağlı?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Hazır. 
Soru bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 63 üncü sırada, Eskişehir Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın, Başbakandan soru
su vardır. 

Sayın Ünal?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 64 üncü sırada, Kütahya Milletvekili Sayın Mehmet Korkmaz'ın, Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Korkmaz?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

65. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'tn, olağanüstü lıal uygulaması nedeniyle yapılan harca
malara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/302) 

BAŞKAN — 65 inci sırada, Kars Milletvekili Sayın Mahmut Alınak'ın, Başbakandan so
rusu vardır. 

Sayın Alınak?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

66. —Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Ankara Üniversitesi Sınav Yönetmeliğinin Diş He
kimliği Fakültesindeki uygulamasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge
si (6/147) 

BAŞKAN — 66 ncı sırada, Ankara Milletvekili Sayın ibrahim Tez'in, Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Tez?.. Yoklar. 
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Cevap verecek Sayın Bakan?. Buradalar. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
Sayın milletvekilleri, bu arada, gruplar adına bazı soru sahipleri ile bazı bakanların Genel 

Kurulda hazır bulunmamaları nedeniyle, oturumun tatil edilmesi dileği var. 
Hükümet bu dileğe katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet de katılıyor. 
Başkanlıkça da, bu durum uygun görülmüştür; çünkü, birçok milletvekili arkadaşımız hazır 

değil, Hükümetin bazı bakanları da hazır değil. 
Bu nedenle, Genel Kurulun, 8.2.1990 tarihli 75 ini Birleşiminde alınan karar gereğince, 

Devlet Bakanı Güneş Taner ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür hakkındaki gensoru öner
gelerini görüşmek için, 14 Şubat 1990 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.48 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. —Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, Bütçe Kanununun 51VCmaddesi gereğince Ma
liye ve Gümrük Bakanlığı personeline ödenen ikramiyeye ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı 
Ekrem Pakdemirli'nin yazüı cevabı (7/1038) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorumun Sayın Maliye ve Gümrük Bakanı Ekrem Pakdemirli tarafından 

yanıtlanmasını sağlamanızı saygı ile talep ederim. 
M. Erdoğâff Yetenç 

Manisa 
Bütçe Kanununun 51 inci maddesi gereğince Maliye Bakanlığı ve Bağlı kuruluşlarına öde

nen ikramiyenin (51 inci maddesinin C fıkrasına göre) sadece üst düzey yöneticilere ödendiği, 
diğer personele ödenmediği görülmektedir. 

Bu ödeme biçimini şahsi yetkinizi kullanarak yaptığınız doğru mudur? 
Bakanlığın ve bağlı kuruluşların personelinin tamamına ödenmesi gereken ikramiyeyi üst 

düzey yöneticilere dağıtmanız yasaya uygun mudur? 

T. C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
Gümrükler Genel Müdürlüğü 12.2.1990 
Sayı : GtŞ-3007212-20-07503 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGl; Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Müdürlüğü
nün 31.1.1990 tarihli 18454 sayılı yazısı. 
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Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç 
tarafından sorulan ilgi yazıda belirtilen soruya ilişkin cevabımız aşağıda sonulmuştur. 

Bilindiği üzere 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
164 üncü maddesi : 

"Yolcuların ve Nakil Vasıtalarının Giriş ve Çıkışlarına ait işlem müstesna, yük alıp ver
mek ile her türlü gümrük işlemlerinin normal çalışma saati içinde yapılması lazımdır. 

Ancak, bu saatler dışında veya tatil zamanlarında iş yapılması yazılı olarak istenildiği tak
dirde bu istek, işin yapılacağı gümrük amirince yerinde görülürse, gerekli tedbirler alınarak 
ve ücret verilmek şartıyla kabul edilir. 

Bu şekilde kanunî çalışma saatleri dışında iş görecek memurların çalışma ücretleri iş sa
hiplerince ödenir. Bu memurlar ayrıca kanunî yolluğa müstehak iseler bu dahi iş sahiplerince 
verilir. 

Memurlar, (gümrüklerdeki sorumlu saymanlar dahil) bu suretle kendilerine verilecek işle
ri yapmakla görevlidirler. 

Başmüdür, müdür veya vekilleri normal mesai dışı çalışmaları tanzim ve kontrol ederler. 
Bunlar ve devamlı surette vazife görenler 165 inci maddenin son fıkrası hükmünden yararlanırlar" 
hükmünü; 

165 inci maddesi : 
"Yukarıdaki maddeye göre çalışacak memurlara ödenecek ücretin miktarı ve bunun tah

sil ve dağıtım şekli Bakanlıkça tespit olunur. 

Ancak, enamete alınan bu ücretlerden % 20'si Bakanlık adına merkezdeki hesaba aktarı
lır ve geri kalanı da hak sahiplerine ödenir. 

Bu suretle fazla çalışma ücretlerinden, merkezde toplanmış olan paralar Bakanlıkça tespit 
edilecek usullare göre, yukarıdaki madde ile kanunî çalışma saatleri dışında mesaiyi tanzim 
ve kontrol ile mükellef tutulan amirlerle vazife görev ve çalışmalarında üstün gayretleri görü
len Gümrük ve Gümrük Muhafaza Memurlarına dağıtılır" hükmünü amirdir. 

Bütçe Kanununun 5 l/c maddesi ise 

"1615 sayılı Gümrük Kanununun 165 inci maddesinde gerekli değişiklik yapılıncaya ka
dar, aynı kanunun 164 üncü maddesine göre, olağan çalışma saatleri dışında yapılacak güm
rük işlemleri ve yük alıp vermeleri için aynı madde uyarınca iş sahiplerinden tahsil edilen ve 
emanete alınan ücretlerden en az yarısı 164 üncü madde hükümlerine göre belirlenecek hak 
sahiplerine ödenir. Bu ücretlerden kalan paraların söz konusu Bakanlık (Bağlı Kuruluşlar da
hil) personeline ödenmesine ve anılan Kanunun 161 inci maddesinin 4 üncü bendinde belirti
len amaçlarla kullanımına yahut kısmen ya da tamamen hazineye irat kaydına ilişkin esasları 
tespite Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

1615 sayılı Kanunun 164 üncü maddesi hükmünden yukarıdaki fıkrada belirtilen işlerde 
görevlendirilen diğer Bakanlıklar personeli ile bu işlerde fiilen çalışan saymanlık memurları 
ve diğer memurlar da yararlandırılırlar." hükmünü amirdir. 

Yukarıda açıklanan Kanun maddeleri çerçevesinde; 
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1. Taşrada toplanan fazla mesailerin % 80'i taşra teşkilatında bizzat fazla mesai yapan 
görevli memurlara dağıtılmakta, kalan °/o 20'si ise merkeze gönderilmektedir. Ikşrada fazla 
mesaiden doğrudan yararlanamayan gümrük teşkilatı yöneticilerine de (Başmüdür, Müdür, Şube 
Müdürü) Merkeze gönderilen % 20 lerden ödeme yapılmaktadır. 

2. 1615 sayılı Gümrük Kanunu bu paranın dağıtım yetkisini Maliye ve Gümrük Bakanı
na vermiştir. Yukarıda belirtildiği üzere Bütçe Kanununda bu yetki ayrıca tekrar edilmiştir. 

3. Kanun hükümlerinden anlaşılacağı üzere ödeme yapılacak personeli belirleme yetkisi 
Bakanlığa ait bulunmaktadır. 

4. Bu yetki çerçevesinde yapılan düzenlemelere göre Bakanlıkta görev yapan üst düzey 
yöneticileri ve Gümrük Kanununun uygulanmasıyla ilgili faaliyetleri yürüten Şube Müdürleri 
ve Şeflere merkezde biriken fazla mesai ücretlerinden ödemede bulunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

2. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'in, Küçükçekmece deneme reaktöründe kullanılan nükleer 
yakıtın temininde ortaya çıkan sorunlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet bakanı Mehmet Keçeci
ler'in yazüı cevabı (7/1040) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Anayasa ve tçtüzük gereği aşağıda belirtilen soruların Sayın Başbakan tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını Saygılarımla arz ederim. 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

1. Küçükçekmece deneme reaktöründe kullanılan nükleer yakıtın temininde 1988 yılı baş
larında bir sorun ortaya çıkmış mıdır? 

2. A.B.D. Hükümetinin bu santrale verilen yakıtın bir kısmının Pakistana Hükleer Prog
ram amacı için gönderildiği şeklinde ortaya koyduğu gerekçe yüzünden yakıt teminine son ver
diği doğru mudur? 

3. Yakıt temininde zorlukla karşılaşıldıktan sonra hangi Hükümetlere başvurulmuş ve 
hangilerinden olumlu yanıt alınmıştır? 

4. Türkiye'nin başvurduğu Fransa, F. Almanya, Kanada, ingiltere ve Japonya Hükümet
lerinin olumsuz yanıt verdiği doğru mudur? Arjantin Hükümetinin bu durum karşısında Tür
kiye'ye teklifi ne olmuştur? Açıklar mısınız? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 13.12.1990 

Sayı : 03-2/2.02.0552 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) TBMM Başkanlığının 11.1.1990 gün ve 7/1040-3997/18487 sayılı yazısı. 
b) Başbakanlığın 2.2.1990 gün ve K.K. Gn. Md. 07/106-26/01174 sayılı yazısı. 
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Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı soru öner
gesinde yer alan soruların cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Keçeciler 
Devlet Bakanı 

1. ÇNAEM'deki işletme halinde bulunan TR-2 araştırma reaktörünün işletmesini sür
dürebilmesi için ilave yakıt temini, yenileme çalışmaları sürdürülen TR-1 araştırma reaktörü
nün işletmeye alınabilmesi için yakıt temin etmek üzere 1988 yılı başlarında çeşitli firmalardan 
teklif istenilmiştir. Bu firmalar arasında yeralan ABD firması hükümetinin Türkiye'ye ihraç 
lisansı vermeyeceğini dolayısıyla yakıt temin edemeyeceklerini belirtmiştir. ABD dışındaki fir
malardan gelen tekliflerin değerlendirilmesi sonucu Fransız CERCA firmasının teklifi uygun 
görülmüştür. 

ABD yakıt temininde gösterdikleri olums.uz tutuma gerekçe olarak Türkiye'de üretilmek
te olan Inverter adlı elektronik aygıtların Pakistan'a ihracı ve bu malzemelerin Pakistan'da uran
yum zenginleştirme tesislerinde kullanılmasını göstermektedir. ABD ile Türkiye arasındaki ikili 
Nükleer İşbirliği Anlaşması Çerçevesinde Bakanlar Kurulu Kararıyla 1984 yılında yakıt temi
nine yönelik olarak yeniden işlem görmek üzere ABD'ye gönderilen ÇNAEM Reaktörü kulla
nılmış yakıtlarının iade edilmemesine neden olarak ABD tarafından yine aynı gerekçe gösteril
miştir. Konu 1988 yılında Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı ile ABD yetkilileri arasında ele alın
mıştır. 

2. ÇNAEM'deki araştırma reaktörüne verilen yakıtın bir kısmının Pakistan'a gönderil
mesi sözkonusu olmadığı gibi ABD hükümeti tarafından da yakıt temin etmemesine sebep olarak 
böyle bir gerekçe gösterilmemiştir. 

ABD hükümeti Türkiye'ye yakıt temin etmemesine sebep olarak Türkiye'deki özel firma
ların Pakistan'a Inverter olarak adlandırılan elektronik aygıtları ihraç etmesini ve bunların Pa
kistan tarafından Uranyum zenginleştirme tesislerinde kullanılmasını göstermektedir. Konu Ha
zine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile ABD yetkilileri arasında ele alınmıştır. 

3 ve 4. Araştırma Reaktörlerine yakıt temini konusunda 1 ve 2 inci maddelerde belirtilen 
ABD'nin tutumu dışında bir sorun veya zorlukla karşılaşılmamıştır. ABD firması ile birlikte 
bu tip reaktörler için yakıt imalatında büyük deneyimi olan Fransız ve F. Alman firmalarının 
yanısıra ingiltere ve Arjantin'e başvurulmuştur. Kanada ve Japonya bu tip reaktörler için yakıt 
imal etmediklerinden bu ülkelere başvurulmamıştır. F. Alman firması yakıt imalat teknolojisi
ni Fransız'lara devrederek bir ortaklık kurduklarını, kendilerinin yalnız bu yakıt için gerekli 
uranyumun temininde yardımcı olabileceklerini belirterek ABD, Çin ve Rusya orijinli zengin 
uranyum için teklif vermişlerdir. Arjantin ve Fransa uranyum temini ve yakıt imalatını kapsa
yacak şekilde teklif vermişlerdir. 

Gerek fiyat mukayesesi gerek uranyum ve imalatının değişik firmalardan sağlanmasının 
ihraç izni alınmasında çıkarabileceği muhtemel sorunlar ve getireceği formalitelerin süreyi uzat
ması gibi hususlar, gerekse Dışişleri Bakanlığının görüşleri alınarak yapılan değerlendirme so
nunda Fransa'nın teklifi uygun görülerek bir sözleşme imzalanmıştır. Bu sözleşme hükümetler 
arası mektup teatisi yoluyla bu malzemenin Türkiye'nin taraf olduğu Uluslararası Anlaş-

— 427 — . 



T.B.M.M. B : 76 13 . 2 . 1990 O : 1 

malarda yeralan barışçıl amaçla kullanılması, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetimine 
tabi olması, başka ülkeye gönderilmemesi ve korunması hususlarında verilecek garanti sonra 
yürürlüğe girecektir. Konu Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. 

Arz ederim. 
3. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Uncu'nun, Kahramanmaraş ili Çağlayan Cerü ilçesi 

Düzbağ Kasabası Kuzgun Kaya mevkiinde yaptırılan sulama göleti Imvzasında kalan gayrimenkuüerin 
kamulaştırma bedellerinin ne zaman ödeneceğine ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köyisleri Bakanı Lut-
fuüah Kayalar'm yazdı cevabı (7/1043) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köyisleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasını saygılarımla arz ederim. 
Ahmet Uncu 

Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş tli Çağlayan Cerit İlçesi Düzbağ Kasabası Kuzgun Kaya Mevkiinde Köy 

Hizmetleri tarafından 1987 yılında başlanıp 1989 yılında bitirilen bir sulama göleti yapılmıştır. 
Gölet su toplama havzasında kalan gayrimenkuller 27.10.1987 tarihinde Köy Hizmetleri tara
fından amme yararına istimlâk edilmiştir. Gövdede kalan gayrimenkullerin Köy Hizmetleri ta
rafından ilgili maddeye göre tapuları çıkartılarak paraları ödendiği halde, gölet su toplama ay
nasında kalan gayrimenkul sahiplerine şimdiye kadar tebliğ dahi yapılmamıştır. 

Bu durum karşısında; 
1. Vatandaşın mağduriyetinin önlenmesi için, 1987 yılında istimlâk edilen arazilerin bu

günün rayiç bedeli üzerinden değerlendirilerek, Devletin vatandaşa olan borcunun ödenmesi 
düşünülmekte midir? 

2. tstimlâk edilen arazilerinden başkaca bir gayrimenkulu ve hiçbir gelir kaynağı olma
yan ve mağdur duruma düşürülen yöre halkının haklarının defaten ve hemen verilmesi düşü
nülmekte midir? 

T. C. 
Tarım Orman ve Köyisleri Bakanlığı 

Özel Kalem Müdürlüğü 13.2.1990 
Sayı : ÖKM-2-27 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünün 11 Ocak 1990 Tarih ve 7/1043-4004/18501 Sa

yılı Yazısı. 
Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ahmet Uncu'nun yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
1. Kahramanmaraş-Pazarcık Düzbağ göleti göl aynası altında arazileri bulunan çiftçile

re bugüne kadar ödenemeyen istimlâk bedeli, 2945 Sayılı Yasa çerçevesinde 1990 yılı ödenekle
rinin serbest bırakılmasını müteakiben ödenmesi cihetine gidilecektir. 

2. Kamulaştırma tutarı olan 202 222 977 TL.'den 140 000 000 TL.'si daha önce ödenmiş 
olup; bakiye 62 222 977 TL.'sinin defaten ödenmesi düşünülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Lutfullah Kayalar 

Tarım Orman ve Köyisleri Bakanı 
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4. —içel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce köylülere ki
ralanan iş makinaları için tespit edilen döner sermaye birim fiyatlarının çok yüksek olduğu iddiasına iliş
kin sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Lutfullah Kayalar'in yazılı cevabı (7/1051) 

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

cevaplandırılmasını dilerim. 
Saygılarımla. 

tstemihan Talay 
tçel Milletvekili 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kırsal kesime dönük hizmetleri köy ve ülke kalkın
masında her zaman çok önemli bir rol oynamıştır. Köylü ile Köy Hizmetleri Genel Müdürlü
ğünün elele yaptığı çalışmalar ve köylünün bazı taleplerine Genel Müdürlüğün sağladığı katkı
lar her zaman işbirliğini güçlendiren unsurlar olmuştur. 

tçel bölgesinde yaptığım köy gezileri sırasında Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner 
Sermaye birim fiyatlarının Sayın Bakanlığınızca çok yüksek miktarlarda tespit edildiğini ve 
köylülerin bu durumdan şikayetçi olduğunu tespit ettim. 

1. Bazı muhtarların mahalle arası program dışı yol çalışmaları amacıyla veya bazı köylü
lerimizin tarlalarını tesviye etmek amacıyla köy hizmetlerinden kiraladıkları dozerlerin saat 
başı çalışma ücretinin mazot hariç 23 000 TL.'den üç misli bir artışla 69 000 TL.'ye çıkarıldığı 
doğru mudur? 

2. Genellikle iş makinelerinin kullanılmadığı durumlarda köylüye faydalı hizmet vermek 
amacıyla geliştirilen bu sistem için bu rakamların çok yüksek olduğu konusunda size de ula
şan şikayetler var mıdır? 

3. Köylünün köyüne ve tarlasına hizmet sağlamak amacıyla maddî ve manevî olarak ka
tıldığı bu gönüllü çalışmaları teşvik için dozer ve grayder çalışma ücretlerinin daha makul bir 
seviyeye indirilmesi Sayın Bakanlığınızca düşünülmekte midir? 

4. Bildiğiniz gibi tçel ili Anamur'dan Pozantı'ya uzanan çok büyük ve engebeli bir alan
da kurulmuştur. Köy Hizmetlerinin daha etkin ve verimli çalışabilmesi için Mersin Köy Hiz
metleri Müdürlüğünün Adana'dan ayrılarak yeni bir bölge müdürlüğü haline dönüştürülmesi 
Sayın Bakanlığınızca da uygun mütalaa edilmekte midir? 

T. C. 
Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanlığı 13.2.1990 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : ÖKM-2-29 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünün 15.1.1990 tarih ve 7/1051-4021-18541 Sayılı Yazısı. 
tçel Milletvekili Sayın tstemihan talay'ın yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Cevap 1. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ait kiralanacak Makine Ekipman bedelle

ri her yıl maliyet unsurları dikkate alınarak yeniden belirlenmektedir. Ancak; Toprak ve Su 
Kooperatifleriyle çiftçiler için kira bedelleri maliyetin çok altında belirlenmektedir. Bu yıl 
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ilk defa olarak kalkınmada I inci derecede ve II derecede öncelikli illere Öncelikli olmayan ille
re nazaran daha düşük fiyat uygulanacaktır. 

Cevap 2. Toprak Su Kooperatileriyle, çiftçilere uygulanan kira bedelleri konusunda Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğüne intikal eden dilekçe bulunmamaktadır. 

Cevap 3. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Toprak ve Su Kooperatifleri ve 
çiftçilere kiralanan makine ve ekipmanın kira bedelleri maliyetin ve piyasa fiyatlarının çok al
tındadır. Bu nedenle yeni bir indirim düşünülmemektedir. 

Cevap 4. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Bölge Müdürlükleri Ulaşım imkân
ları, Coğrafi Şartlar ve Bölgesel özellikler çok iyi etüd edilerek kurulmuş bulunmaktadır. Bu 
nedenle organizasyonda bir değişiklik düşünülmemektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

LutfuIIah Kayalar 
Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanı 

5. — izmir Milletvekili WiAksqy'un, Menemen-Aliağa çift hath demiryolu inşaatına ilişkin so
rusu ve Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer'in yazdı cevabı (7/1064) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını say
gı ile dilerim. 

Veli Aksoy 
tzmir 

198S yılında yapımına başlanılan Menemen - Aliağa çift hatlı demiryolu inşaatı ödenek 
yetersizliği nedeniyle bugün durma noktasına gelmiştir. 

tik projelendirmelere ve yetkililerin açıklamalarına göre 1989 yılına kadar bitirileceği be
lirtilen çift hatlı demiryolu inşaatı şu ana kadar bitirilememiştir. 

Bilindiği gibi Menemen - Aliağa arasındaki ulaşım karayolu ile yapılmakta, maliyet ve trafik 
açısından ciddî sorunlar doğmaktadır. 

1. Menemen - Aliağa çift hatlı demiryolu inşaatı bugün hangi aşamadadır? Bu hat üze
rinde yapılması gereken üst geçit köprüleri hangi konumdadır? 

2. Menemen - Aliağa çift hath demiryolu inşaatı için bugüne kadar yapılan yatırımın 
maliyeti nedir? 1990 yılı bütçesine konan ödenek miktarı nedir? Dış kredi alınmış mıdır? Alın
mış ise hangi ülkeden alınmıştır? Kredinin cins ve miktarı ne kadardır? 

3. Çift hatlı demiryolu inşaatının tüm alt yapılarıyla birlikte tamamlanabilmesi için da
ha ne kadar finansmana ihtiyaç vardır? Menemen - Aliağa çift hatlı demiryolu hangi tarihte 
hizmete girecektir? 
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T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 12.2.1990 

Hükmü : 525-78/110-4649 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 25.1.1990 tarih ve Kan. Kar. Md. 7/1064-4077/18732 sayılı yazınız. 

tzmir Milletvekili sayın Veli Aksoy'un Menemen-Aliağa çift hatlı demiryolu inşaatına iliş
kin ilgi yazınız eki yazılı soru önergesi incelenmiş ve cevaplarımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Cengiz Tuncer 
Ulaştırma Bakam 

Soru 1. Menemen - Aliağa çift hatlı demiryolu inşaatı bugün hangi aşamadadır? Bu hat 
üzerine yapılması gereken üst geçit köprüleri hangi konumdadır? 

Cevap 1. 1987 Yatırım Programında sözkonusus projenin 1989 yılında ikmal edilmesi 
planlanmış ise de, bataklık bölgenin geçilmesi gibi ortaya çıkan zemin sorunları sebebiyle ge
cikme olmuştur. Projenin % 70'i gerçekleşebilmiştir. 

Sözkonusu işin bünyesinde yeralan 5 adet üst geçit tamamlanmış (Bazı üst geçit talepleri 
ayrıca incelenmektedir.) olup; bağlantı yolları ile yaklaşım dolgularının 1990 yılında ikmâl edil
mesini müteakip hizmete açılması planlanmaktadır. 

Soru 2. Menemen - Aliağa çift hatlı demiryplu inşaatı için bugüne kadar yapılan yatırı
mın maliyeti nedir? 1990 yılı bütçesine konan ödenek miktarı nedir? Dış kredi alınmış mıdır? 
Alınmış ise hangi ülkeden alınmıştır? Kredinin cins ve miktarı ne kadardır? 

Cevap 2. Menemen - Aliağa çift hatlı demiryolu inşaatı işinde; bugüne kadar 1989 yılı 
fiyatlarıyla 31 milyar Türk Lirası yatırım yapılmış olup; 1990 yılı Bütçesinde 13,4 milyar Türk 
lirası ödenek tefrik edilmiş ve herhangi bir dış kredi alınmamıştır. 

Soru 3. Çift hatlı demiryolu inşaatının tüm alt yapılarıyla birlikte tamamlanabilmesi için 
daha ne kadar finasmana ihtiyaç vardır? Menemen - Aliağa çift hatlı demiryolu hangi tarihte 
hizmete girecektir? 

Cevap 3. Sözkonusu inşaatın altyapısının tamamlanabilmesi için 1989 yılı fiyatlarıyla 30 
milyar Türk lirası, üst yapısının tamamlanabilmesi için 87 milyar Türk lirası (Bu meblağın 41 
milyar Türk liralık bölümü dış harcamadır.) Finansmana ihtiyaç bulunmakta olup, projenin 
1991 yılında hizmete girmesi planlanmaktadır, 

6. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürsckr'in, 30.12.1989 tarihinde yayınlanan "Bedelsiz itluûa-
ta ilifkin" Bakanlar Kurulu Kararının bugüne kadar uygulamaya konulmamasının nedenine ilişkin soru
su ve Devlet Bakam Güneş Taner'in yazılı cevabı (7/1066) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Güneş Taner tarafından "Yazılı" olarak yanıt
lanmasının sağlanmasını saygılarımla dilerim. 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

1. 30 Aralık 1989 tarihli resmî Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu'nun "Bedelsiz it
halata ilişkin" 27.12.1989 tarih 89/14911 sayılı kararı bugüne kadar neden uygulamaya geçiril
memiştir? 

2. Bakanlar Kurulu kararının Resmî Gazete'de yayınlanmasına güvenerek yurda otomo
bil ve meslekî araç getirmek üzere faaliyete geçen ve hatta sınır kapılarına kadar gelen gurbet
çilerimiz neden bekletilmektedir? 

3. Kararın uygulamaya geçirilmemesinde Türk otomotUı sanayicilerinin baskısının ol
duğu doğru mudur? 

T. C. 
Başbakanlık 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 12.2.1990 
tthalat Genel Müdürlüğü 

Sayı : tth. Bed. V. 3.20.412.231-7937 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

(Genel Sekreterliği) 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

tlgi : 25.1.1990 tarihli ve 7/1066-4088/18758 sayılı yazılan. 
30.12.1989 tarihli ve 20388 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 27.12.1989,tarihli ve 89/14911 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi eki "Bedelsiz ithalata ilişkin Karar'.'ın uygulamaya ko
nulmaması ile ilgili Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler tarafından yöneltilen yazılı önergeye 
verilen yanıt ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Güneş Taner 

Devlet Bakanı 
Bilindiği üzere, bedelsiz ithalat yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın yurda getirilmesi 

zorunlu olmayan döviz gelirlerinden yaptıkları tasarruflarla satın aldıkları malların ithalatıdır. 

Bu rejim, bir taraftan Türkiye'deki kişilere gönderilecek hediyelik mahiyetindeki eşya ve 
Türkiye'ye gelen yolcuların beraberlerinde getirecekleri eşya ile ilgili düzenlemeleri kapsamak
ta, diğer taraftan yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın zat ve aile ihtiyaçlarında ve meslekî 
faaliyetlerinde kullanılmak üzere yurda getirecekleri eşya ile göç, evlenme ve veraset yoluyla 
ithal edecekleri otomobillerin ithalatına ilişkin esasları belirlemektedir. 

30.12.1989 tarihli ve 20388 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 27.12.1989 tarihli ve 89/14911 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi eki Bedelsiz ithalata ilişkin Karar ile bedelsiz ithalat reji
mi hükümetimizce uygulanan serbest ekonomik politikalar doğrultusunda, günün koşullarına 
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uygun ve yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerine cevap verecek bir şekilde 
yeniden düzenlenmiştir. 

Ancak takdir buyurulacağı üzere, bu Karar bedelsiz ithalat rejiminin çerçevesini belirle
mekte, bu thalata ilişkin uygulamalar Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığınca yayımlanan Tebliğ
ler ve ilgili kuruluşlara verilen talimatlar ile Merkez Bankasınca çıkarılan genelgeler çerçeve
sinde yürütülmektedir. 

Bedelsiz ithalatın yurt dışında çalışan geniş bir vatandaş kesiminin çok yönlü ve birbirin
den farklılık gösteren talepleri ile ilgili ithalatı düzenlemesi, bugüne kadar karşılaşılan güçlük
leri giderici tedbirlerin mümkün olabildiği ölçüde bir çerçeve içinde toplanması yaklaşımı ve 
bu ithalata ilişkin uygulamanın yürütülmesinin çeşitli Bakanlık ve kuruluşlar ile yakın işbirliği 
ve koordinasyonu gerektirmesi, mevzuatta yapılan değişikliklerin uygulamaya yansıtılması aşa
masında belirli çaba ve zamana ihtiyaç gösteren teknik bir çalışma yapılmasını zorunlu kıl
maktadır. 

Bu çalışmaların, büyük ölçüde, başta müktesep haklar olmak üzere vatandaşlarımızın ya
pılan değişikliklerden herhangi bir hak kaybına uğramayacakları tedbirlerin alınmasına matuf 
çalışmalar olduğu hususu göz önünde tutulduğunda, Bedelsiz ithalat Kararı ile ilgili uygula
maya yönelik esasların belirlenmesi için geçen zaman içinde bedelsiz ithal talepleri ile ilgili her
hangi bir işlem yapılmamasının, soru önergesinde belirtildiği veçhile "vatandaşlarımızın 
bekletilmesi" ve "Kararın uygulamaya konmaması" şeklinde değerlendirip yorumlanmasına 
herharği bir anlam vermek mümkün değildir. 

Kaldıki getirilen düzenlemeler ile daha geniş bir vatandaş kesiminin bedelsiz ithalattan 
yararlanmasına imkân tanınmış, bu ithalatla ilgili bürokratik işlemler asgarî düzeye indirilmiş 
ve hak sahiplerine daha iyi imkânlarla ithalat yapma olanağı sağlanmıştır. 

Diğer taraftan, 89/14911 sayılı Kararın lehte hükümlerinin, Kararın yayımı tarihinden ön
ceki başlamış işlemlere de yansıtılmış olması, idarenin vatandaşın hak ve menfaatlerinin ko
runmasında ne denli hassas olduğunun açık bir göstergesidir. 

Bu itibarla, 89/14911 sayılı Kararın Resmî Gazetede yayımlandığı tarih olan 30.12.1989 
günü yürürlüğe girdiği, halihazırda, mevcut Karar çerçevesinde, Merkez Bankasınca bedelsiz 
ithalat taleplerinin süratle incelenip sonuçlandırıldığı, geçici bir süre taleplerle ilgili işlem ya
pılmamasının Türk otomotiv sanayicileri ile ilgili herhangi bir yönünün bulunmadığının bilin
mesinde fayda mülahaza edilmektedir. 

7 — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 6 Kasım 1983 seçimleri öncesinde parti kurucusu ve 
milletvekilliği adaylığı için müracaat edenlerden kaçının hangi nedenlerlee veto edildiğine ilişkin Başba
kandan sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun yazılı cevabı (7/1078) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Yıldırım Akbulut tarafından yazılı olarak yanıtlandırıl
masını saygı ile dilerim. 

Kamer Genç 
Tunceli 
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1. 6 kasım 1983 seçimleri öncesi parti kurucusu ve milletvekili adaylığı için müracaat eden 
kişilerden kaçı veto edilmiştir? Bunlar kimlerdir ve veto gerekçeleri nelerdir? 

2. Sözü geçen kişilerle ilgili olarak veto kararları kimler tarafından verilmiştir? O za
man Millî Güvenlik Konseyi Üyeleri bulunan kişiler bu veto kararlarının oluşmasında etkili 
olmuşlar mıdır? 

3. Veto edilenler hakkında ne gibi araştırmalar yapılmış ve bu araştırmaları yapan kişi
ler Devletin hangi birimine dahildirler? Görev ve unvanları nelerdir? 

»• 

4. 1983 yılında seçime giren 3 siyasî partiden hiçbirisinden adaylığa müracaat etmeyip, 
bağımsız olarak 6 Kasım 1983 seçimlerine katılmak için başvuruda bulunduğum halde, veto 
edildiğim bilinmektedir. Bugüne kadar neden ve hangi suçtan dolayı veto edildiğimi bileme
mekteyim. Bu itibarla beni, kimler ve hangi suçları işlediğimi gerekçe göstererek veto etmişlerdir? 

5. Bu suretle veto edilen parti kurucuları ve milletvekili aday adayları ile ilgili olarak 
~ düzenlenen belgeler, geçen dönemde Cumhurbaşkanlığı yapan Sayın Kenan Evren'in damadı 

Erkan Gürvit tarafından yok edildiği yolunda yoğun söylentiler bulunmaktadır. Bu söylentiler 
doğru mudur? Doğru değilse bu belgeler şimdi hangi makamın muhafazasındadır? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 9.2.1990 

Bakan : 169 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 31.1.1990 Tarihli ve 7/1078-4142/18895 sayılı yazıları. 
Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve tarafımdan ce

vaplandırılması tensip edilen yazılı soru önergesine verilen cevap iki hüsha halinde ekte sunul
muştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 

Sayın Kamer Genç Tunceli Milletvekili 

Sayın Başbakanımıza yönelttiğiniz ve tarafımdan cevaplandırılması tensip edilen yazılı soru 
önergesinin cevabı aşağıda takdim kılınmıştır. 

6 Kasım 1983 tarihinde yapılan Milletvekili Genel Seçimi öncesi siyasî parti kurucusu ile 
milletvekili adaylığı için müracaat edenlerden veto edilenlerle ilgili olarak herhangi bir bilgi 
ve belge bulunmamaktadır. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı. 
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1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK tŞLER 

1. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 31 arkadaşının, «arım ürünlerinin it
halatının serbest bırakılmasına dair İthalat Rejimi Kararının; tarım sektörünü zaafa 
uğratacağı, bazı ithalatçı firmaları tekel durumuna getireceği ve ülke ekonomisini -bü
yük ölçüde zarara uğratarak tarımda da dışa bağımlılığı pekiştireceği iddialarıyla 
Devlet Bakanı Güneş Taner hakkında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci mad
deleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/14) (GÖRÜŞME GÜNÜ : 
14.2.1990 Çarşamba) 

2. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim ve 22 arkadaşının, Fiskobirlik'te bu
lunan fındıkların; piyasa değerinin altında, vade ile ve faizsiz olarak fındık sanayii ile 
uğraşan firmalara satılmasını öngören Para ve Kredi Kurulu kararının uygulanmasını 
sağlayarak söz konusu firmaların fahiş ve haksız kazanç edinmelerine ve Türk ekono
misinin zararına neden olduğu iddiasıyla Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür hak
kına Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açılma
sına ilişkin önergesi (11/15) (GÖRÜŞME GÜNÜ : 14.2.1990 Çarşamba) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — 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) 

2. — 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) 

3. — 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) 
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4. -r- Bingöl Milletvekili tlhami Binici ve 36 arkadaşının, T.B.M.M. Binasında 
milletvekillerince yapılan çalışmaların ve telefon konuşmalarının kaydedflerek belge 
haline getirildiği iddiasım tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/68) 

5. — Bingöl Milletvekili llhâmi Binici ve 22 arkadaşının, Bingöl tli Adaklı 
ve Karer bölgelerinde yasayan vatandaşlar arasında cereyan eden olayların nedenlerini 
ve bu konuda alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/69) 

6. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 31 arkadaşının, kuraklıktan zarar 
gören çiftçilerin sorunlarını ve bu konuda alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/70) 

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

8. — 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, tçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/72) 

9. — Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 10 arkadaşının, Bulgaristan'a karşı 
izlenen politika ve soydaşlarımızın sorumları konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/13) 
(GÖRÜŞME GÜNÜ : 21.2.1990 Çarşamba) 

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

11. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 12 arkadaşının, Hükümetin 
tarım politikası ve tarım sektörünün sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, 
tçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/15) 

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

13. —İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş ve 64 arkadaşının, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesinin sorunları ve Hükümetin bu konudaki tutumu konusunda Anaya
sanın 98 inci, tçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/17) 
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14. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve 67 arkadaşının, Mardin ili Silopi 
ilçesi 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) 

15. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 17 arkadaşının, 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) 

16. — Ankara Milletvekili Beşer Bay dar ve 19 arkadaşının, Atatürk Orman Çift
liğinin kuruluş ve millete devrediliş amacı dışında kullanıldığı iddiasını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/74) 

17. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin ve 32 arkadaşının, Hakkâri İli Yon
calı Köyünde 18 Temmuz 1989 tarihinde 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 ilişkin önergesi (10/76) 

18. — Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 43 arkadaşının, Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu ile ilgili iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/77) 

19. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin ve 29 arkadaşının, Kırklareli İli Lü
leburgaz İlçesindeki iki adet Devlet Üretme Çiftliğinin Libyalılara satılacağı iddiaları
nı tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/78) 

20. — Niğde Milletvekili Raşit Daldal ve 36 arkadaşının, Ankara ilindeki hava 
kirliliğinin nedenlerini ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

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

22. — Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 11 arkadaşının, Ermeni Soykırımı ile 
ilgili, iddialar ve Azerbaycan'da sahnelenen olaylar konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/19) GÖRÜŞME GÜNÜ : 21.2.1990 Çarşamba) 

23. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 17 arkadaşının, 1402'likler olarak anılan
ların hangi nedenlerle ve kimler tarafından görevlerinden uzaklaştırıldıklarını ve Da-



— 4 — 

nıştay kararına rağmen bu kişilerin görevlerine dönmelerini engelleyenleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

24. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal ve 24 arkadaşının, pancar üreticilerinin 
sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/20) 

25. — Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Zonguldak Millet
vekili Koksal Toptan ve Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, dış politika konusunda Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/21) (GÖRÜŞME GÜNÜ : 21.2.1990 Çarşamba) 

26. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 15 arkadaşının, Sümerbank ve özel
leştirmeye tabi tutulacak diğer kamu iktisadî teşebbüsleri ile ilgili suiistimal iddiaları
nın gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/82) 

27. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver ve 16 arkadaşının, ülkemizdeki anarşi 
ve terör eyleimlerinin nedenleri ile hedeflerini, bu eylemlerin arkasındaki güçleri ve 
konuyla ilgili olarak alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/83) 

28. — Anavatan Partisi, Sosyaldemokrat Halkçı Parti ve Doğru Yol Partisi 
grupları adına grup baışkanvekilleri Ankara Milletvekili Onural Şeref Bozkurt, İstan
bul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş, Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 5 ar
kadaşının; terörle ilgili olarak Hükümetin çalışmaları ve alınan tedbirler konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/22) (GÖRÜŞME GÜNÜ : 15.2.1990 Perşembe) 

6 

SÖZLÜ SORULAR 

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

2. — Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğullan'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) 

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

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

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

7. — 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) 

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

9. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'm, çifte pasaportlu olduğu iddia 
edilen kamu görevlilerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) (1) 

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

11. —Ankara Milletvekili Ömer Çif tçi'nin, Türk - İş Yapı Kooperatifince An
kara 100 üncü Yü Sitesinde yaptırılan konut inşaatları için Sosyal Sigortalar Kuru
munca müteahhit firmaya yapılan ödemeye ilişkin Çalışma «Te Sosyal Güvenlik Ba
kanından sözlü som önergesi (6/86) 

12. — Adana Milletveküi Abdullah Sedat Doğan'ın, Adana Eğitim Araçları 
Merkezi Başkanının keyfî uygulamalar yaptığı iddiasına üişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/121) (1) 

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

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

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

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

17. — 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) 

18. — 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) 

19. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Eflani - Safranbolu yolunun 
tamir edilmemesini tenkit eden bir vatandaşın Karayolları 15 inci Bölge Şefliği Gö-

(1) içtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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revlilerince dövüldüğü iddiasına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/110) 

20. — istanbul 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) 

21. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altınertn, Zonguldak İli Karabük İlçesinin 
ue zauan il yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/111) 

22. —' 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) 

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

24. — Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'nun, Türkiye Ziraî Donatım 
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) 

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

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

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

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

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

30. — 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) 

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

32. — tzmir 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) . 
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33. — 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) 

34. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, televizyonun yeni yayın 
dönemindeki programlarda TBMM çalışmalarınla yer verilmediği iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/123) 

35. — 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) 

36. — Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı'nın, Başbakanlık için satın alınan 
jçaklar nedeniyle yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/235) (1) 

37. — 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) 

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

39. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Ankara tli Gölbaşı ilçesi eski 
Belediye Başkanı ile tmar Müdürü haklarındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/125) 

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

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

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

43. — 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) 

44. — İzmir Milletvekilli 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) 

45. — 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) 

46. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ülkemizdeki ortak savunma tesis
lerinde radyasyon sızıntısı bulunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergı^i 
(6/250) (1) 
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47. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul - Tuzla'da 7.10.1988 tari
hinde polisçe yapılan kontrol sırasında meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/251) (1) 

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

49. — 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) 

50. — Kocaeli Milletvekili Ömer TürkçakaPın, Seka izmit Fabrikasının kaldı
rılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/131) 

51. — 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) 

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

53. — 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) 

54. — 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) 

55. — 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) 

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

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

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

59. — Denizli Milletvekili 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) 

60. — 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) 



_ 9 -

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

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

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

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

65. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, olağanüstü hal uygulaması nedeniyle 
yapüan harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/302) (1) 

66. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Ankara Üniversitesi Sınav Yönet
meliğinin Diş Hekimliği Fakültesindeki uygulamasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/147) 

67. — Mardin Milletvekili 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) 

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

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

70. — 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) 

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

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

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

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

75. — 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) 
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76. — Adana Milletvekili Orhan $endağ'ın, Silifke İlçesinde 1981 yılından 
sonra tapu paftalarında yapıldığı iddia edilen değişikliklere ve imar plam düzenleme 
çalışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/159) 

77. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, televizyonun birinci kanal 
yayınlarının Zonguldak 11 Merkezinde izlenemediği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/160) 

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

79. — 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) 

80. — 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) 

81. — 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) 

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

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

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

85. — 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) 

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

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

88. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya İli Merkez ilçesi Kâ-
zımpaşa Nahiyesindeki Gökçeören bataklığına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/172) 

89. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya ili Adapazarı ilçesin
deki Çark suyunun ıslahına ve Aşağı Sakarya Projesine ait çalışmaların ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/173) 

90. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli Hinde yapımları devam 
eden Gölcük Devlet Hastanesine ve sağlık ocaklarına ait inşaatların ne zaman tamam
lanacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından södü soru önergesi (6/174) 
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91. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesinde sigorta hastanesi 
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/175) 

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

93. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze ilçesine bağlı bazı köylerde 
yapılmakta olan sanayi ve fabrika inşaatlarının ruhsatlarının bulunup bulunmadı
ğına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/178) 

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

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

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

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

98. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük - Safranbolu kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/184) 

99. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altmejr'in, Karabük - Yenice karayolu 
yapım çalışmalarının durdurulma. nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanmdan 
sözlü soru önergesi (6/185"* 

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

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

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

103. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, zeytinyağı tabun fiyatının ne zaman 
açıklanacağına ve kestane ürününe taban fiyat verilmesi için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/190) 
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104. — 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) 

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

106. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Tahtalı Barajı projesinde dtğişikiik 
yapılıp yapılmadığına ve Barajın ne zaman bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/193) 

107. — Amasya Milletvekili Mehmet Taihir Köse'nin, Amasya İli Merkez İlçe-
sine bağlı Dere Mahallesinde tabiî afete maruz kalmaları muhtemel olan vatan
daşlar için afet konutları yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü som önergesi (6/306) (1) 

108. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, inek ithalatına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/317) (1) 

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

110. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, Afyon Çimento Fabrikasının 
çevre kirliliğine neden olduğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/197) 

11L — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, SEKA'daki grevin nedenine ve 
sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/198) 

112. — İçel Milletvekili M. îstemihan Talay'iıi, «Tarsus'un, şimdilik il yapıl
masının düşünülemediğine» dair 31.10.1988 tarihli beyanına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/318) (1) 

113. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli İli Gebze İlçesinin 
öğretmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve ^Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/199) 

114. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesi adliye binasına 
ve bu İlçede ağır ceza mahkemesi kurulmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/20O) 

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

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

117. — 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) 
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118. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Ankara tli Şereflikoçhisar ilçesine 
bağlı Evren, Sarıyahşi ve Ağaçören kasabalarının ne zaman ilçe yapılacaklarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/319) (1) 

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

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

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

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

123. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Gülbirlik'çe 1988 yılında ger
çekleştirilen gül alımlarına ve yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/210) 

124. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Senirkent İlçesine 
ait kanalizasyonun, bazı köylerin tarım arazilerini olumsuz yönde etkilediği iddiasına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) 

125. — 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) 

,126. — 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) 

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

128. — 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) 

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

130. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Atabey İlçesi Kapıcak Köyünün 
başka bir mahalle taşınmasına dair projenin 1988 yılında gerçekleştirilememesinin 
nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakmından sözlü soru önergesi (6/215) 
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131. — 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) 

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

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

134. — 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) 

135. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı 
Fonundan konut yapı kooperatiflerine 1988 yılında verilen krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/223) 

136. — 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) 

137. — 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) 

138. — 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) 

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

i 40. — 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) 

141. — 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) 

142. — 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) 

143. _ Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, 1986 ve 1987 yıllarında Hakkâri 
İli Yüksekova İlçesi Esendere Bucağından sınırı geçerken jandarma tarafından öldürü
len veya yaralı olarak ele geçirilen vatandaşlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/334) (1) 
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144. — Hakkâri. Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri îli - Uludere ilçesi §en-

oba Köyü Tabur Komutanının bazı uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/335) (1) 

145. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri îli 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) 

146. —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) 

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

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

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

150. — 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) 

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

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

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

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

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

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

157. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Anadolu Bankasınca 100 milyon liranın 
üzerinde kredi verilen kişi ve kuruluşlara ve bu kredilerin geri ödenip ödenmediğine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) (1) 

158. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla tmamoglu'nun, Kahramanmaraş - Gök
sün, Göksün - Elbistan, Göksün - Andırın ve Andırın - Kahramanmaraş karayollarına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/268) 
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159. —Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'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) 

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

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

162. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'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) 

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

164. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
Şehk Stadyumunun ne zaman çimlendirileceğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/275) 

165. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
İlinde Sosyal Sigortalar Hastanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/276) 

166. — 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) 

167. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Vakıflar Bankası Samanpazarı 
Şubt&ince öztur Anonim Şirketine verildiği iddia edilen krediye ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/343) (1) 

168. — 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) 

169. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, Afyon İli Sandıklı İlçesi Akha-
rım Kasabası Ortaokulunun öğretmen sorununa ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/344) (1) 

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

171. — 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) 
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172. — 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) 

173. — 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) 

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

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

176. — Samsun Milletvekili İrfan Demüıalp'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) 

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

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

179. — 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) (1) 

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

181. — 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) -

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

183. — 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 Bakanından sözlü soru önergesi (6/287) 

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

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

(76 ncı Birleşim) 
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186. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Senİrkent Ovası sulama proje
sine ilişkin Bayındırlık ve Mân Bakanından sözlü soru önergesi (6/290) 

187. — 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) 

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

189. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun İli Vezirköprü İlçesinde Dev
let - millet yardımlaşmasıyla inşa edilen ortaöğretim yatılı öğrenci yurdunun ne za
man açılacağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/293) 

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

191. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Şemdinli İlçesi Kay
makamı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/3'F8) (1) 

192. — 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) 

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

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

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

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

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

198. — 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) 

199. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Karadeniz Bakır İşletmeleri Samsun 
İzabe Tesislerindeki rehabilitasyon çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/310) 
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200. — 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 Başbakandau 
sözlü soru önergesi (6/370) (1) 

201. — 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) 

202. — 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) 

203. — 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) 

204. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Tunceli - Geyiksuyu Yatılı İlköğ
retim Bölge Okuluna ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/313) 

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

206. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Altınkaya Barajı sahasında kalan 
Samsun İli Vezirköprü İlçesindeki arazilerin kamulaştırma bedellerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/315) 

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

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

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

210. — 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) 

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

212. — 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) 
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213. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, elektrik üretim yollarına ve maliyetle
rine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/380) (1) 

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

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

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

217. — 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) 

218. — 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) 

219. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Millî Savunma Bakam Ercan 
Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığı İdarî ve Malî işler Daire Başkanı iken MİT Müsteşar
lığına verdiği iddia edüen malzemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/386) (1) 

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

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

222. — 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) 

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

224. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, ülkemize sığınan Iraklılara yapılan 
yardımlara Üişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) (1) 

225. — 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) 

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

227. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, organize sanayi bölgeleri kurmak 
amacıyla Samsun iline bağlı Asaraağaç, Kutlukent ve Çırakman köylerinde 1985 -1986 
yıllarında kamulaştırılan arazilerin bedellerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/404) (1) 
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228. — istanbul Milletvekili Hüsnü Okçuoğlu'nun, 1978 -1988 yıllarında toplanan 
gelir vergilerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/395) (1) 

229. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, T. C. Ziraat Bankasınca tarım 
satış kooperatiflerine kullandırılan krediler için farklı faiz oranları uygulandığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/405) (1) 

230. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir Büyükşehir Belediyesinin borç
larına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/396) (1) 

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

232. — 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 Bakamndan sözlü soru önergesi (6/397) (1) 

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

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

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

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

237. — 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) 

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

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

240. — 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) 

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

242. — 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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243. — 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) 

244. — 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 geciktıirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/409) (1) 

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

246. — 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) 

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

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

249. — 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) 

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

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

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

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

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

255. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Anadolu ve Türkiye Emlak Kredi 
bankalarının 1987 ve 1988 yıllarına ait kârlarının yüksek gösterildiği iddiasına ilişiklin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/421) (1) 
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256. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, kamu bankalarının 1987 ve 1988 
yıllarıcdaki bazı harcamalarına ve Emlak Bankasına ait arazi ve binalardan bir kıs
mının satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) (1) 

257. — 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) 

258. —Erzincan Milletvekili Mustafa Kufim, Erzurum îli Selikaya Lçesine 
bağlı Yoğurtçular ve Nişantaşı köyleri arasındaki mera davası ile ilgili mahkeme 
kararının infazı sırasında meydana gelen olayın sorumlularınla ilişkin İçişler' Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/426) (1) 

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

260. — 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) 

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

262. —İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, 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) 

263. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta Tapu Sicil Müd^irlüğü 
ile ilgili olarak Valilikçe yapılan tahkikata ilişkin İçişleri Bakamndan sözlü soru 
önergesi (6/431) (1) 

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

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

266. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Emlak Bankası eski Genel Mü
dürünün talimatlarıyla yapılan döviz değişim işlemlerine ve bu Bankaca Türk Kadım 
Gazetesine ödenen reklam ücretine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4?3) (1) 

267. — 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) 
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268. — Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'ın, Manisa ili Selendi İlçesine bağlı 

bazı köylerin içme suyu sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/355) 
269. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, ülkemizce de imzalanmış olan 

işkenceye karşı Avrupa Sözleşmesi ile işkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 
hükümlerine uyulmadığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/441) (1) 

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

271. — 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) 

272. — 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) 

273. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Tunceli, Erzincan ve Malatya 
illerine bağlı bazı köylerde yeni yaptırılan camilere atanan imamlara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/45İ) (1) 

274. — 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) 

275. — İstanbul 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) 

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

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

278. — 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) 

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

280. — izmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Nihat Sargın ve Haydar Kutlu ile ilgili 
davayı izlemek isteyen vatandaşların maruz kaldıkları uygulamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/445) (1) 
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181. — izmir Milletvekili Veli Aksoy'un, düşünce suçlusu olarak gözaltına 

alman sanıklara farklı muamele yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/446) (1) 

282. — 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) 

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

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

285. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nim, Devlet eski Bakam 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) 

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

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

288. — 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) 

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

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

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

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

293. — 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) 
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294. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Ödemiş'te üniversite veya yüksekokul 
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/425) 

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

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

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

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

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

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

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

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

3031 — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Devlet memurlarının konut so
rununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

304. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, 26.4.1989 - 2.5.1989 tarih* 
leri arasında gözaltına alman kişilere ilişkin içişleri Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/473) (1) 

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

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

307. — Zonguldak Miletvekiü Koksal Toptan'ın, son beş yü içinde ülkemizle 
ilgili olarak dış basında yer alan neşriyata ve bu nedenle yapılan ödemeye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/481) (1) 
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308. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Ataky'ın, 1 Mayıs gösterileri nedeniyle 
gözaltına alınanların sayısına ve bu olaylarda suçlu görülen kamu görevlilerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/482) '01) 

309. — 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 önergesi (6/483) (1) 

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

311. — İstanbul Milletvekili Aytekin Kotâl'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) 

312. — İstanbul Milletvekilli Yüksel Çengel'in, Güzel İstanbul Hizmet Vak 
fına yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/486) (1) 

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

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

315< — 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) 

316. — 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 Tabi! Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/489) (1) 

317. — 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) 

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

319. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, istanbul Eğitim ve Kültür Vak
fına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/492) (1) 

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

321. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır Emniyet Müdürlü
ğünce gözaltına alınan vatandaşlara işkence yapılmasını önlemek için ne gibi 
tedbirler alınacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/494) (1) 
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322. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Atatürk - Elbistan Ankara eınerji 
nakil hattının yapımıyla ilgili olarak aktedilen sözleşmeye üişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Balkanından sözlü soru önergesi (6/495) (1) 

323. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Asil Nadir Şirketler Grubunun 
gümrüksüz ithalat yaptığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/513) (1) 

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

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

326. — 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) 

327. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Van ve Hakkâri - Yüksekova 
belediyelerinin olağanüstü hal tazminatı ödeneklerinin kesildiği iddiasına ilişkin içişleri 
Bakarımdan sözlü soru önergesi (6/514) (1) 

328. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, günlük bir gazetenin 
31.5.1989 tarihli nüshasında yer alan «özal'la isviçre'de görüştüm» başlıklı haltere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/515) (1) 

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

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

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

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

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

334. — Niğde Milletvekili Mahmut öztürk'ün, Niğde ilindeki toprak sulama 
kooperatiflerinin borçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
öntrgesi (6/520) (1) 
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335. — 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) 

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

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

338. — Erzincan Miletvelkili 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) 

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

340. — Diyafbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt l i Eruh İlçesi Ormaniçi Kö
yünden iki vatandaşın kaybolduğu iddiasına ve yörede bulunan bir cesede ilişkin Iç-
işleıni Bakanından sözlü soru önergesi (6/538) (1) 

341. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sangül*ün, ortaöğretimde devamsızlık ne
deniyle sınıfta kalan öğrenciler için af getirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 

342. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Karabük ve İskenderun Demir - Çelik İş
letmelerindeki greve ilişkin Başbakandan iözlü soru önergesi (6/539) (1) 

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

344. — Diyarbakır* Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt bölgesiînde bir kısım güvenlik 
görevlilerinin bazı yurttaşlara zorunlu kuryelik yaptırdığı iddiasına il içkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/541) (1) 

345. — Diyarbakır MMetvdkli Fuat Atalay'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) 

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

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

348. — İstanbul Miietveikiıli 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) 
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349. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Ereğli Demir - Çelik Fabrikasının ya
bancı şirketlere satılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/546) (1) 

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

351. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, İstanbul Atatürk Havalimanı Güm
rük Müdürlüğünde ortaya çıkarıldığı iddia edilen hayali ihracat olayına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/547) (1) 

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

353. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt Hi Sımak ilçesindeki bazı yay
la ve meralarda atış eğitimi yapılacağına dair Kaymakamlık duyurusuna ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/549) (1) 

354. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıra'tlıoğlu'nun, yasadışı Türkiye Komünist Par
tisi ve kapatılan Türkiye tşçi Partisi genel sekreterlerine ülkeye geri dönmeleri için gü
vence verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/550) (1) 

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

356. — Diyarbakır Milletvekilli Fuat Atalay'ın, Şırnak İlçesi Kemerli Köyündeki 
bir çobanın bölgede görevli askerler tarafından öldürüldüğü iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/552). (1) 

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

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

359. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Eskişehir Cezaevindeki tutuklu ve 
hükümlülerin Aydın ve Nazilli cezaevlerine nakledilmelerinin nedenine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/556) (1) 

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

361.. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak ilçe mdrfcezinde bazı vatan
daşların köy korucusu sıfatıyla görevlendirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/558) (1) 

362. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Cudi Dağı çevresindeki 
köylerin güvenlik güçlerince zorla boşaltıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/559) (1) 
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363. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, «Kazı Kazan» adlı şans oyununa 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/560) (1) 

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

365. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Ataların, 11.8.1989 tarihlinde Diyarbakır tli 
Aşağı Beyan Köyü yakınlarında meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/562) (1) 

366. — Kars Milletvekili Mahmut Almak'ın, Kars Hinde jandarma tarafından gö
zaltına alınan bir vatandaşa işkence yapıldığı iddiasına ve olayın sorumlusu hakkında 
soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/575) (1) 

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

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

369. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edil
mesi ve bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun uyarınca yapılan kesintilere 
Miskin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/564) (1) 

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

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

372. — Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar'ın, Demir - Çelik İşletmeleri 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) 

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

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

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

376. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, Bulgaristan'dan ülkemize 
göç eden soydaşlarımızdan bir kısmının geri dönmesinin nedenine ve göç olayının ma
liyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/572) (1) 

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



— 32 — 

378. —Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, DYP üst yöneticilerinden bazılarının 
kaçakçılarla ilişkisi bulunduğuna dair beyanına ilişkin Başbakandaü sözlü soru önerge
si (6/579) (1) 

379. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Başbakanlık ve bakanlıklarda ça
lıştırılan danışmanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/580) (1) 

380. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Orman Kanununa göre «muha
faza ormanı» olarak ayrılan ormanlara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/5811) (1) 

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

382. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, 1005 sayılı Kanun uyarınca halen şe
ref aylığı alanların sayısına ve şeref aylığı gösterge rakamının artırılıp artırılmayacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/583) (1) 

383. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Trakya Birlik tarafından satın alı
nan ayçiçeği ürünü için üreticilere ne zaman ödeme yapılacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/584) (1) 

384. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli îli Nazimiye, ilçesi 
Bostanlı Köyü sakinlerine îl Jandarma Alay Komutanı tarafından hakaret edildiği id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/586) (1) 

385. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, T.R.T. tarafından kurum dışında
ki firmalara yaptırılan programlar için yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/587) (1) 

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

387. — tzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, Bergama - Terzihaliler Kö
yündeki granit taşı sahasının özel bir kişi tarafından kapatıldığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/589) (1) 

388. — tzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, îzmir Hine bağlı ilçelerden 
hangisinde üreticilerin tarım kredi kooperatiflerine veya Ziraat Bankasına olan borçla
rının ertelendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590) (1) 

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

390. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, 31.8.1989 tarihinde İzmir'de meydana 
gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) (1) 

391. — İstanbul Milletvekili Hüsnü Okçuoğlu'nun, Orman Kanunundaki değişik
likten sonra yapılan orman alanı tahsislerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/594) (1) 
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392. — Tokat Milletvekili Kâzım Özev'in, Tokat - Turhal Spor sahasının ne za
man çimlendirileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/595) (1) 

393. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, KİT ürünlerinin zam yapılma
dan piyasaya çıkarılmadığı ve çürümeye terkedildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/496) 

394. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, emeklilere yakacak kredisi veri
lip verilmeyeceğine Mşkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/497) 

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

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

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

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

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

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

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

402. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğİu'nun, öğretmensizlik nedeniyle ka
pandığı iddia edilen Bayburt ili Maden Kasabası Ortaokulunun bu öğretim yılında öğre
time açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/505) 

403. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Fakir ve Muhtaç öğrencilere Yar
dım Derneği tarafından Trabzon'da yaptırılacak olan öğrenci yurdunun temel atma tö
reninde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/597) (1) 

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

405. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Doğu Anadolu'da meyda
na geldiği iddia edilen şüpheli ölüm olaylarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/599) (1) 

(76 ncı Birleşim) 
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406. — Balıkesir Milletvekili İ. önder Kırlı'nın, Millî Savunma eski Bakanı Er
can Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığındaki görevleri sırasında yolsuzluk yaptığı iddiasıy
la hakkında Memurin Muhakematı Yasasına göre açılan soruşturmanın sonucuna iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/600) (1) 

407. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Bursa Turizm Müdürü ile ilgili bazı 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/601) (1) 

408. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bazı bankalarca yürürlüğe konulacak 
memur emeklilerine çek kırdırma yasağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/602) (1) 

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

410. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Cumhurbaşkanı'nın Bursa gezisi nede
niyle hazırlanan protokolde siyasî parti temsilcileri arasında ayrıcalık yapıldığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/612) (1) 

411. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Kırklareli - Lüleburgaz hudut
ları dahilindeki Sarımsaklı ve Türkgeldi çiftliklerinin bir Libya şirketine kiralanaca
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/613) (1) 

412. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 12.9.1980 - 30.9.1989 tarih-, 
leri arasında meydana gelen anarşi ve terör nitelikli olaylara ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/614) (1) 

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

414. —izmir MıiletVıeikilli Veli Aksoy'un, Yortanlı ve Çaltıkora barajlarının ne 
zaman ihale edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/615) (1) 

415. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, Ankara Özel Arı Lisesindeki bazı öğ
renciler için iki resmî aracın servis yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/620) (1) 

41'6i — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, Malatya Milletvekili Yusuf Bozkurt 
Özal'ın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına ait bir villada ikamet ettiği iddiasına 
ve villanın tefriş masrafı ile aylık giderine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/621) (1) 

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

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



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

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

421. — 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) 

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

423. — 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) 

424. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, tarihî eser kaçakçılığının önlen
mesi ve bu eserlerin korunması için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Kültür Baka
nından sözlü soru önergesi (6/528) 

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

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

427. — Kırklareli Milletvekili irfan Gürpınar'ın, Kırklareli İli Lüleburgaz ilçe
sindeki Türkgeldi ve Sarmısaklı çiftliklerinin Libya'lılara satılacağı veya kiralanacağı. 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/628) (1) 

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

429. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kamu Ortaklığı ve Akaryakıt Tü
ketim fonlarında İ989 yılında toplanan para miktarına ve bu fonlardan hangi projeler 
için ne miktar ödeme yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/634) (1) 

430. — izmir Milletvekilli Birgen Keleş'in, 3083 numaralı Kanun uyarınca eski 
sahiplerine iade edilen ve topraksız veya az topraklı çiftçi ailelerine dağıtılması plan
lanan arazilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/630) (1) 
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4M. — 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) 

432. — 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 Bakamndan sözlü soru öner
gesi (6/530) 

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

434. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, güvenlik gerekçesiyle eğitime açı
lamayan okul sayısına ve Diyarbakır ili Kulp ilçesi Üçkuyu Köyündeki vatandaşların 
konut dokunulmazlıklarının ihlal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/631) (1) 

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

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

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

438. — Baliıcesir Milletvekili î. Önder Kırlı'nın, Bandırma Körfezinde faaliyet 
gösteren BAGFAŞ işletmelerine ait fabrikaların bacalarından çıkan gazların çevre kir
lenmesine neden olduğu ve bu işletmelerin ruhsatsız çalıştırıldığı iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/636) (1) 

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

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

441. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, Asım Ekren'in 1985 -1989 yıl
larında aldığı kredilere ve ödediği vergilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/653) (1) 



442. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Gaziosmanpaşa - Sultançiftliği 
yolu üzerindeki Mescid-i Selam Vakfında Atatürk ve laiklik ilkelerine aykırı faaliyet
lerde bulunulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/639) (1) 

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

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

445. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, elektrik ithali için Irak'la anlaşma 
yapılmasının nedenine ve kurulu güç tahsisinden dolayı son iki yılda yapılan ödemeye 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) (1) 

446. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, ülkemizin, Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri Birliğinden almak zorunda olduğu doğal gazı kullanamamasından dolayı 
herhangi bir cezaî durumla karşılaşıp karşılaşmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/641) (1) 

447. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Türk Hükümetince Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetleri Birliğine açılan krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/642) (1) 

448. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, elektrik ithali için Sovyetler Bj> 
ligi ile anlaşma yapılmasının nedenine ve elektrik ithal edilmediği halde tahsis edilen 
kurulu güç karşılığında yapılan ödemelere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/643) (1) 

449. — İçel Milletvekili M. istemihan Talay'ın, 1983 yılından bugüne kadar örtülü 
ödenekten yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/656) (1) 

450. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Siirt, Mardin ve Hakkâri illerin
de valilerce düzenlendiği iddia edilen huzur toplantılarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/657) (1) 

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

452. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumundaki tayinlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/659) (1) 

453. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, 1983 yılından bu yana özel okullara 
bütçeden veya bütçe dışı kaynaklardan yardım yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/660) (1) 

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



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

456. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, ülkemizin, Denizlerin Gemiler
den Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesine ne zaman taraf olacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/662) (1) 

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

458. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Türkiye Kömür İşletmeleri Kuru
munun dış borçlarına ve Kurumca 1987 - 1989 yıllarında üretilen ve tüketime arz 
edilen kömür miktarına* ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/664) (1) 

459a — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Soma ve Tunçbilek yıkama ve 
kriplaj tesislerine ve özel sektöre devredilen kömür ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/665) (1) 

460. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Kemal Horzum'un kredi ilişkileri 
esnasında görevde bulunan Türkiye Emlak Kredi Bankası Yönetim Kurulu üyelerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/666) (1) 

4Ö1. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, BAĞ - KUR emeklilerine verilen 
sosyal yardım parasına ve Kurumun mal varlığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) (1) 

462. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, BAĞ-KUR iştirakçilerinin emek
li aylıklarına ve üniversite hastanelerinden yararlanamarnalarının nedenine ilişkin Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/669) (1) 

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

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

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

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

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

468. — Erzurum Müetvekili İsmail Köse'nıin, Erzurum ve Kars illerindeiki bazı 
fabrika ve tesislerin kimlere, hangi şartlarla satıldığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/676) (1) 
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469. — Bingöl Milletvekili İlhamı Binici'nin, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumunda yapılan tayinlere ve bazı işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/670) (1) 

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

471. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde İli Ulukışla ve Çamardı ilçe
lerine bağlı bazı köylerin içme ve sulama suyu ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/671) (1) 

472. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, siyasî parti üyesi olan bir vatandaşa 
Kars Emniyet Müdürlüğünce pasaport verilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/609) 

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

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

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

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

477. — Adana Milletvekili Cüneyt Canvar'in, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınla
rında ve bu Kurum müfettişlerince tercüme edilen eserlerde kadınların aşağılandığı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/680) (1) 

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

479. —Kars Milletvekili Vedat Altun'un, Kars İli Çıldır İlçesinde 29.11.1989 ta
rihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/646) 

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

481. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Büyük Ankara Otelinde çalışan iş
çilerden emekliliklerine az kalanların işten çıkarıldıkları iddiasına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/648) 

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

483. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, günlük bir gazetenin 8.12.1989 
tarihli nüshasında yer alan «Millî Eğitimin Kasası Mahkûma Emanet» başlıklı habere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/682) (1) 
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484. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum Mi Karayolları 12 nci 
Bölge Müdürlüğünün yol yapımı için gerçekleştirdiği kamulaştırma ve ihalelerden kay
naklanan borçlarına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

485. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, haklarında müfettiş raporu ve mah
kûmiyet kararı bulunduğu iddia edilen iki daire başkanına ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/650) 

486. — tçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, TEK İçel Müdürlüğü ile ilgili iddialara 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/684) (1) 

487. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Uncıı'nun, Sağlık Bakanlığına bağlı 
kurumların yardımcı teknik ve sağlık hizmetleri sınıfında görevli personelden ilkokul 
mezunu olanlara özel hizmet tazminatı verilmemesinin nedenine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/685) (1) 

488. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Elazığ Emniyet Müdürlüğünce 
gözaltına alınan kırka yakın vatandaşın yaklaşık bir aydır gözaltında bulundurulduğu 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/686) (1) 

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

490. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, ülkemizdeki fonların nakit miktar
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/687) (1) 

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

492. — Antalya Milletvekili Hasan Namai'ın, Antalya İl'i Alanya İlçesi Orman İş
letme Müdürlüğünce Keşefli Köyü Denizgüneyi mevkiindeki kumsalda üç adet bina 
yaptırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/674) 

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

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 
X 1. — Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, 

Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına ve Bu Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 
İle 3096 Sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, 
İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesi
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/624, 1/137) (S. Sayısı : 362) 
(Dağıtma tarihi : 7.2.1990) 

2. — Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna Bir 
Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/608) 
(S. Sayısı : 283) (Dağıtma tarihi : 9.11.1989) 

3. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 Arkadaşının Sigara, Tütün ve 
Tütün Mamullerinin Zararlı Alışkanlıklarından Koruma Kanunu Teklifi, Adana Mil-
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letvekili Cüneyt Canver'kı 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Sigaranın 
Zararlarının Önlenmesi tçin 6 Mayıs 1930 Gün ve 1593 Sayılı Genel Sağlık Yasasına 
(Umumî Hıfzıssıhha Kanununa) Kimi Maddeler Eklenmesine İlişkin Yasa önerisi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/189, 2/190, 2/193) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 
28.11.1989) 

4. — 657 Sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/640) (S. 
Sayısı: 289) (Dağıtma tarihi : 29.11.1989) 

5. — İsparta Milletvekili Süleyman Dömirel ve 57 Arkadaşının, 2820 Sayılı 
Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (2/119) (S. Sayısı: 290) (Dağıtma tarihi: 4.12.1989) 

6. — 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve içişleri Komisyonu Raporu (1/631) (S. Sayısı : 294) 
(Dağıtma tarihi : 18.12.1989) 

7. — Kıyı Kanunu Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (1/641) (S. Sayısı : 301) (Dağıtma tarihi : 20.12.1989) 

8. — Danıştay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/499) 
(S. Sayısı : 119 ve 119'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri 8.11.1988; 29.1.1990) 

9. — 6.1.1982 Tarih ve 2577 Sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/415) (S. Sayısı : 120 ve 120'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 9.11.1988; 29.1.1990) 

10. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 40 Arkadaşının, 22 Mayıs 1987 
Tarih ve 3374 Sayılı Kanunun Adı ile 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/202) (S. Sayısı : 355) (Dağıtma tarihi : 
29.1.1990) 

X 11. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında İmza
lanan Yatırımların Garantisi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/501) (S. Sa
yısı : 354) (Dağıtma tarihi : 30.1.1990) 

12. — Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı Müşterek Enfrastrüktür Programı 
Gereğince Türkiye'de Yapılacak İnşa ve Tesis işlerine Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/629) (S. Sayısı: 351) (Dağıtma tarihi: 31.1.1990) 

|X 13. — Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı Arasında iki Âkit Dev
letin Hava Taşımacılık Teşebbüslerinin Faaliyetleri Dolayısıyla Alınan Vergilerde Kar
şılıklı Muafiyet Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/582) (S. Sayısı : 352) (Da
ğıtma tarihi: 31.1.1990) 

14. — Kırşehir Milletvekili Gökhan Maraş ve 4 Arkadaşının, Rüşvet ve Yol
suzluklarla Mücadele Kanunu Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/200) (S. Sayı
sı : 356) (Dağıtma tarihi : 31.1.1990) 
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X 15. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Arasında Hava 
Ulaştırma Anılaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/559) 
(S. Sayısı : 357) (Dağıtma tarihi : 5.2.1990) 

X 16. — Türkiye Cumhuriyeti ile Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Kendi 
Ülkeleri Arasında ve Ötesinde Yapılacak Hava Ulaştırmasına İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/539) (S. Sayısı : 360) 
(Dağıtma tarihi : 5.2.1990) 

X 17. — 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkın
da Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Konya Mil
letvekili Haydar Koyuncu ve 2 Arkadaşının 2924 Sayılı Orman Köylülerinim Kalkın
malarının Desteklenmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanon Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/658, 2/161) 
(S. Sayısı : 361) (Dağıtma tarihi : 5.2.1990) 

IX 18. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Lüksemburg Büyük Dukalığı Hükü
meti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/569) (S. Sayısı: 358) (Dağıtma tarihi: 7.2.1990) 

iX 19. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Hindistan Hükümeti Arasında Kendi 
Ülkeleri Arasında ve Ötesinde Yapılacak Hava Ulaştırmasına İlişkin Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/487) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihi : 
7.2.1990) 

X 20. — Türkiye Cumhuriyeti İle İsveç Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları 
(1/606) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi: 7.2.1990) 

(x) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

(76 ncı Birleşim) 


