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-I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak üç oturum yaptı. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tmren Aykut; Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, 
28.3.1990 tarihli 95 inci Birleşimde yaptığı "Süper emeklilik ve süper emeklilerin sorunlarına" 
ilişkin gündem dışı konuşmasına cevap verdi. 

Samsun Milletvekili trfan Demiralp, esnafın bugün içinde bulunduğu sıkıntı, kredi limit
lerinin azlığı ve uygulanan faizlere ilişkin gündem dışı bir konuşma yaptı. 

Ankara Milletvekili tbrahim Tez'in, yerel yönetim seçimlerinin birinci yıldönümü nede
niyle, yerel yönetimlerin içinde bulundukları sıkıntılar ve Hükümetin tutum ve davranışlarına 
ilişkin gündem dışı konuşmasına, içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu; 

tzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Sağlık Bakanlığında görevli bazı doktorların, Türk Ka
dınını Güçlendirme ve Tanıtma Vakfında çalıştırılmalarına ilişkin gündem dışı konuşmasına 
da Sağlık Bakanı Halil Şıvgın, 

Cevap verdiler. 

10/15 Esas Numaralı Çevre Araştırma Komisyonu Başkanlığının, 30.3.1990 tarihinden iti
baren, Komisyon çalışma süresinin 3 ay daha uzatılmasına ilişkin tezkeresi kabul edildi. 

Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve 28 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sa
tılan fabrikaların satış işlemleriyle ilgili iddiaların gerçeklik derecesini ve bu fabrikaların yeni
den hizmete açılabilmesi için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/96) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemdeki yerini 
alacağı ve öngörüşmelerinin sırasında yapılacağı açıklandı. 

Kıyı Kanunu Tasarısının (1/641) (S. Sayısı : 301) görüşülmesi, Hükümet ve Komisyon yet
kilileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından ertelendi. 

6.1.1982 Tarih ve 2577 Sayılı tdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Tasarısının (1/415) (S. Sayısı: 120 ve 120'ye 1 inci Ek) 10 uncu madde
sine kadar kabul edilerek, 10 uncu maddesi üzerindeki görüşmeler tamamlandı. 

3 Nisan 1990 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 18.33'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

E. Yıldırım Avcı 

Kâtip Üye 
Balıkesir 

Ali Sami Akkaş 

Kâtip Üye 
Ordu 

Ertuğrul Ozdernir 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 
2.4.1990 Pazartesi 

Teklifler 
1. — izmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/314) (içişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 
29.3.1990) 

2. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'ın, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yükseköğre
tim Kurumları Teşkilatı Hakkındaki 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/315) 
(Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.3.1990) 

3. — Kayseri Milletvekili Halil özsoy'un, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yükseköğretim 
Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Ka
bulüne Dair Kanunun 25 inci Maddesinin (a) ve (c) Bentlerinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Teklifi (2/316) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
29.3.1990) 

Raporlar 
1. — Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 39 Arkadaşının, 28.3.1983 Tarihli ve 2809 Sa

yılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 14 üncü Maddesinin (h) Bendinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/242) (S. Sayı
sı : 397) (Dağıtma tarihi : 2.4.1990) (GÜNDEME) 

2. — 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bu Kanu
na Bazı Maddeler Eklenmesine, 818 Sayılı Borçlar Kanununun 83 üncü Maddesine Bir Fıkra 
Eklenmesine, 3095 Sayılı Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine ilişkin Kanuna Bir Madde Eklen
mesine, 2644 Sayılı Tapu Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) (S. Sayısı: 398) (Dağıtma tarihi: 2.4.1990) 
(GÜNDEME) 

Yazdı Soru Önergeleri 
1. — içel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, Hollanda Büyükelçiliğimiz ile ilgili iddiala

ra ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1254) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.3.1990) 
2. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne ili Enez ilçesi Karpuzlu Belediyesi sınır

ları içinde bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait arazilerin kimlere ne kadar bedelle kiraya 
verildiğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1255) (Başkanbğa geliş tarihi: 293.1990) 

3. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, işçi fazlalığı gerekçesiyle iş akitleri feshedilen 
işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1256) (Başkanlı
ğa geliş tarihi: 30.3.1990) 

4. — Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı'nın, ülkemize sığınan Irak'lılardan bir kısmının 
Yozgat ili Merkez ilçesi Karabıyık Köyüne yerleştirileceği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/1257) (Başkanlığa geliş tarihi : 303.1990) 

5. — içel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Türkiye'de bütün suçlar için ölüm cezasının kaldı
rılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/1258) (Başkanlığa geliş tarihi : 303.1990) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. — izmir Milletvekili Veli Aksoy ve 22 arkadaşının, Arifiye-Sincan çift hatlı demiryolu 

inşaatından vazgeçilmesinin nedenlerini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/97) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 293.1990) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hocaoğlu 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), Mümin Kahraman (Çanakkale) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 97 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salon

da bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 
(Yoklamaya başlandı) 
"....Adnan Keskin?.." 
BAŞKAN — Sayın Keskin?.. Burada. 
Sayın Keskin, basına ve tutanaklara geçmiş bir beyanınızı okudum; geçen birleşimde, ben

denize, "Allah belanı versin senin" demişsiniz. 
Ben, size, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum; sağlık ve mutluluk diliyorum. (Alkışlar) 
(Yoklamaya devam olundu) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Kırklareli Milletvekili Cemal Özbilen'in, 30 Mart 1990 tarihinde Yunanistan'ın Patras ken

tindeki istinaf mahkemesinde, Dr. Sadık Ahmet ve ibrahim Şerifle ilgili duruşmaya ilişkin gündem dışı 
konuşması 

BAŞKAN — Gündem dışı söz talepleri vardır; ilk olarak, 30 Mart 1990 tarihinde Yuna
nistan'ın Patras Kentindeki tstinaf Mahkemesinde'Dr. Sadık Ahmet ve İbrahim Şerif ile ilgili 
duruşma hakkındaki görüş ve düşüncelerini sunmak üzere, Kırklareli Milletvekili Sayın Cemal 
özbilen'e söz veriyorum; buyurun Sayın özbilen. (ANAP sıralarından alkışlar) 

CEMAL ÖZBÎLEN (Kırklareli) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başla
madan evvel Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

30 Mart 1990 tarihinde, Yunanistan'ın Başkenti Atina'ya 250 kilometre mesafedeki Patras 
Kentinde, Batı Trakya'da yaşayan Müslüman Türk azınlığın liderlerinden Dr. Sadık Ahmet ve 
ibrahim Şerifin, Gümülcine Bidayet Mahkemesinde verilen 18 ay hapis ve 3 yıl siyasî haklar
dan mahrumiyet cezasına karşı yapılan itirazın görüşüleceği Patras tstinaf Mahkemesine, de
ğerli arkadaşlarım SHP Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar ve DYP Sinop Milletvekili Yaşar 
Topçu ile birlikte gittik. Bugünkü, gündem dışı konuşmamın amacı, Yüce Heyete bu konuda 
bilgi sunmaktır. Bu konuya geçmeden evvel, Batı Trakya konusunda sizlere kısaca bilgi sun
mak istiyorum. 

Yunanistan, statüsü, 1923 tarihli Lozan Barış Antlaşması ile belirlenmiş olan Batı Trakya 
Müslüman Türk azınlığını, antlaşma hükümlerine ters düşen baskı ve ayrımcı politikalarla, 
ülkesinden çıkarmayı, Yunanistan'da kalan Türkleri ise, kendi kültürlerinden uzaklaştırıp, asi-
mile etmeyi hedef alan bir politika izlemektedir. 
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Sayıları 120 bini bulan Batı Trakya'daki Türklerin büyük bir kısmı, Yunan makamlarının 
çeşitli engellemeleri sonucu, yeterli eğitim görememektedirler. 

Batı Trakya'daki Türklerin yeni gayri menkul almalarına izin verilmediği gibi, mevcut ara
zilerinde kullanacakları traktörler için ehliyeti ve evleri için de onarım izni verilmesinde büyük 
güçlükler çıkarılmakta; Türklerin, mülklerini, sadece Elen asıllı Yunan vatandaşlarına satma
larına izin verilmektedir. 

Batı Trakya'daki Müslüman Türk azınlığın sahip olduğu araziler, sistemli bir şekilde ka
mulaştırmalar ve usulsüz arazi düzenlemeleri ile ellerinden alınmaktadır. Kendi işyerlerinde 
çalışan Türkler, yoğun kontrol ve vergi cezaları ile yıldırılmaya çalışılmaktadır. 

Yunanistan'da yükseköğretim görmenin güçlüğü nedeniyle, öğrenimlerini Türkiye'de ta
mamlayarak üniversite mezunu olan Batı Trakyalı Türkler, yüksek tahsil diplomalarının denk
liğini Yunan makamlarına onaylattıramamakta ve mesleklerini Yunanistan'da icra etmek için 
gerekli izni alamamaktadırlar. 

Geçimlerini sağlamak üzere ülke dışına gitmek zorunda kalan Müslüman Türkler, süresi 
biten pasaportlarını Yunan temsilciliklerinde temdit ettirememekte, Yunan Vatandaşlık Yasası
nın, Yunan asıllı olmayan Yunan vatandaşlarının geri dönmeme niyeti ile Yunanistan'ı terk et
meleri halinde vatandaşlıktan çıkarılabileceklerini öngören 19 uncu maddesinin uygulanması 
ile, hiçbir gerekçe gösterilmeden, Yunan vatandaşlığından çıkarabilmektedirler. 

Bu ve buna benzer sebeplerle, Batı Trakya Türklerinin sorunlarını dile getirmek üzere, Dok
tor Sadık Ahmet bir imza kampanyası başlattı; 25 Eylül 1987'de Selanik'te yapılan Demokrasi 
ve tnsan Hakları Konferansında, yaklaşık 10 bin soydaşımızın imzasını içeren, "Yunanistan 
Cumhuriyeti Sınırları içinde Yaşayan Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığının Şikâyetleri ve 
İstekleri" başlığını taşıyan İngilizce bir metni, konferansta bulunan delegelere dağıtırken tev
kif edildi. Yalan haber yayma ve sahte evrak tanzim suçundan mahkemeye sevk edilmiş, 22 
Haziran 1988 günü de Selanik Ceza Mahkemesinde 30 ay hapis ve 100 bin Drahmi para cezası
na mahkûm edilmiştir. 

Doktor Sadık Ahmet, bu kararı istinaf etmiş ve Selanik tstinaf Mahkemesi, bu konuda 
şu ana kadar, herhangi bir karar vermemiştir. 

Yunanistan'da 18 Haziran 1988 tarihinde yapılan milletvekili seçimlerine bağımsız olarak, 
Güven listesinden iştirak eden ve 23 bin oy alarak milletvekili seçilen Doktor Sadık Ahmet'in 
bu başarısını hazmedemeyen Yunan yönetimi, 5 Kasım 1989 tarihinde yapılan seçimlere aday
lık başvurusunu sudan bir nedenle ortadan kaldırmıştır. Bu seçimde aynı listeden İsmail Molla 
Rodoplu milletvekili seçilmiştir. Ancak, 5 Kasım 1989 tarihinde yapılan seçimlerde yayınladık
ları beyannamelerde, "Müslüman azınlıktan, "Türk" diye bahsetmek suretiyle vatandaşlar ara
sında ikilik yaratmak, yalan haber ve iftira dolu söylentiler yaymak, Müslüman seçmenleri ya
nıltmak, seçim öncesinde siyasî parti adayları arasında anarşi ve terör ortamı yaymak" suçla
rından Doktor Sadık Ahmet ve İbrahim Şerif hakkında Gümülcine Ceza Mahkemesinde dava 
açılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın özbilen süreniz doldu; devam buyurun. 
CEMAL ÖZBİLEN (Devamla) — Bildiğiniz gibi, 25 Ocak 1990'da Gümülcine Bidayet 

Mahkemesinde yapılan duruşma, bütün dünyanın gözleri önünde cereyan etti ve neticede, ta
mamen taraflı bir mahkeme heyetinin verdiği karar, "Ben Türküm" demenin cezası olarak 18 
ay hapis ve 3 yıl siyasî haklardan mahrumiyet cezasını kapsıyordu. 
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Bu karar, bir Avrupa ülkesi için hakikaten çok talihsiz bir karar olmuştur, tnsan hak ve 
hürriyetlerinin beşiği olduğunu iddia eden bu ülke, bu karardan sonra dünya kamuoyunun tepkisi 
karşısında zor durumda kalmıştır. 

Gümülcine mahkemesi, mahkûmiyet kararından sonra, Doktor Sadık Ahmet ve ibrahim 
Şerifin tutuklanmalarına karar vermiş ve bu arada soydaşlarımızın işyerleri tahrip edilip, bir
çok soydaşımız yaralanmıştır. 

30 Martta Patras'daki duruşmayı, bizimle birlikte Türkiye Barolar Birliği Başkanı önder 
Sav, istanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan ve Yönetim Kurulu üyeleri, Muğla Barosu Başka
nıyla, Uluslararası Af örgütü temsilcisi ve çok sayıda gazeteci izledi. 

Daha tarafsız, daha demokratik bir mahkeme görüntüsü vermeye azamî gayret gösteren 
Patras tstinaf Mahkemesi de, belki, Sadık ve ibrahim'in cezalarını paraya çevirerek, tahliyeye 
karar vermekle, insanî açıdan daha yumuşak hareket etmiş olabilir; fakat, hukuk ve insan haklan 
açısından kötü bir imtihan vermiştir. 

8 Nisanda yapılacak seçimlerde tekrar adaylığını koyan Doktor Sadık Ahmet'in adaylığı, 
bu kez Yunanistan Yargıtayı tarafından tasdik edilerek kesinleşmiştir. Patras tstinaf Mahkeme
sinin verdiği 15 ay hapis cezası ve bu cezanın paraya çevrilmesi, adaylığını bu sefer etkileyeme-
miştir. Dileğimiz, Doktor Sadık Ahmet'in 8 Nisan Pazar günü yapılacak olan seçimlerde mu
vaffak olması ve Batı Trakyalı soydaşlarımızın haklarının verilmesinde katkıda bulunması ve 
neticede de, iki komşu ülke arasında dostluk ortamının geliştirilmesidir. 

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerimi bitirirken, Yüce Heyeti, beni sabırla dinlediği için tek
rar saygıyla selamlıyorum. (ANAP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özbilen. 

2. — Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar'm, toplu sözleşmelerle halen sürdürülen grevlere ilişkin gün
dem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Kemal Akkaya'nın cevabı 

BAŞKAN — Gündem dışı son konuşmayı, toplusözleşmeler ile, halen sürdürülen grevler 
konusunda, Bursa Milletvekili Sayın Fehmi Işıklar'a veriyorum. 

Buyurun Sayın Işıklar. 
FEHMt IŞIKLAR (Bursa).— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çok önemli toplantıla

rın yapıldığı, çok önemli konuların görüşüldüğü günümüzde, çok mütevazı bir konu için söz 
almış bulunuyorum. 

Süren sözleşmeler, hâlen grev aşamasına gelen sözleşmeler ve grev uygulanan sözleşmeler 
konusunda bir iki örnekle durumu anlatmaya çalışacağını. 

Bilindiği gibi, Atatürk Orman Çiftliğinde 500 kişi, 77 günden beri grevini sürdürüyor. Yi
ne, eski Devlet Üretme Çiftlikleri, TtGEM denen işyerlerinde ise, 10 600 işçi, 15 günden beri 
grev yapıyorlar. 

Anlaşmazlık üç ana noktada toplanıyor : Birincisi; çalışma saati. Bu işyerinde çalışan iş
çilerin bir kısmı günde 7,5 saat, bir kısmı 8 saat, bir kısmı 9 saat, bir kısmı 12 saat, bir kısmı 
ise 24 saat çalışıyor. Yani, bu işyerinde gün boyu 24 saat çalışan işçiler var. 

MEHMET ALt DOĞUŞLU (Bingöl) — Nasıl oluyor o öyle? 
FEHMt IŞIKLAR (Devamla) — Evet, Tabiî, araştırabilirsiniz; Sayın Bakan var, yanıt verir. 
"Oyunculuk" servisi diye bir servis var; bin kadar işçi çalışıyor, hayvanlarla birlikte yatıp 

kalkıyorlar. 
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•. İkincisi; kapsam mevzuudur. Mevsimlik işçiler ücret zammı kapsamına alınmak istenmiyor. 
Üçüncüsü; ücret zammı. Bu işyerinde çalışan işçilerin ortalama brüt aylık ücreti 225 bin 

lira, işverenlerin teklifi ise, 1989 ilkeleri esas alınarak, yüzde 80 artı 10 bin lira. 
Değerli arkadaşlarım, bu grevden dolayı günde 1S0-200 hayvan ölüyor. Bu grevden dolayı 

hayvanlar zarar görüyor; işçiler zarar görüyor; ülke zarar görüyor; ama, işveren vekili duru
munda olan insanlar zarar görmüyor! 

Diğer bir grev konusu ise, Çimento İşkolunda sürdürülen ve yaklaşık 16 bin kişiyi ilgilen
diren sözleşmedir. 26 Mart tarihinden beri devam eden bu grev başlar başlamaz Hükümetin 
aldığı önlemler şunlardır : 

1. Grev daha başlamadan önce, ithalatın serbest bırakılması. 
2. Ton başına uygulanan 8 dolarlık fonun kaldırılması. 
3-5 fabrika olağanüstü hal bölgesine girdiği için grevin valiler tarafından ertelenmesi ve 

kamuoyuna yanlış bilgi verilmesi. 
Devlet Bakanı Sayın Kemal Akkaya burada dedi ki: "Ücret konusu henüz görüşme ma

sasına gelmeden ve müzakeresi yapılmadan, Çimse-tş, greve başvurmuştur. Ayrıca, işverenin 
verdiği ücret zammı sendika tarafından dikkate bile alınmıyor." 

Bu sözler ya tamamen yanlış bilgiye dayalıdır ya da kamuoyunu yanıltmak için söylenmiş 
sözlerdir. 

Oysa, grevden önce üç toplantı yapılmış; her üç toplantıda da işverenler, "Ücret zammını 
bildirmeyeceğiz; yalnızca temel ilkeleri ve o hükümleri kabul ettikten sonra zam teklifimizi 
bildireceğiz" diyor. Ayrıca kamu işyerlerinde çalışan işçiler için herhangi bir zam önerisi yok; 
yalnızca, özel sektörde çalışan işçiler için, özel sektörün verdiği zam teklifi var. Yani, bir Dev
let Bakanı kalkıyor, kendisine bağlı olan işyerlerinde ücret zammı teklifi verilmediği halde onu 
gizlemeye çalışıyor ve özel sektörün verdiği ücret zammı teklifini tümüne baz olarak alıyor... 

Değerli arkadaşlarım, "Çok önemli konuların konuşulduğu bir dönemdeyiz" dedim, iş
çilerin ücreti brüt 400 bin lira... Greve gitmenin çok zor olduğunu biliyorum; tşçiler için greve 
gitmek bir risktir. İşçiler, kolay kolay greve başvurmaz, bıçak kemiğe dayanmadıysa, bu or
tamda hiç kimse greve başvurmaz. Birçoğunuz oruçsunuz, açlığın ne demek olduğunu, en azın
dan bu dönemde biliyorsunuz. 77 günden beri grevde olan işçilerin açlığını bir an olsun düşü
nüp, değerlendirip, Hükümetin ona göre tedbir alması ve uygulama yapması gerekiyor. 

Şimdi, ülkenin içinde bulunduğu koşullara baktığımızda, bir yanda anarşi ve terör tırma
nıyor; bir diğer yanda ise, dalga dalga grevler geliyor ve genel grev boyutuna ulaşacak bir dö
nemi yaşıyoruz. 

Grevlerin temel nedeni, siyasî iktidarın işçilere karşı tutumu ve bu anlamda yeteri kadar 
sorumlu davranmaması dır. 

Böyle bir yangın ortamında bir zirve toplantısı yapılıyor; çıka çıka, önlemlerden birisi olarak, 
bazı milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması öneriliyor! 

Değerli milletvekilleri, bu yangına suyla gitmek gerekli, körükle gitmemek gerekli. Su ne
dir?.. Su, biraz daha fazla insan haklarına saygıdır. Su, emeğe ve alın terine saygıdır. Su, eme
ğin ve alın terinin hakkını vermektir. Su, biraz daha demokrasidir, biraz daha demokrasidir 
ve su, daha çok iç barış ve daha çok kardeşliktir. Hükümeti, bu suya davet ediyoruz; özellikle 
tktidar milletvekillerini, Hükümeti bu yolda zorlamaya davet ediyoruz. 

Hepinize saygılar sunarım. (Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Işıklar. 
Gündem dışı konuşmaya Hükümet adına cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Saym Kemal 

Akkaya söz istemişlerdir; buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) — Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; gündem dışı konuşma yapan Sayın Işıklar'a cevap vermek üzere söz almış bulunuyorum. 
Bu vesileyle huzurlarınızdayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Çimento sektöründeki grev olayıyla ilgili olarak daha önce yine bu kürsüden bir açıklama 
yapmıştım; ancak, konuya bir defa daha açıklık getirmede gerek olduğu kanaatindeyim. 

Çimento sektöründe, 22 özel sektöre ait, 17 kamu sektörüne ait olmak üzere, 39 çimento 
fabrikası bulunmaktadır. 4 fabrika da toprak ve seramik sanayiine ait olmak üzere toplam 43 
fabrika grev kapsamına girmiş durumdadır. 

Görüşmeler, Çimento Müstahsilleri İşveren Sendikası ile, Çimse-tş arasında, özel sektör 
için sürdürülmekte; diğer yandan da, Çimse-tş'le Kamu-tş arasında, kamu sektörü için devam 
etmektedir, özel sektörle ilgili görüşmelerde genel maddeler tamamlandıktan sonra ücret ko
nusu gündeme gelmiş ve bu konuda da, Çimse-tş'in istemiş olduğu rakamlar ve buna karşılık 
Çimento Müstahsilleri işveren Sendikasının vermiş olduğu rakamlar basında da yer almıştır; 
tekrar bildirmek isterim. 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — Genel Kurulu ziyaret eden Pakistan Senato Başkanı Vasim Sajjad ve beraberindeki Parla

mento Heyetine Başkan tarafından "Hoş geldiniz" denilmesi 

BAŞKAN — Sayın Bakan, affedersiniz... 
Sayın milletvekilleri, ülkemizde bulunan Pakistan Senato Başkanı Sayın Vasim Sajjad Baş

kanlığındaki heyet, şu anda Meclisimizi onurlandırmış bulunmaktadır. Kendilerine Yüce He
yetimiz adına hoşgeldiniz diyorum. (Alkışlar) 

Buyurun Sayın Bakan; teşekkür ederim efendim. 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR (Devam) 
2. — Bursa Milletvekili Fehmi I şıklar'in, toplu sözleşmelerle Iıalen sürdürülen grevlere ilişkin gün

dem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Kemal Akkaya'nın cevabı (Devam) 
DEVLET BAKANI KEMAL AKKAYA (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Şu anda özel sektördeki çimento fabrikalarında çalışan işçilerin ortalama ücreti, çıplak 

ücret, artı sosyal haklar, 574 114 liradır, tşçi sendikasının istediği rakam 4 milyon 711 bin 246 
liradır; buna karşılık, işverence verilen ücret 2 milyon 161 bin 666 liradır, yani 2 milyon 161 
bin lirayı işveren teklif etmiştir. Bunun net tutarı 1 milyon 297 bin 60 liradır. Şu anda ortalama 
ücret olarak işverence teklif edilen rakam 1 milyon 297 bin liradır; buna karşılık, Çimse-tş gö
rüşmeleri durdurmuştur. Verilen rakam, işçilerce uygun görülen bir rakam olmakla birlikte, 
bugün için gündeme getirilen ilave konu, işçi güvenliğidir. Denmektedir ki, "Ücret konusu ikinci 
plandadır. Yani, kabul edilebilir bir düzeyde görülmüştür" Ve cevap olarak da, "tşçi güvenli
ğiyle ilgili, tekrar masaya oturup, bu konunun emniyete alınması gerekir" denmektedir. 

Bugüne kadar verilmiş olan işçi güvenliğine ek bir işçi güvenliği talebi de, işverence verilen 
ücretin çok yüksek olması ve bu nedenle de, "Acaba işveren bu ücreti vermeye devam edebilir 
mi" endişesi, zannederim gündeme gelmiştir; fakat işveren bu ücreti verebilecek durumdadır. 
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Şimdi, kamuya dönük çimento fabrikalanyla, yani Çimse-tş'le, Kamu-tş arasında ücrete 
dönük görüşmeler masaya gelmemiştir. Genel görüşmeler yapıldığı sırada, evvela özel kesime 
ait ücret "konusunu hallettikten sonra, Kamu-tş/le ücret konusunun gündeme getirileceği bildi
rilmiştir; fakat greve gidişte, toplam bir greve gidiş gündeme gelmiştir. Nitekim, 26.3.1990 tari
hinde fabrikalarda grev başlamış bulunuyor. 

özel sektör, yani Çimento Müstahsilleri tşveren Sendikası 27 Mart 1990 tarihinde lokavt 
kararı almıştır. Kamu-tş lokavt kararı almamıştır; çünkü isçilere teklif edilen rakamlar yeterli 
düzeydedir ve beklemekteyiz ki, işçiler bu ücreti kabul edip, tekrar işyerlerinde çalışmaya geç
sinler. Bu görüş içindeyim. 

Keyfiyeti bilgilerinize sunar, saygılarımı arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, gündeme geçiyoruz. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. —Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin istifası ile boşalan Maliye ve Gümrük Bakanlığı

na, istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin atandığına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1186) 
BAŞKAN — Gündemin, "Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları" bölümünde, Cumhur

başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutuyorum : 
v Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGÎ: Başbakanlığın 29 Mart 1990 tarihli ve 08-2-1/1-08646 sayılı yazısı. 
Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli'nin istifası ile boşalan Maliye ve Gümrük Bakanlığına, istan

bul Milletvekili Adnan Kahveci, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 109 ve 113 üncü maddeleri 
gereğince atanmıştır. 

Bilgilerinize sunarım. 
Turgut özal 

Cumhurbaşkanı 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

D) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — izmir Milletvekili UliAksoy ve 22 arkadaşının, Arifiye-Sincan çift hatlı demiryolu inşaa-
ttndan vazgeçilmesinin nedenlerini tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri 
(10/97) 

BAŞKAN — Bir Meclis araştırması önergesi vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
1923Merde Cumhuriyetin kuruluşu ile birlikte, üzerinde ısrarla durulan en önemli çalış

malardan bir tanesi demiryolu ulaşımı ile ilgili yatırımlar olmuştur. Ancak, demiryolu ulaşım 
sektörü Cumhuriyetin ilk 15 yılı dışında, özellikle 1950'li yıllardan sonra bilinçli bir şekilde 
göz ardı edilmiştir. 

Yüzeysel toplu taşımacılıkta demiryollarının ülke ekonomisi açısından en uygun, ucuz ve 
birim başına en az enerji tüketen bir ulaşım sistemi olduğu bilinen bir gerçektir. 
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Türkiye gibi, dövize çok ihtiyacı olan ve akaryakıtının büyük bir kısmım ithal etmek du
rumunda olan bir ülkede, demiryolunun önemi daha da artmaktadır. Demiryollarında dışa ba
ğımlılık % 10'lar düzeyine inmiş iken, karayollarında dışa bağımlılık daha üst seviyelerdedir. 

Parlamentonun gündemine getirmek istediğimiz konu, "Arifiye-Sincan çift hatlı demir
yolu inşaatı" adıyla bilinen projedir. 

istanbul'u Ankara'ya bağlayacak ve iki kent arasındaki ulaşımı 3,5 - 4,5 saate indirecek 
olan yüksek hız ve standartlı bu demiryolu hattının inşaasmdan vazgeçildiği ve Ayaş tünelinin 
yapımının durdurulduğu, ANAP hükümetinin bakanları tarafından 1986 Eylülünden itibaren 
kamuoyuna açıklanmıştır. Yaklaşık olarak 200 milyara yakın harcama yapıldıktan sonra bu 
proje durdurulmuştur. Yetkililer gerekçe olarak "Proje yanlışlığı", "lüks ve oyuncak yatırımdır" 
iddiasında bulunmuşlardır. 

GAP'tan sonra, Türkiye'nin en büyük yatırımı sayılan bu projenin çalışmalarına 1970 yı
lında başlanmıştır. 1976 yılında ilk ihalesi yapılmış olup, bu proje 420 km. uzunluğundaki eski 
hattı 260 km'ye indirmektedir. Eski hatta 3 km. civarında tünel var iken, yeni hattın 189 km. 
normal güzergâh, 71 km'si ise tünellerden oluşmaktadır. hapımı durdurulan 10 060 metre uzun
luğundaki Ayaş tüneli, sözü edilen tünellerden birisidir. 

Eski Ulaştırma Bakanı Prof. Mustafa Aysan, 1982 Martında 10 yıllık Ulaştırma Ana Pla
nına yeniden alınan bu projeye Dünya Bankasının kredi vermediğini, ancak yine de gereken 
finansman kaynaklarının bulunduğunu ifade etmiştir. 

t.T.Ü. İnşaat Fakültesi Ulaştırma Ana Bilim Dalı öğretim Üyelerinin de "Bu hat gerekli
dir; ülke ekonomisi ve genel ulaşım dengeleri açısından gereklidir. Yapılması zorunludur" de
diği söz konusu projenin Obermayer Firmasınca hazırlanan yapılabilirlik araştırmasını Dünya 
Bankası eleştirmiştir. 

1982 öncesinde projeye kredi vermeyen Dünya Bankası, bu kez projenin fizibilite etüdüne 
eleştiri getirmiş ve bunun üzerine aynı Alman firması yeniden fizibilite etüdü hazırlamıştır. 

Dünya Bankası, birtakım yatırımlar için kaynak sağlayan bir kuruluştur. Ancak, banka 
kısa dönemde kârlılık sağlayan belirli ve kısa güzergâhlar (arterler) için kredi verebileceğini 
önkoşul olarak dayatmaktadır. 

Dünya Bankası tarafından kapatılması önerilen Arifiye-Sincan çift yüksek standartlı de
miryolu hattı, ulusal çıkarlarımız açısından son derece önemli ve gereklidir. 

ANAP hükümetlerinin belirli ve tutarlı bir ulaşım politikası yoktur. Bir bakan demiryol
larının modernizasyonunu isterken, diğer bir bakan demiryollarına radikal anlamda karşı çık
maktadır. 

ANAP hükümetlerinin bazı bakanlarının Ayaş tünelinin yapımından vazgeçilmesi ile ilgi
li ileri sürdükleri gerekçeler, çağımız ulaşım teknolojisinin gelişimi, ülke gerçekleri ve bu konu
daki resrnî belgelerin içeriği ile uyumlu, bilimsel temele dayalı bir "tercihi" açıklamaktan çok 
uzaktır. 

200 milyara yakın bir parayı toprağa gömmeye ve ülke ekonomisini zarara uğratmaya, ulusal 
çıkarlarımızı göz ardı etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. ' 

Bütün bu nedenlerle, Anayasanın 98 inci ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını saygı ile arz ederiz. 
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Veli Aksoy (tzmir) 
Rıza Yılmaz (Ankara) 
Neccar Türkcan (tzmir) 
Ekin Dikmen (tçel) 
Ahmet Ersin (tzmir) 
Ali Uyar (Hatay) 
Cemal Seymen (Nevşehir) 
Rüştü Kurt (Giresun) 
Kenan Süzer (Tokat) 
Mustafa Çakır (Giresun) 
Gürcan Ersin (Kırklareli) 
Mahmut Keçeli (Adana) 
Yaşar Yılmaz (Ankara) 
Erol Güngör (tzmir) 
öner Miski (Hatay) 
Halil Çulhaoğlu (tzmir) 
Ömer Türkçakal (Kocaeli) 
trfan Gürpınar (Kırklareli) 
A. Hüdâi Oral (Denizli) 
t. önder Kırlı (Balıkesir) 
Zeki Ünal (Eskişehir) 
Yüksel Çengel (tstanbul) 
tbrahim Tez (Ankara) 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön-

görüşme, sırasında yapılacaktır. 
Sayın milletvekilleri, Manisa Milletvekili Sayın Hasan Zengin de, bu önergeye katıldığını 

bir yazıyla Başkanlığımıza bildirmiştir; bilgilerinize sunulur. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
2. — TRMAİ Başkanının Avrupa Konseyi Parlamenter Meclis Başkanı Andres Björck'ün, Stras-

bourg'a resmî davetine icabet etmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1189) 
BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup oy

larınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi 42 nci olağan Genel Kurul Toplantısı çeşitli ülkelerin 

devlet başkanlarının da katılmalarıyla 7-11 Mayıs 1990 tarihleri arasında Strasbourg'da top
lanacaktır. Söz konusu Genel Kurul Toplantısına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Avru
pa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Andres Björck tarafından resmen davet edilmiştir. 

Vaki davete icabet edilmesi Genel Kurulun tasviplerine sunulur. 

t. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

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

3. —10/56 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, görev süresinin uzatıl
masına ilişkin tezkeresi (3/1190) 

BAŞKAN — (10/S6) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komis
yonun çalışma süresinin uzatılmasına dair bir tezkeresi vardır, okutup oylarınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Horzum olayı ve Türkiye Emlak Bankası eski Genel Müdürü ile ilgili iddiaların gerçeklik 

derecesinin araştırılması hakkında kurulan (10/56) esas sayılı Araştırma Komisyonumuz üç aylık 
süre içerisinde çalışmalarına devam etmiş, ancak çalışmalarını henüz tamamlayamamıştır. 

Komisyonumuz, çalışmalarını sürdürüp araştırmalarını tamamlayabilmesi için 9.4.1990 ta
rihinden itibaren üç aylık süre talebinin Genel Kurulun onayına sunulmasını saygılarımızla arz 
ederiz. 

Ledin Barlas 
Adana 

Araştırma Komisyonu Başkanı 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Komisyonun okunan bu tezkeresini oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemimizin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler" 

bölümüne geçiyoruz : 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Ankara Milletvekili Onural Şeref Bozkurl 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 Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/72) 

BAŞKAN — 1 inci sıradaki, Ankara Milletvekili Onural Şeref Bozkurt ve 54 arkadaşa-
nın, 25 Mart 1984 tarihinden bugüne kadar belediyelerde ve il genel meclislerinde yapıldığı id
dia edilen kanunsuz, usulsüz ve yolsuz eylem ve uygulamaları tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, tçtüzUğünün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesinin öngörüşmelerine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
önergeyi tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasamızın 127 nci maddesine göre "Mahallî İdareler, halkın mahallî müşterek ihti

yaçlarını karşılamak üzere, karar organları, seçilerek oluşturulan Kamu Tüzelkişileridir." 
Devlet yönetiminde, yetki ve sorumlulukların bütün unsurlarıyla paylaşıldığı bir karar ve 

uygulama içinde başarılı olunacağı kuşkusuzdur. 
Bu nedenlerle, Anavatan Partisi Programında; yerel yönetimler için "Kamu yönetiminde 

merkeziyetçiliğin azaltılması, özellikle hizmetlerin etkili, hızlı ve verimli bir şekilde yapılabil
mesi için, mahallî idarelerin yetkiler ve imkânlar yönünden güçlendirilmesini zorunlu görüyoruz" 
denmiştir. 
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Aynı görüş Sayın özaPın Başkanlığındaki Hükümet programlarında da, vatandaşa hiz
met götürülürken, merkeziyetçi tutumun azaltılacağı, mahallî teşkilatların yetki ve sorumlu
luklarının, işlerin doğrudan doğruya yerinden çözümlenmesine imkân verecek şekilde artırıla
cağı belirtilmiştir. Aynı anlayış, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planına da yansımıştır. Bu politi
kanın gerçekleşmesi için de idarî yapı ve yeterli miktarda parasal kaynakların sağlanması ge
rekmiş, bu da yapılmıştır. 

3030 Sayılı Yasa ile büyük şehir belediyeleri kurulmuş, daha sonra bu uygulama genişletil
miştir. Merkeze ait bazı önemli yetkiler belediyelere bırakılmış ve Devlet Bütçesinden mahallî 
idarelere ayrılan paylar artırılmış; 

Bütün bu düzenlemeler sonunda, mahallî idarelerin toplam gelirleri 1983'de 207 milyar 
civarında iken, 1988 yılı sonunda bu gelirler 4 trilyon civarına ulaşmıştın Yurttaşlarımızın gün
lük yaşamını zenginleştiren büyük bir yeniden yapılanma, transformasyon oluşturmuştur. Bü
tün kentlerimiz kısa zamanda bir baştan bir başa değişmiştir. 

25 Mart 1984 Mahallî İdareler Seçimlerinde belediyeler ve il genel meclisleri; bazıları di
ğer siyasî partilere mensup olsalar da, esas itibariyle büyük çoğunluğu Anavatan Partili olan 
seçilmiş, bu yöneticiler tarafından yönetilmeye başlanmıştır. 

Bu yöneticilerin Cumhuriyet tarihinde görülmemiş ölçekte, geçmişte ancak 20-30 yılda ya
pılanlara eşdeğerde bulunan hizmetler ortaya koydukları da, herkesçe kabul edilmesi gereken 
bir gerçektir. Muhalefet elle tutulur ve gözle görülür bu büyük hizmetler karşısında büyük bir 
karalama kampanyasına girişmiştir, öte yandan, muhalefette olanların, iktidardakileri denet
lemekle görevli oldukları da kuşkusuzdur. 

Belediyeler Kanununa göre, belediye meclisi üyelerinin, gensoru ve yetersizlik önergesi ve
rerek belediye başkanlarını düşürmek yetkisi olduğu gibi, komisyon kurdurarak yolsuzlukları 
tespit ettirmek, bunların da ötesinde, cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunmak 
haklaruve görevleri vardır. Ancak, uygulamada çoğu kez bu yollara başvurulmadan ve yer, şa
hıs, olay gösterilmeden; genel, soyut ifade ve isnatlarda bulunularak, kuru kuruya muhalefet 
yapma yoluna gidilmiştir. 

Şimdi, büyük bir kısmı muhalefet partilerine mensup olan yeni mahallî idareler yönetici
leri hakkında da, gerek basında ve gerekse kamuoyunda çeşitli söylentiler dolaşmaktadır. Hiç 
kuşku yok ki, kanunsuz, usulsüz ve yolsuz işlemlerin; rüşvet, zimmet gibi suç teşkil eden sair 
eylemlerin ve bunu yapanların, hangi siyasî partiye mensup ve kim olurlarsa olsunlar, herhan
gi bir biçimde tecvizi, siyaneti düşünülemez. 

Bu isnad sahipleri, işbaşına gelince bütün yolsuzlukları ortaya çıkarıp, hesap soracakları
nı söylemelerine rağmen ve üç aydır görev başında oldukları halde ve öte yandan muhalefet 
partilerinin üyesi olan milletvekilleri de TBMM'de bu konuda ciddi, bilgi ve belgeye dayalı ve 
iddialarını doğrulayacak hiçbir şey ortaya koyamamışlardır. Ancak, bu haksız, temelsiz suçla
ma, karalama iddiaları, bizim kanımıza göre, mutlaka sonuçlandırılmalıdır. Suçlular varsa, ortaya 
çıkarılıp cezalandırılmalıdır, tşte bu nedenle, muhalefet partilerinin yapamadığı, bize göre kasten 
yapmadığı görevi, Anavatan Partisi üstlenmek zorunluluğunu duymaktadır. 

Bu nedenlerle, gerek 1984-1989 döneminde ve gerekse halihazırda işbaşında bulunan bele
diyeler ve il genel meclislerinde yapıldığı iddia edilen kanunsuz, usulsüz ve yolsuz eylem ve 
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uygulamaların tespiti amacıyla, Anayasamızın 98 ve TBMM İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Onural Şeref Bozkurt 
Ankara 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — içtüzüğümüze göre Meclis araştırması açılıp açılmaması hususunda, sıra
sıyla, Hükümete, siyasî parti gruplarına ve önergedeki birinci imza sahibine veya onun göste
receği bir diğer imza sahibine söz verilecektir. 

Hükümet adına, İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ÎÇÎŞLERt BAKANI ABDÜLKADtR AKSU (Diyarbakır) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri, Ankara Milletvekili Sayın Onural Şeref Bozkurt, ve 54 arkadaşının, 25 Mart 1984 
tarihinden bugüne kadar belediyelerde ve il genel meclislerinde yapıldığı iddia edilen kanun
suz, usulsüz ve yolsuz eylem ve uygulamaların tespitine ilişkin Meclis araştırması açılması hak
kındaki önergeyle ilgili olarak görüşlerimizi arz etmek için huzurlarınızdayım. Bu vesileyle he
pinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Hükümetimiz, iktidarımız, demokrisinin beşiği olarak gördüğü mahallî idarelere-bilhassa 
başta belediyeler olmak üzere- tarihlerinde görülmemiş» malî, hukukî, imkân ve yetkiler ver
miştir. Böylelikle mahallî idareler, iktidarımız zamanında, şahsiyetli, kendi kendine yeterli, güçlü 
kuruluşlar haline gelmiştir. 

Bu imkânların kullanılmasıyla da, Türkiye'mizin, ülkemizin çehresi değişmiştir. Şehirleri
miz, kasabalarımız tanınmayacak şekilde güzelleşmiş imar edilmiş parklar, bahçeler, spor te
sisleri, ışıl ışıl köyler, kasabalar meydana getirilmiş; altyapı yatırımları en ücra noktalara kadar 
uzanmıştır; kanalizasyon şebekeleri konusunda, şehirler, kasabalar ve köylere kadar hizmet gö
türülmüştür. 

Mahallî idarelerin yetkilerinin artırılması ve bu yönde yapılan çeşitli mevzuat düzenleme
leriyle, mahallî idarelere çalışma serbestisi de sağladık; böylece, mahallî hizmetlerin, vatanda
şın ihtiyacına süratle arz edilmesi de kolaylaşmış oldu. 

Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanunu çıkarmak suretiyle sekiz büyük 
ilimizde, büyükşehir belediye yönetimi kurularak, büyük şehirlerdeki problemlerin çözülmesi
ne ayrı bir önem ve ağırlık vermiş olduk. 

Değerli milletvekilleri, mahallî idarelere, özellikle belediyelere verdiğimiz bu yetki ve im
kânların, hukuk devletinin gereği olarak yasalar çerçevesinde yakın takipçisi olduk. Bu neden
le, özellikle belediyelerle ilgili olarak ileri sürülen her türlü yolsuzluk iddialarının üzerine tam 
bir kararlılıkla gittik. 

Bu tutum ve düşünceden hareketle, 25.3.1984 - 25.3.1989 tarihleri arasında belediye baş
kanları hakkında Cumhurbaşkanlığına, Başbakanlığa, bakanlıklara ve valiliklere yapılan suç 
duyurularının Bakanlığıma intikal ettirilmesiyle, gerekli olan inceleme ve soruşturmalar, istis
na gösterilmeksizin, yaptırılmıştır. Bu inceleme ve soruşturmalar sonucunda, 332 belediye başkanı 
hakkında 596 adet inceleme veya soruşturma onayı alınmış ve neticede 320 fezleke, 305 rapor; 
47 adet, 1609 sayılı Kanuna muhalefetten cumhuriyet savcılığına tevdi raporu, 18 adet tazmin 
raporu ve, 6 adet de mahallî makamlara tevdi raporu düzenlenmiştir. 
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Yine aynı tarihler arasında yaptırılan inceleme ve soruşturmalar sonucunda, 1580 sayılı 
Kanunun 91 inci maddesi uyarınca 22 belediye başkanı görevden düşürülmüş; aynı kanunun 
3394 sayılı Kanunla değişik 93 üncü maddesi uyarınca da, 18 belediye başkanı görevinden uzak
laştırılmıştır. 26.3.1989 tarihinden 2.4.1990 tarihine kadar ise -ki son mahallî seçimlerin sonundan 
günümüze kadarki süredir- belediye başkanları hakkında toplam 187 adet, inceleme ve soruş
turma onayı alınmış; 21 kişi hakkında cumhuriyet savcılığına tevdi raporu düzenlenmiş, 76 ko
nuda inceleme ve soruşturma yaptırmaya gerek olmadığı anlaşılmış, 114 adet inceleme ve so
ruşturma ise halen devam etmektedir. Ayrıca, Bakanlığıma, il genel meclislerinde kanunsuz 
ve usulsüz işlem yapıldığına dair herhangi bir şikâyet veya başvuru da olmamıştır. 

Görüldüğü üzere, belediye başkanları hakkında Bakanlığıma intikal eden şikâyet konula
rı titizlikle değerlendirilmekte ve suç işlediği hususunda karineler bulunan ilgililer hakkında 
inceleme ve soruşturma açılarak, mülkiye müfettişi veya mahallî idareler kontrolörleri görev
lendirilmektedir. 

Yukarıda da arz edildiği gibi, 25 Mart 1984 seçimlerinden sonra görev almış bütün beledi
ye başkanlarının, her türlü suç sayılabilecek eylemlerinin değerlendirilmesi, gerek Hükümeti
mizce, gerekse Bakanlığımca, yapılmış; suç ve suçlularla ilgili işlemler, zamanında, gerekli adlî 
mercilere intikal ettirilmiştir. 

26 Mart 1989 seçimlerinden sonra işbaşına gelen muhalefete mensup belediye başkanları
nın, önceki belediyelerin icraatlarıyla ilgili yaptıkları karalamalar ve haksız tenkitlerle alakalı 
olarak basında çıkan söylentilerin dışında, Bakanlığıma ciddî bir ihbar da bugüne kadar yapıl
mış değildir, tsnat sahipleri, işbaşına gelince bütün yolsuzlukları ortaya çıkarıp, hesap sora
caklarını söylemelerine rağmen, bir yıldır görev başında oldukları halde; öte yandan, muhale
fete mensup sayın milletvekillerinin de Türkiye Büyük Millet Meclisinde ortaya koydukları, 
ciddî ve belgeye dayalı, iddialarını doğrulayacak hiçbir şey ortaya kunulmamıştır. 

Kamuoyunda 25 Mart 1984 mahallî seçimlerinden sonra işbaşına gelmiş, Anavatan Parti
sine mensup belediye başkanları hakkında, 26.3.1989 seçimlerinden sonra yapılan, haksız, mes
netten yoksun suçlamaların aslı ve esası varsa, ortaya çıkarılıp, gerekenin yapılmasına biz de 
taraftarız. Kaldı ki, Hükümet ve Bakanlık olarak her türlü suçlunun üzerine, zamanında, yete
rince gidilmiş olduğunu bir kere daha belirtmek isterim. 

Bütün bu arz ettiklerime rağmen, eskiden olduğu gibi, şimdi de, hizmetten başka duygu 
ve düşüncesi olmayan ve bunun için de eleştirilen Anavatan iktidarı olarak, gerek 1984'ten 
sonra ve gerekse halihazırda görevi başında bulunan, özellikle belediyelerde yapıldığı iddia edilen 
kanunsuz ve suç sayılabilecek her türlü eylem ve işlemlerin tespiti amacıyla, Sayın Onural Şe
ref Bozkurt ve 54 arkadaşanın, Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri lehinde oldu
ğumuzu arz eder, Meclis araştırması açılmasından yana olduğumuzu bildirir, hepinize saygılar 
sunarım. (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına sayın Yüksel Çengel buyurun . (SHP sıraların

dan alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA YÜKSEL ÇENGEL (istanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Ankara Milletvekili Sayın Onural Şeref Bozkurt ve 54 arkadaşının, bizi son derece mem
nun eden, 25.3.1984 tarihinden bugüne kadar belediye ve il genel meclislerindeki, kanunsuz, 
usulsüz ve yolsuz olaylara ilişkin Meclis araştırması önergeleri üzerinde SHP Grubunun gö
rüşlerini Yüce Kurulunuza sunmak için söz almış bulunuyorum; bu vesileyle hepinizi saygıyla 
selamlarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
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Değerli arkadaşlarım, bu önerge, 1984-1989 yılları arasındaki 5 yıllık ANAP dönemi bele
diyelerinin sahip oldukları yetki ve sınırsız malî imkân karşısında, halka nasıl hizmet ettikleri
ni, yetkilerini kimlere ve hangi amaçlara kanalize ettiklerini vurgulamak fırsatını yaratması ba
kımından önemlidir. 

Bütün ısrar ve girişimlerimize karşın, geçmiş beş yıl içinde bu kürsüye getirilmeyen ve hat
ta getirilmemesi için özel önlem ve çaba gösterilen belediyeler konusunda görüşlerimizi arz et
mek imkânını verecektir. Bu nedenle, önerge sahiplerine ne kadar teşekkür etsek azdır. 

Değerli arkadaşlarım, ANAP, geçmişte belediyeleri kontrol etmedi; yapılan işlerin hizmet 
amacına dönük olup olmadığını göz ardı etti. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; olaylara sadece rüşvet gözüyle bakmamak gibi, bir 
olayı da gözlerinizin önüne sermek istiyorum. 

ANAP geçmişte belediyeleri kontrol etmedi, yapılan işlerin hizmet amacına dönük olup 
olmadığını göz ardı etti ve böylece yandaşlar türlü şekilde korundu; kentleşme çirkinleşti, do
ğa ve çevre bozuldu; ulaşım, çöp, su sorunları büyüdü; imar planları en büyük suiistimal kay
nağı oldu; maliyeti şişirilmiş plansız yatırımlara "Olur" verildi, kefil olundu; işçiler atıl kapa
siteyle çalıştırıldı. 

Değerli arkadaşlar, ANAP bugün, iktidar gücünü ve bürokrasiyi kullanıp, kendi kendini 
aklamak istiyor. ANAP bugün, belediye gelirlerini kısarak halkı cezalandırıyor; ama, Anaya
sa suçu işliyor. ANAP bugün, belediyelere siyasal bakıyor ve siyasal uygulama yapıyor. ANAP 
bugün, kamu kurumlarının belediyelere olan borçlarını ve altyapı yatırımlarına katılım payla
rını ödetmiyor. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bilindiği üzere, ANAP her seçimde olduğu gibi, değiş
miş seçim kanunu ile ve partilerin, adayların veto edildiği antidemokratik, meşhur 1983 genel 
seçiminde iktidar oldu. Keza, 25.3.1984'te yapılan yerel yönetim seçimlerine de ANAP, devle
tin bütün gücünü kutlanıp, "Bu seçimleri, yani belediyeleri de bize veriniz ki, sizlere dürüst 
çok hizmet yapalım" dedi; Türk halkı da istenileni yaptı, hem belediye başkanlıkları, hem de 
belediye meclisi üyeliğindeki çoğunluğu, yani kolay ve seri karar alabilme yetkisini ANAP İk
tidarına verdi. Peki, halkımız bu yetkiyi verdi de, belediyeler sonra ne yaptı? 

Değerli milletvekilleri, halkımız ve bizler 1984 yılından beri, ANAP'lı belediyeleri hep iz
ledik. Neler yaptılar, bugün çok daha iyi görüyoruz ve çok daha iyi değerlendiriyoruz. Esasen, 
ANAP İktidarının felsefesine uygun olarak, yerel yönetimlerde de, aynen hükümetler gibi yan
daşlarını korudular; halk kitlelerinin yararlarına olacak her şeye sırtlarını döndüler. Kişiye özel 
ihaleler yaptılar, kanuna aykırı personel aldılar; kişiye özel ve istenildiği kadar imar verdiler; 
yeşil alanları inşaata açtılar; gereksiz, lüzumsuz yatırımlara paraları harcadılar. 

Ne yarar getireceği düşünülmemiş, planlanmamış, projesi dahi olmayan, gerçek maliyeti
nin birkaç misline mal olan, her türlü kanunsuzluğu içeren yatırımlara, keza alınan krediler 
için milyarlarca liralık faiz ödemeyi de göze alıp, paraları harcadılar. 

Planı ve projesi olmayan işler için, acil, kanuna aykırı ve parası ödenmeyen kamulaştır
malar yapıldı; insanlarımızın büyük çoğunluğu mağdur oldu. Bir gülün 1 milyon Türk Lirası
na mal olduğu park yapımları keza yandaşlara verildi. 

Değerli arkadaşlarım, birçok yörede pembe kaldırımlar; asfaltın sökülüp, parke yapıldığı, 
parkenin sökülüp mermer yapıldığı, mermerin de sökülüp traverten yapıldığı pembe kaldırım
lar, çok renkli, çok kanunsuzluk içeren lüks harcamalar dönemi yaşandı. 
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Sevgili arkadaşlarım, her bir dosyada ve buraya getiremediğim dosyalarda, söylediğim her 
i kelimenin fezlekeleri var. Bunlar, araştırma komisyonlarından çıkmış, bakanlıklara, valiliklere 
j ve savcılıklara gitmiştir, dava açılanlar da vardır. 

Her cümlem, suçlayıcı her kelimem burada ciddi, tutarlı, araştırmaya dayalı belgeleri 
içeriyor. 

MUSTAFA DtNEK (Konya) — Orada "yandaş" da yazıyor mu? Yazıyorsa, onların ra
porlarını iyi tetkik etmek lazım. 

YÜKSEL ÇENGEL (Devamla) — Yazıyor, burada, "yandaş" da yazıyor. Kadıköy'de bir 
yandaş "Falan ilçede şu görevdeyim;" bir başkası da, "O ilçede şu görevdeyim; şu şekilde, ka
nunsuz olarak üç pazarda dükkân aldım, daha sonra da bunları devrettim" diyor; 6 kişinin 
huzurunda ifadesi var. 

MUSTAFA DtNEK (Konya) — Kadıköy'deki yandaşı bilmiyorum ben! 
YÜKSEL ÇENGEL (Devamla) — Sevgili arkadaşlarım, değerli milletvekilleri... 
BAŞKAN — Efendim, "yandaştı, yoldaştı" konuyu karıştırmayalım. 
Devam buyurun Sayın Çengel. 
M. TURAN BAYAZIT (izmir) — "Yoldaş" lafı kullanılmadı. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... Hatibe müdahale etmeyelim. 
YÜKSEL ÇENGEL (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, "Gözümün rengi 

gibi yapacağım" denilen Haliç ne halde görüyoruz! 17 adet -kanalizasyonların da bağlı olduğu-
dereyi, Halic'e akar bulduk. Biyolojik arıtma yapılmadan, kanalizasyonların aynen Halic'e, 
Marmara'ya aktığını gördük. 

Belediye binalarının temizliğinin; işçilerimizin yemeğinin, çöp toplama işlerinin; emlak 
vergisi tahsilatının; su sayaçlarının açma, kapama, okuma ve ücret tahsilinin hep ihale ile, mü
teahhitler eliyle yaptırıldığı; iş makinelerinin müteahhitlere düşük ücretle, kontrolsüz kiraya 
verildiği ve binlerce işçinin atıl kapasite ile, güya çalıştırıldığını gördük. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sadece bunlar mı? Hayır. Üç büyük kentimizde, halkı
mızı ciddi olarak ilgilendiren ulaşım sorununun ihmal edilişi de var. Ankara ve İzmir'de oto
büs taşımacılığı, 1980 yılı düzeyinde; yeni otobüs ilavesi yok, tercihli yol yok; ama cilalı laf çok... 

istanbul?.. İstanbul bir başka âlem. Tramvay sistemine "metro" diyoruz ve halkın otur
madığı bölgelerden geçen bir raylı sistem kuruyoruz!. Yolcu yok; vagon ihtiyacın sekiz katı alın
mış!.. Sorumsuz dış borç örneği, her yanı açık kanunsuzluk örneği... 

Sevgili arkadaşlarım, nihaî proje 23 kilometre, nihaî vagon anlaşması 105... 
ALÎ PINARBAŞI (Konya) — Aynaya mı bakıyorsunuz!.. 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — Bugünkü durumu mu anlatıyorsunuz!.. 

YÜKSEL ÇENGEL (Devamla) — Şu andaki işletme, 7 kilometre; kullanılan vagon sayısı 
9, yedeği ile 10; Türkiye'ye gelmiş vagon sayısı 55, gelecek vagon sayısı 50... O günkü fiyatlarla 

N bir vagonun fiyatı 5 milyar... Yetmedi; 25 yıl süreyle -ki, günde 50 bin kişi taşınacak hesabı 
yapılmış, günde 10 bin kişi taşınmıyor. 25 yıl süreyle kullanılacak bilet ithal edilmiş; depolar
da... Yetti mi? Yetmedi. O biletler 25 yıl sonra bittiği zaman, basacak makine ithal edilmiş; 
gümrükte!.. (SHP sıralarından alkışlar) 
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Değerli arkadaşlarım, bu kadar mı? Olur mu?! Deniz otobüsleri; alüminyum gövde, yani 
çürük; keza, taşıyacağı yolcu sayısı belirli... Rantabilitesi hesap edilmemiş bir yatırım mode
li!.. Maliyet?.. Maliyet, iki misli; zarar, kaçınılmaz. Yani, malum yandaşa kâr sağlama amacı. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tabiî, bunlar, tüyü bitmemiş yetimin hakkınm olduğu 
devlet gelirlerinden alınan paylarla, kamu kurumlarına borç ödememekle, özel kredilerle ve 
bol dış borçlarla yapıldı. Bizler, bu arz ettiğim olayları yıllardır acı acı izledik, eleştirdik; ama, 
önlem alamamıştık. Daima en iyiyi yapan, en doğru kararı veren yüce halkımız, bir yıl önce 
kararını verip, 26 Mart 1989 günü ANAP İktidarına ve yerel yönetimlere verdiği yetkiyi alıp, 
vekâletini iptal etti; yani, halkımız demokrasiye sahip çıktı, yani halkımız talana son verdi ve 
cezalandırdı. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ANAP, İktidarın bütün olanaklarına sahip olduğu ve 
bürokrasiye hükmettiği bu son günlerinde, böyle bir Meclis araştırmasıyla kendi kendini akla
mak istiyor ve şu uygulamaları yapıyor : 

1. Belediyelerden, geçmiş ANAP dönemine dönük olarak yolsuzluk iddialarını içeren dos
yalar oluşturulup, bakanlığa gönderildiği halde, inceleme kararları çıkmıyor. 

Burada amaç, olayların güncelliğini yitirtip, bir anlamda unutturup, yandaşını kollamak. 

2. Belediyeler bir yandan, yolsuzluk dosyasını yetkili makamlara sevk ediyor; öte yan
dan, kamu yararı için gerekli düzeltmeler görevini de yerine getiriyor. 

Bu hukukîleştirme çalışması şikâyet ediliyor. Müfettiş geliyor, inceliyor ve şu kararı veri
yor : "Kamu görevi süreklidir. Eski başkan kanuna aykırı yapmıştır; ancak, yeni başkan dü
zelterek uygulama yaptığından, her iki belediye başkanı hakkında da soruşturmaya gerek yoktur" 
diyor ve yeni bir yandaş koruma örneği veriyor. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, ANAP hükümetleri 1984'ten sonra belediyeler üze-
rindek idarî vesayet yetkisini kullanmamıştır; bunları başıboş bırakmıştır; görevlerini yapıp yap
madıkları kontrol edilmemiştir. Bu düşünce, özerklik ve yetki verme anlamında değerlendirile
mez; kargaşa ve düzensizliği doğurmuştur. Bunu örneklemek gerekirse, 1984'ten sonra, beledi
yelerin, TEK ve SSK'ya olan ücret, vergi ve prim borçlarının alınması göz ardı edilmiş ve bele
diyelerin kamuya ait olan bu olanakları, disiplinsizlik içinde, gelişigüzel nitelikte harcamaları
na göz yumulmuştur. Bu yöntemle ANAP, kendi belediyelerine, hak etmedikleri bir gelir ve 
harcama olanağı vermiştir. Şimdi ise Hükümet, bu birikmiş alacaklarını yeni belediye yöne
timlerinden yüzde 100'lere varan bir oranda kesiyor; yani bugünkü belediyelerin geleceğini, 
dünkü ANAP'lı belediyelerin ipoteğine vermiş oluyor. 

Değerli arkadaşlarım, bütçeler formel olarak, yasadır; ancak, genel düzenleyici hüküm 
getiremez. Bu paralar, belediyelerden, Anayasaya aykırı olarak kesiliyor. Bu uygulamaların yan
lışlığı giderilecek ve herkes bir kez daha dersini almış olacak. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi, şu nedenlerle Anayasa suçu işlemeye devam edi
liyor : Anayasa, "yerel yönetimlere görevleriyle orantılı gelir kaynakları sağlanır" diyor. 26 
Mart seçimlerinden sonra belediyelerin hangi görevleri azalmıştır ve belediyelerin hangi görev
leri merkezî idareye devredilmiştir de gelirler, gelir kaynakları kurutulmaya çalışılmaktadır? 

Değerli arkadaşlarım, PTT'den belediyelere giden payı 300 milyar kestiniz! Akaryakıt Tü
ketim Vergisinden, belediyelere giden payı 150 milyar kestiniz; Maliye Bakanlığı inisiyatifiyle 
belediyelere dağıtılacak fonu 700 milyar kestiniz, bütçe ödenekleriyle. Para cezalarıyla ilgili 
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kanunda yaptığınız değişikliklerle, belediyelere gidecek payı 150 milyar lira azalttınız. Beledi
yelere danışmadan ve onaylarını almadan, İller Bankası sermayesi için 155 milyar lirayı hisse
lerinden kestiniz. Bütçeye getirdiğiniz, uygulanmayacak hükümlerle, belediye gelirlerini 300 mil
yar lira azalttınız. Belediyelerin borçlarına ceza ve bileşik faiz uygularken, sizin belediyelere 
olan borcunuzu, bırakınız faiz uygulamayı, vaktinde ödememeyi ve mahsup etmeyi alışkanlık 
haline getirdiniz. 1989 yılında tahsil edemediğiniz vergiler dolayısıyla belediyelerin uğradığı kayıp 
1 trilyon liradan fazladır. Bu çitfe standarttan ne zaman vazgeçeceksiniz? 24 değişik fondan 
belediyelere dağıtabileceğiniz 280 milyar lira var. 1989 içinde bu parayı hangi belediyelere da
ğıttınız; açıklayabilir misiniz? 

Yukarıda sıraladığım kısıntıların toplamı 3 trilyon liradan fazladır. Şayet bu kısıntılar ya
pılmamış olsaydı, sizin belediye başkanlarınızın bırakıp gittiği borçların tamamı ödenmiş ola
caktı, belediyeler de bugün rahat rahat hizmet üretir durumda olacaklardı. Şimdi bu kürsüden 
yüksek sesle ilan ediyorum; belediyelere yönelik aldığınız her önlem, ANAP'ın bitişini hızlan
dıracaktır; belediyelerin halkımıza hizmetini önleyemeyecektir. 

Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz, bir yılı dolduran belediyeler, eski borçlarını, aksat
madan, bütün bunlara rağmen, gününde ödemişlerdir. 

Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; ANAP tktidarı döneminde belediyeler eliyle yapı
lan işlerin,, hizmet amacına yönelik olup olmadığı göz ardı edilmiştir. Hizmetler beş yıllık ça
lışma ve yıllık uygulama programına uyuyor mu, uymuyor mu?., diye kontrol edilmemiş, hiz
metler arası uyum sağlanamamıştır. 

1984 yılında doğalgaz anlaşmasını imzalayan Hükümet, kısa birsüre içerisinde Ankara ve 
tstanbul gibi illerin belediyelerinde şebeke yapımı için yolların kazılacağım biliyordu; buna rağ
men programsız yol asfaltlaması ve pembe kaldırımların yapılmasına göz yumdu, örneğin, Çan
kaya'da, gözümüzün önünde, Doktor Mediha Eldem Sokakta üç kez kaldırım düşemesi yapıl
dı, şimdi de doğalgaz için söküldü!.. Bunlar, ANAP iktidarına göre normal bir yönetim uygu
laması mı, yoksa, bile bile, devlet parasının müteahhitlere aktarılması mıdır? 

Değerli arkadaşlar, dolayısıyla, biz bu araştırmaya "Evet" derken,- sadece dosya üzerinde 
inceleme yaparak değil, hizmet adına çarçur edilmiş paraların sarfını da inceleyeceğiz diye dü
şünüyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ANAP, belediyelerin sorumsuz uygulamalarına ve ka
nunsuzluklarına ortaktır. ANAP şimdi, belediyelere sadece siyasal bakıyor ve Çanakkale ör
neğindeki gibi, kanunî bütçe gelirlerinden yüzde 100 borç kesme gibi, sahillerimizin hemen he
men tümünde ve büyükşehirlerin büyük bölümündeki turizm merkezleri uygulamaları gibi si
yasal uygulama vapıyor. Halbuki, yörel yönetimler, halkımız için hizmet ağırlıklı çok önemli 
kuruluşlardır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; göçlerle ve iç doğurganlıklarla nüfusu her gün artan 
kentlerimizin ve turistik bölgeler gözüyle baktığımız bütün sahil beldelerimizin nazım imar plan
ları yapılmadan veya yapılmış nazım imar planı kararlarına uyulmadan, çoğu kez de plan mü
ellifi olma yetkisine sahip olmayan, şehir plancılığı formasyonunu taşımayan teknik elemanlar 
eliyle imar planlan yapıldı; hatta imar planlarına da uyulmadan, ada bazında, çokça da parsel 
bazında plan değişiklikleri oldu; sonuçta kentlerimiz beton yığını haline döndü; çirkin şehir
leşme oldu, yoğunluk arttı; altyapılar ve trafik, bu yoğun nüfus gereksinimlerini karşılayamadı. 
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Başka neler oldu? sosyal donatım alanları dediğimiz, park, otopark, çocuk parkı, spor alanla
rı, yeşil alanlar, hastane ve dispanser alanları, her nevi okul alanları azaldı, çoğu yerde bunlar 
yok oldu. 

Değerli arkadaşlarım, esas bundan sonra bu hizmetler için pahalı kamulaştırmalara ve 
acı kişisel mağduriyetlere şahit olacağız. Biz bu araştırma önergesie "Evet" derken, usulsüz 
imar planı tadilleriyle yapılan yolsuzlukları, yani imara kapalı iken inşaat izni verilen ve yük
sek emsal getirilerek kişilere özel çıkar sağlayan olayları da inceleyip, sorumlularını tespit edip, 
kentlerimizi çirkinleştirenlerden hesap sorulacağını düşünüyor ve sorulmasını da istiyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ANAP İktidarında belediyeler kültürel ve doğal çev
reyi bozdular, tşte Haliç, işte parklar, işte ölen Marmara; işte Tarlabaşı, İstanbul'un 19 uncu 
yüzyıl yaşantısının en önemli örneğini oluşturan Tarlabaşı. İstanbul gibi medeniyetler beşiği 
olan bir kentin tarihi dokusunu katletmek değerli arkadaşlarım. Bir örnek de İzmir'den; hani, 
uluslararası projelerle Körfez temizleniyordu? İzmirliler bilir, Körfez, bir kepçe ve bir tekne 
ile -sözüm ona- temizlendi. Çamur kepçe ile alındı, tekne ile Urla açıklarına döküldü, karşılı
ğında da Belçikalı firmaya milyarlar ödendi. Sonuç sıfır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, belediyelerin, doğayı korumada en önemli görevlerin
den biri de, hem sanayi kuruluşlarının yerleşiminde çevre sorunları yaratmayacak kurallar koy
mak, ruhsat aşamasında bu yolla denetimler yapmak ve daha önce kurulmuş bulunan sanayi 
kuruluşlarının kirletici faaliyetlerini, yasa ve yönetmeliklere göre diğer yetkili kurumlarla bir
likte denetlemektir. 

Değerli arkadaşlarım, çöplükler konusunda da sorunu kökten çözecek tedbirler alınma
mıştır. Çöpü modern yöntemlerle toplayan ve yok eden bir görünüme kavuşamadık. Kaldı ki, 
bu çöplüklerin sızıntıları, yeraltı sularını da çok ciddi olarak kirletmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, ANAP'lı belediyeler çevreye yatırım yapmadı, çevreyi korumayı lafta 
bıraktı, başıbozukluğu sürdürdü, Resmî rakamlara göre sanayileşmenin durduğu bu dönemde, 
özellikle büyük belediyelerden başlayarak çevre sorununun birinci derecede önemli mesele ha
lini alması -ki bu husus Yüce Meclisin araştırma komisyonu kurması suretiyle sabit olmuştur-
belediyelerin çevreyi ihmal ederek, tahrip ederek çağın gerisine düştüklerinin en önemli kanıtıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; peki, bütün bu uygulamalar ne sonuç doğurdu? Yol
suzluk iddiaları var mı? Çok. Dosyalar nerede? Valiliklerde savcılarda, mahkemelerde, araştır
ma komisyonlarında, örnekleyelim mi? Evet. Nasıl?.. Vakit verirseniz bu dosyalarla... 

ALİ PINARBAŞI (Konya) —Onlar figüran, aksesuar onlar. 
NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Açmaya gerek yok, hepimiz biliyoruz zaten. 

YÜKSEL ÇENGEL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bu araştırma önergesinin kabul 
edilmesi, bizim elimizdeki şu dosyaların, önerge sahiplerinde mevcut olduğunu kabul ettiği
miz başka dosyaların ve bunlar dışındaki diğer dosyaların incelenmesine, 1984-1989 dönemiy
le, 26 Mart 1989 yılından bu yana geçen dönem içindeki icraatın araştırılmasına imkân verecektir. 

Kurulacak bir araştırma komisyonu, ortaya koyacağı ilkelerle, hangi partinin elinde olur
sa olsun, belediyelerin, halkın yararına çalışma yöntemlerini getirecek, gösterecek ve kanımız
ca, bu girişim, 18 inci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisinin en önemli hizmeti olacaktır. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün Sosyaldemokrat Halkçı Parti, yerel yönetimler
de iktidardır. Bu araştırma önergesine "Evet" derken, ANAP iktidarına, bazı Meclis araştır
ması önergelerinin kabul edilebileceğinin örneğini de vermek istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimin sonuna yaklaştım, bir uyarıyla da cümlelerimi tamam
lamak istiyorum. Başbakan, Anayasaya göre, idarenin başıdır, idarenin bir bölümünü oluştu
ran belediyeler aleyhine her fırsatta TV'de ve her yerde olumsuz sözler söylerse, önce Anayasa
nın 120 ve 123 üncü maddelerini ihlal etmiş olur; sonra da, gerçekten ayıp olur. Amirler, ken
dilerine bağlı birimleri şikâyet etmezler; ama artık, Başbakan hariç diyeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, SHP Grubu olarak, araştırma komisyonunun kurulmasına olumlu 
oy veriyoruz ve izninizle, dosyalardan birer cümlecik, değerli arkadaşlarıma okumak istiyo
rum. Bu, 48 tam teşekküllü dosyanın özetidir, her paragraf ve cümle ile bu bilgileri veriyorum. 

Değerli arkadaşlarım, elimdeki dosyalardan 47 ncisi "Konut alanları içerisinde bulunan 
arsalar satılırken rayiç bedeller dikkate alınmadı" diyor. 

39 uncu dosyada, "Yeşil alanlara imar verilerek, meclis onayı olmayan paftalar, tadilat 
paftası gibi kullanılmıştır ve dolayısıyla, yeşil alanlara imar verilmiştir, inşaata açılmıştır. Da
ha önce yeşil alan olarak belediyece kamulaştırılmış yere mesken tadilatı yapılmış, sonra satıl
mıştır. Saklanması gereken evraklar saklanmamıştır. Dosyası eksik olduğu halde, inşaatına baş
lanmasına ses çıkarılmamıştır. Mülkiyeti belediyemize ait olmayan arsa üzerinde, arsa sahibi
nin itirazına rağmen, çocuk parkı yaptırılması işi ihaleye verilmiştir. Belediyeye ait araçlar ki
raya verilirken, rayiç bedeller gözönüne alınmamıştır. Yürürlükteki imar planları kararına uyul
mayarak, fazla inşaat alanı kazandırılmıştır -ama rakamlar çok büyük, öyle SO metrekare, 100 
metrekare, 500 metrekare değil- "Sosyal tesisler; yani park, okul sahası, spor tesisleri mesken 
alanına çevrilmiştir. Bir kısım parsellerin haksız olarak değeri artırılmıştır" deniliyor. 

20 numaralı dosya : "imar paftalarındaki değişiklikler, meclis kararları yerine, encümen 
kararlarıyla yapılmış; yeşil alanlar, yönetmelik harici mesken alanına çevrilmiştir, inşaat ruh
satı verilirken, imar planları uygulama kararlarına uyulmamıştır. Belediyeye ait olmayan ara
ziye, yap-işlet-devret izni verilmiştir. Kimliği belli olmayan kişiye 7 milyon istimlak bedeli öden
miştir." 

2 numaralı dosya; özetini tam olarak okuyayım t "Tapu kaydı, vergi kaydı, tapu tahsis 
belgesi, elektrik ve su makbuzu dahi ibraz edemeyen kişiye 7 milyon TUrk Lirası kamulaştırma 
bedeli ödenmiştir." 

Yeşil alanlar mesken alanına çevrilmiştir dedik. 

Sevgili arkadaşlarım, gözümüzün önündeki Çankaya dosyalarına bakalım : Ankara imar 
Planı çok değişiktir; daha ciddi kurumların gözetimi ve denetimindedir. Burada "aykome-
ukome" dediğimiz, yani altyapı hizmetleri kuruluşlarının -ki, burada PTT, DSl, TEK, Beledi
ye ve Karayolları da bulunuyor- yapılan ihalelerde, projelerde, programlarda, kararlarda gö
rüşleri alınmamıştır, koordinasyon yapılmamıştır. Trotuarlara milyarlarca lira, fazladan öden
miştir. 

Bunlar tam teşekküllü dosyalardır; ölçülmüş biçilmiş, hesabı yapılmış ve değerli arkadaş
larım, hiçbirisi için bu trotuar bordur taşı ihalelerinde, Çankaya'da hiçbiri için başlangıçta bir 
proje yapılmamıştır, hiçbirisi için imar programında yer verilmemiştir, hiçbirisi için bir zemin 
düzenlemesi yapılmamıştır, hiçbirisi için bu aykome ve uykome görüşü alınmamıştır. 
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Sadece bu mu? Değil. Düzenleme yapılacak tüm cadde ve sokaklarda kullanılacak beton 
plakaların rengi ve deseni, küp taşlarının boyutları, traverten levhaların kalınlıkları ve hatta 
malzemelerin alınacağı firmalar, bizzat belediye başkanı tarafından tespit edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, 2 kilometrelik yol, hakedişte 3 kilometre gösterilmiştir. Bir başka 
çarpıcı örnek vereyim -o da bu resmî raporlarda var- 3 metre genişliğinde 30 kilometrelik bir 
trotuar yapılmadığı halde, yapılmış gibi gösterilmiş, tahakkuk ettirilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bu malzemelerin hiçbirisi, Bayındırlık ve tskân Bakanlığının örnek
lerine uymuyor; bunun adına "özel imalat malzemeleri" denilmiştir. 

Sahte makbuz basıp, 60 milyon lira toplamışlar. İşte belgeleri... (ANAP sıralarından, "Ne
rede?" sesleri) Çankaya, Çankaya... Gözümüzün önü. Yani, kendi kapımızın önünü temizleye
mezsek... 

Metrekaresi 130 bin liradan 44 adet arsa satmışlar... Mahkeme marifetiyle kıymet tespiti 
yapılmış, arsaların metrekaresine 900 bin lira değer biçilmiş değerli arkadaşlarım, tşte belge
si... Metrekaresi 130 bin liradan satılmış... Oysa, mahkeme marifetiyle yapılan kıymet tespitin
de metrekaresi 900 bin lira. 

Çankaya Belediyesinin 15 adet bağımsız arsası var; 9'unu, belediyeden ihale almış müte
ahhitlere vermişiz... 15 arsa satılmış; ama, 9'u belediyeden ihale almış müteahhitlere verilmiş. 

Sevgili arkadaşlarım, mizah yapmıyorum, utanarak söylüyorum -hangi siyasî partiye mensup 
olursa olsun, kim olursa olsun- belediye başkan yardımcısı -belgeli, şahitli ifadeler burada- si
mitçiden, gündelik, aylık maaş almış! Buyurunuz... Günde 6 bin, ayda 250 bin lirayla 300 bin 
lira arasında Kızılay'daki simitçiden para almış!., ifadeler burada... 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — Başkan yardımcısı, değil mi? 
YÜKSEL ÇENGEL (Devamla) — Evet, belediye başkan yardımcısı. 
Sevgili arkadaşlarım, bizim arzumuz -araştırma önergesini veren arkadaşlara içten teşek

kür ediyoruz- arz ettiğimiz gibi, hangi siyasî kuruluşa mensup olursa olsun, görevi ne olursa 
olsun, unvanı ne olursa olsun, kişiliği ne olursa olsun, mühendis, mimar, profesör, ordinaryüs 
profesör, uluslararası kuruluşların tümünde başkan da olsa, halkın hakkını yiyen, tüyü bitme
miş yetimin hakkını yiyen yöneticilerden hesap sormaktır; (SHP sıralarından alkışlar) sadece 
rüşvete dayalı hesap sormak da değildir; imar yolsuzluğu yapanlardan, kılıfına uyduranlardan 
da hesap sormaktır. 

Sevgili arkadaşlarım, nazım imar planları, kentlere makro bakıştır. O makro bakışın çok 
detaylı ilkeleri vardır. O ilkelere uymadan, plan tadili yapamazsınız. Bırakınız ada bazını, paf
ta bazını, usul oldu Türkiye'de, usul, parsel bazında, her gün, sayılamayacak kadar imar planı 
tadilatı var. Bu gecikmiş bile olsa... 

MUSTAFA DÎNEK (Konya) — Araştırmayı biz istiyoruz; araşürmayı ANAP Grubu istiyor... 
YÜKSEL ÇENGEL (Devamla) — Evet, ANAP'lı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ge

cikmiş bile olsa, ANAP'lı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ve iyi şeyleri hep birlikte yapalım 
diyorum. 

BAŞKAN — Sayın Çengel, hazırlığınız hayli kapsamlı; eski bir belediye başkanı olarak 
da derin vukufunuz malum; ama, böyle giderse... 

YÜKSEL ÇENGEL (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
BAŞKAN — Lütfen... 
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YÜKSEL ÇENGEL (Devamla) — Değerli Başkanım, gerçekten, sizin ve arkadaşlarımın 
zamanını işgal ettiğimi, usulsüz de konuştuğumu biliyorum, bağışlanmamı diliyorum; ama, 
sorumluluklarımızı da şu cümleyle hatırlatmak istiyorum : Yerel yönetimlerde başıboşluk olursa; 
çıkar sağlama, hiçbir kişinin -tabiî büyük holding sahipleri, çok büyük rakamları bilen, yaşa
yan insanlar hariç- aklının, havsalasının alamayacağı rakamlara ulaşır. Çıkarlar, yasal çerçeve
ye oturtulur ve trilyonlara ulaştırılır. 

Eğer, sorumluluk duygusuyla hareket edersek, hep birlikte ülkeye ciddi hizmet vermiş oluruz. 
Hem daha sıra gelmedi, Boğaz'da villalar yıkılıyor, "Bu yıkımın hakikî sorumluları kimdir?" 
diye sormak istiyorum. Bu başlıbaşına bir gündem konusu olmalıdır : "Villalar nasıl yapıldı, 
niçin yıkılıyor, yaptıran kim, hakikî sorumlu kim?" 

Değerli üyeler, belediyelerimizde bugün 2-3 milyar liraya kurulamayacak asfalt plentleri 
vardı; çatıştırılmadı, atıl halde tutuldu. Şimdiki başkan, bunu, şehrin de içinde kalmış bir baş
ka dağın eteğine taşıyor ve hizmete koyuyor. Ben sizlere şunu soruyorum : O şehirde, geçen 
beş yıl içerisinde asfaltlamaya kaç milyar lira ödedik? 

Araçlar kayıp, yedek parçalar kayıp, tarihî eserler yıkılmış... 
Sevgili arkadaşlarım, tabiî, istanbul'la ilgili, hem bakanlığa gelmiş, hem savcılığa gitmiş, 

hem de araştırma komisyonlarında ciddi dosyalar var... 
NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — O zaman ANAP'lıydı Dalan, ondan; ama şimdi değil. 
YÜKSEL ÇENGEL (Devamla) — Özellikle elime hemen vakıflar dosyası geldi. 
Sevgili arkadaşlarım, 18 Mayıs 1980'de İstanbul'da "Dalan Vakıfları" ismiyle belirlenen 

vakıflar hakkında 10'ardan 30 soru sormuştum ve yazılı olarak cevaplanmasını istemiştim. Al
tı ay sonra, yazılı cevap verilemediğinden, sözlüye çevrildi; önümüzde, gündemde. 

Niye yazılı cevap verilmedi? Görev yaptık, şimdi de görev yapıyoruz... 15 günde yazılı ce
vap verilebilirdi, iddia ediyorum. Eğer, vakıflar hakkında sormuşsam ve bunlar gerçekten de 
vakıfsa, defterler açılacak ve cevapları verilecektir. Arsa sayısını soruyorum, bağış sayısını so
ruyorum, kurucularını soruyorum, orada çalışanlara verilen maaşları soruyorum; yani, soru
larımın hepsi defterlerdeki olaylar... Niçin?.. Niçin?.. Dün bir tanesi, helikopter hikâyesi açık
ladı. Helikopterin tam teşekküllü dosyası burada, elimde... Sadece o mu? Değil. Buyurunuz, 
2 helikopter, 2'sinin de resmî belgeleri... Yani, alınırken ve sigorta ettirilirken, tarha bakınız 
değerli arkadaşlarım : "istanbul Büyükşehir Belediyesi veya Güzel istanbul Vakfı." Sahibi, Güzel 
İstanbul Vakfı, sahibi Büyükşehir Belediyesi; iki sahip! 

Sevgili arkadaşlarım, eski Bakanımız Sayın Pakdemirli darılmasınlar; "Belediye hissele
rinden yüzde 100 kestiniz" demiştik, işte belgesi... Enerji Bakanımız Sayın Kurt istiyor, Maliye 
Bakanımız yüzde 100, o ayki kanunî bütçeden alacağı olan para 50 295 693 320 lira olarak 
tümden kesiliyor. Bu alacaklar beş yıl niçin ödenmedi? istanbul Sular idaresinin borcu... tS-
Kl, ASKI, ISSU, özel kanunla kurulmuş birer kurumdur. Bunların alacaklarım, büyükşehir 
belediyelerinin kanunî bütçelerinden kesiyoruz. Bu, anayasal değil, iptal edilecek, 50 milyar 
lira kesiyoruz sevgili arkadaşlarım. 20 bin işçiye maaş vermeyecek miyiz? Hizmet yapmayacak 
mıyız? 

Tabiî, bütün bunlar ne oldu sonra arkadaşlar? Bazı büyük kentlerde 1989 yılında 26 Mart 
ile 30 Mart arasında dosyalar iki kalorifer kazanında yakıldı. Bütün bunlarla ilgili olarak 189 
kişinin ifadesi alındı, sorumlular tespit edildi, dava açıldı. Padişahlar bile resmî belge yakma
dı. Biz, bu derece zor durumlarda kalmadık. 

— 107 — 



T.B.M.M. B : 97 3 . 4 . 1990 O : 1 

Sevgili arkadaşlarım, kamu hizmeti ve kamu yönetimiyle bağdaşmayan olaylar görüyo
ruz. Türkiye'nin millî varlıkları hepimizindir, Türkiye'nin tarihi hepimizindir. Bu belge yak
ma, eğer suç delillerini ortadan kaldırma ise, bunda hiç kimse başarılı olamaz; dünyada ve 
ülkemizde hiçbir şey, hiçbir zaman ve hiçbir şekilde gizli kalmamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Çengel, sürenizi hayli aştınız; toparlamanızı değil, bağlamanıza rica 
ediyorum. 

YÜKSEL ÇENGEL (Devamla) — Sevgili Başkanım, bağlıyorum. 
Sevgili arkadaşlarım, bir otel sahibi vatandaş şikâyetçi oluyor ve "Belediyeye gittim, imar 

durumu istedim, birbuçuk kat fazla imar istedim, çevre öyle oluşmuştu; '100 milyon lira bağış
ta bulun vakfa' dediler, kabul ettim. Toplantıdaki herkes çıktı, ikinci yetkili, '100 bin Doyçe 
Mark ben istiyorum, ama belge veremem' dedi" diye vilayete dilekçe veriyor/Soruşturma ya
pılıyor; yetkililer savcılıkta; ama, 100 milyon liranın vakfa bağışını isteyen başkan ki, Doyçe 
Mark olarak istem zamanında yok bu arkadaş, bu otel sahibi sokağa çıkıp bağırınca, belediye 
koridorlarında bağırınca, iş olmuyor; belediye başkanı 18.50 olan imarı 9.50'ye indiriyor. Çev
re belli, elindeki imar durumu belli... Dava açıldı... 

Şimdi bütün bunlardan sonra - inanınız ki, getiremedim, daha böyle çok dosya var, esas 
büyük çoğunluğu da hazırlanıyor, formalitesi çok, yasal prosedürü çok- bütün bunları, izni
nizle SHP Grubu adına, araştırmaya olanak verebilelim diye önergeyi kabul ediyoruz. Yüce 
Meclisi ve değerli arkadaşlarımı saygıyla selamlıyorum. 

Teşekkür ederim değerli arkadaşlarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çengel. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ahmet Uncu buyurun. 

(DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA AHMET UNCU (Kahramanmaraş) — Sayın Bakan, değerli arka
daşlar; Anavatan Partisi Ankara Milletvekili Onural Şeref Bozkurt vç arkadaşlarının, 25 Mart 
1984'ten bugüne kadar, belediyelerde iddia edilen kanunsuz, usulsüz ve yolsuz eylem ve uygu
lamaları tespit etmek amacıyla vermiş oldukları Meclis araştırması istemini, Doğru Yol Partisi 
Grubu adına çok yürekli bir davranış olarak kabul etmekteyiz. 

Biz, 25 Martta bu defterin kapandığını zannediyorduk; çünkü Anavatan Partisi bu kürsü
den çok övünmüştü; en çok övündüğü konuların başında da belediyeler geliyordu. Belediyeler 
lafı açılır açılmaz, Anavatan Partisi mensubu milletvekilleri hemen, "Biz belediyelerin gelirle
rini kat kat artırdık. Biz, verdiğimiz sözü yerine getirdik; belediyelerin yetkilerini artırdık; baş
ta 3194 sayılı tmar Yasasını çıkararak bu yetkileri artırdık, yerel yönetimler imar planları yap
ma imkânlarına kavuştular; yerel yönetimlere demokratik bir davranış getirdik" diyorlardı. 
Onun dışında, Anavatan Partisi İktidarı, 1984'ün martında gerçekleştirdiği, tam seçim zama
nında gerçekleştirdiği, 2981 sayılı tmar Affı Yasasıyla, "İmar affı çıkardık, bununla övünüyo
ruz." diyorlardı. Anavatan İktidarı konutla övünüyordu, yani şehirleşme konusunda ne varsa 
hepsiyle övünüyordu. Biraz önce Sayın Bakan da burada söylediler. "Pırıl pırıl yaptık" dediler. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Yine de övünüyoruz. 
AHMET UNCU (Devamla) — Şu pırıl pırıl yaptığınızı, halk bilmez mi, vatandaş bilmez 

mi? (ANAP sıralarından "Biliyor" sesleri) 
Bu güzel işlerinize, 26 Martta vatandaş, size ne ders verdi, daha onun farkına varmadınız 

mı? (ANAP sıralarından gürültüler) 
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Memnun olduk; böyle bir önergeyle önümüze gelmenizi mutlulukla karşılıyoruz. Bu saye
de, millet tarafından defterinizin durulduğunu kabul ettiğimiz sizlerin belediye meselelerinizi 
yeniden açma tartışma imkânına kavuştuk. 

önce işin esasına gelelim : Nasıl hesap vereceksiniz? Esas hesap vermesi gereken, sizsiniz. 
icraatınız olduğunu söylüyorsunuz ve o icraatlarınızın tutarlı olduğunu ortaya koyuyorsunuz. 
Bu tutarlı icraatlarınız hakkında bu kürsüden ye kurulacak komisyonda nasıl hesap vereceksi
niz? önce onları ortaya koymak lazım. 

Hesap verme meselesinin başında, devletin kendi denetimlerini öne alıyorsanız, o, normal 
denetimlerdir. Bildiğiniz gibi, belediyeler ve belediye başkanları, Memurîn Muhakemat Kanu
nuna tabidir. Bir belediye başkanı veya belediyenin müesseselerinin denetimi bir esasa bağlan
mıştır; müfettişler her üç yılda bir bu denetimleri yaparlar; ama, birtakım suçlamalar ve iddia
lar varsa, yine bakanlık vasıtasıyla her zaman müfettiş gönderilebilir. Bu konuda birtakım me
seleleri ortaya koymak lazım. 

Bugün İçişleri Bakanlığı normal denetimlerini yapmış mıdır? Yapmış olduğu bu normal 
denetimlerden, suçla sonuçlandırdığı kesin dosyalar nelerdir? Biraz önce Sayın Bakanın söyle
miş olduğu 300 küsur dosya içerisinde gerçekten mahkemeye gitmiş olanlar kaç tanedir? 

Bizim burada esas söylemek istediğimiz mesele şu : 26 Marttan sonra seçim kazanmış bir 
belediye başkanı, kendinden önceki belediye başkanı veya onun icraatı hakkında " suiistimal 
vardır" diye bir suç duyurusu yaptığında, İçişleri Bakanlığı derhal gereken tahkikatı başlatı
yor mu? Biz bunu buradan öğrenmek istiyoruz; yani belediye başkanlarımız, gerçekten, valiye 
başvurduklarında karşılığında, "Efendim, bekleyin, yaz aylarında normal tahkikatlar başla
yacaktır; o süreyi bekleyin, o süre içerisinde sizin de şikâyetlerinize bakılır" deniliyorsa, o za
man buraya getirilen öneri, samimi ve tutarlı değildir, Buradaki meseleyi iyi açıklığa kavuştur
mak lazımdır. 

Bizden ispat hakkı mı istiyorsunuz? İspat hakkı istiyorsanız, devletin görev yapması la
zım. Devleti önce görev yapar hale getirin, sonra biz bu gereken meseleleri size ispatlamış olalım. 

Buna karşılık, bakın, öyle şeylerle karşı karşıya kalıyorum ki, bugün, muhalif olan bir 
belediye başkanına, selam vermedi diye işlen el çektiriyorsunuz ve bunun hesabını İçişleri Ba
kanı buradan vermiyor. Hakkında bir şikâyet olduğu zaman, istediğiniz kimseyle ilgili bir tah
kikat için hemen bir müfettiş gönderebiliyorsunuz; bu konuda mutlaka bir tarafsızlığın ortaya 
konulmasını istiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Anavatan Partisi programında, "Kamu yönetiminde merkeziyetçili
ğin azaltılmasını ve mahallî idarelerin, yetki ve imkân yönünden güçlendirilmesini zorunlu 
görüyoruz" denilmişti. Bu görüşü ortaya koyan ANAP İktidarı, ne yazık ki, yerel yönetim 
seçimlerini Anavatan Partisi kazandığı zaman bu yetkileri doğru koydu; ama Anavatan Parti
si, yerel yönetim seçimlerini kaybettiği zaman, bu yetkileri doğru koymadı. 

Şimdi soruyorum : Bir konuda kaç tane doğru olur? Mademki yerel yönetimlerin, yetki 
ve imkânlar yönüyle güçlendirilmesi zorunlu görülmüş, 26 Mart Mahallî Seçimlerini kaybet
tikten sonra bu doğruyu unutup neden yanlış yapıyorsunuz? 

örnek mi istiyorsunuz? 3194 sayılı Kanunu çıkarırken, mahallî yönetimlere yetki verdiği
nizden, dolayı devamlı övündünüz; şimdi de, belediyeleri kaybedince, o yetkileri parça parça 
geri alıyorsunuz... Zannederim, belediyelerin bundan önemli başka bir konusu yoktur. 
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Bugün mahallî idarelerin, kaynak sorunlarıyla beraber en önemli konusu, imar planlan ve on
ların yetkilerinin geliştirilmesi ve artırılmasıdır. Belediyelere yetki verdiğini iddia eden bu ikti
dar, belediyelerin imar planı yapma yetkilerini kanun kuvvetinde kararnameyle, Bakanlar Ku
rulu kararlarıyla, hatta çıkardığı kanunlarla, teker teker almaktadır. 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Ka
nunu -9 uncu maddesi ile turizmi teşvik amaçlı öyle teşvik alanları ve merkezleri icat ettiniz 
ki, belediyelerin imar yetkilerini tamamen ellerinden aldınız- 2872 sayılı Çevre Kanunu, 2485 
sayılı Toplu Konut Kanunu ve yeni Kıyı Kanunu ile, belediyelerin yetkilerini, bu saydığım ka
nunlardaki bazı maddelerle ellerinden aldınız. Bununla da kalmadınız; kanun hükmünde ka
rarnameler ve Bakanlar Kurulu kararlarıyla daha önce 28 adet alanı, çok yakında da 16 adet 
alanı turizm belgeli turizm alanı olarak tespit ettiniz ve özel çevre koruma bölgeleri kurarak, 
özel Çevre Koruma Kurulu Başkanlığı vasıtasıyla belediyelerin yetkilerini ellerinden aldınız. 
Belediyelerin yetkilerini alan Çevre Koruma Alanlarıyla Çevre Koruma Fonu Kurulması Hak
kında Kanun Tasarısını da, Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonundan büyük tar
tışmalarla geçirdiniz ve şimdi Plan ve Bütçe Komisyonunda beklemektedir. Burada diyoruz ki, 
3194 sayılı Kanunla getirdiğiniz yetkileri, belediyeleri kaybettiğiniz için teker teker alıp gö-
türdünüz. 

Sizin belediyeler için övünecek bir tarafınız kalmamıştır. Bu yaptığınız icraatlar, geçmişte 
sizin söylediğiniz bir sözü doğrulamaktadır. Zannederim, "Belediyeleri urganla bağlamaktan" 
bunları kastetmiştiniz. Yalnız onların kaynaklarını azaltmak değil, bunları da kastetmişsinizdir. 

Şimdi size, Resmî Gazetede yayımlanarak belediyelerden alınan ve turizm alanı merkezi 
ilan edilen 28 yer hakkında çeşitli bilgiler sunmak istiyorum : Bu yerlerin bir bölümü, hepini
zin bildiği bir alandadır. Bunlar, Atatürk Bulvarı, Ziya Gökalp Caddesi, Mithatpaşa Caddesi, 
Kızılırmak Sokağı, Akay Caddesi. Buralar, hep dolaştığımız, Ankara'nın göbeği, merkezidir. 
Bu göbekte Turizm Bakanlığının ne işi olur? Burası için hangi turistik düşünce olabilir? Bu 
alanın hepsi meskûndur, dolmuştur. Bu alanın kavgası olsa bile, ancak rant kavgası olur, kat 
kavgası olur. "Bir kat yerine S kat çıkacaksın da, falancaya gelir getireceksin..." Burada başka 
bir kavga olmaz ki... Buralarda 9 kata kadar çıkılmış, hatta bazı yerlerde gökdelenler de yapıl
mış, hiçbir boş alanı olmayan bu yerleri, geliyorsunuz, "turizm alanı" ilan ediyorsunuz! Bu
na, üzülmek lazımdır. Bu kararı nasıl verdiklerini, sayın bakanların izah etmesi lazım, ama 
hangi bakan izah edecek? Sorumlu şu anda Sayın İçişleri Bakanı; bu kararı veren Turizm Ba
kanı; hani Bayındırlık ve tskân Bakanı?.. 

Değerli milletvekilleri, bu konular gerçekten çok önemli konulardır. Bu kadar sorumsuz
ca ve birtakım dedikodulara sebep olacak kararları almamak lazım. Bugün bütün Ankaralılar 
biliyor ki, bu karar bir nedenle çıkmıştır. Hangi nedenle çıkmıştır? 9 kat olarak kararlaştırıl
mış ve yapılaşmış olan bu bölgede, 17 katlı bir otel yapmak isteyen bir parlamenter varmış. 
Apaçık olarak söylüyorum, çünkü Sayın Çankaya İlçe Başkanının da basın toplantısıyla iletti
ği isimler var... 9 kattan 17 kata çıkacak. Neden çıkacak, hangi imar kararlan gerekçesiyle çı
kacak? tşte, Turizmi Teşvik Kanunu yapılırken, turizmi, desteklemek ve teşvik etmek için 9 
uncu madde olarak turizm lehine hazırlanan Bakanlar Kurulu kararını getirip, burada, turizm 
alanı olarak ilan ediyorsunuz. 

Değerli arkadaşlar, Ankara'nın Çankayasına Atakule Turizm.Merkezi yapıldı. Nereye ya
pıldı. Şehirlerde çok az kalmış olan, geçmişteki belediyeler de dahil, hepimizin yok ettiği yeşil 
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alana yapıldı. Her yerde, bu memleketin temsilcileri olarak, yeşil alan meselesinde yapılan mü
nakaşaları ve sözleri haklı bulurken, bugün bir döner kule sevdasıyla -o da dönüyor mu dön
mediğini söylüyorlar, neden durduysa onu da bilmiyoruz, dönmez olmuş- orasıda ticarî rant 
haline getirildi. Bu kararların alınması, suiistimal değil mi? Hem de çok büyüğü. 

îspat mı istiyorlar? tşte burada : "Antalya 1 Nolu Turizm Merkezi" diye bir karar alını
yor. Nerede alınıyor?.. Antalya'nın en görkemli Talya Otelinin bulunduğu adada. Yani, tame-
men, yapılaşmanın bulunduğu yerde. Orada eskiden beri sosyal tesis olarak bırakılan bir şehir 
kulübü var. Şehir kulübü ve etrafını çok katlı otel haline getirmek için alınan kararı, yeni bele
diye başkanı, haklı olarak, imar planında yapılan eski tadilatın haksızlığını da ortaya koyarak, 
hatta mahkeme kararıyla bile tescil ettirerek ortaya koyuyor; bu defa hemen, "turizm alanı" 
ilan ediliyor. Bu kadar haksızlık göz göre göre yapılmamalı, vicdanlar bu kadar sızlatılmama-
lı. Bu örnekleri Antalyalıların, Ankaralıların, istanbulluların unutması asla mümkün değildir. 

Bakın, unutulmayacak bir olayı daha huzurlarınıza getirmek istiyorum, istanbul'un yeşil 
alanı olarak kabul ettiğimiz, hepimizin bildiği ve hatta bütün Türkiye'nin gözünün nuru olan, 
o bulunmaz güzellik olan Dolmabahçe ve etrafındaki o yeşilliği bugün otel haline getiriyoruz 
ve çok yerde almış olduğunuz inşaat kararlarıyla, Maçka Parkı, Taşlık Parkı, Sheraton'dan Dol-
mabahçe'ye kadar devam eden o güzelim yeşillikler, bugün otel yığınları haline getiriliyor. 

Taşlık Parkında, "Maçka Turizm Merkezi" ilan edilerek, kocaman bir beton bloktan otel 
yaptırılıyor. Sayın Süzer'e, Dolmabahçe Sarayı siuletini bile bozabilecek büyüklükte bir otel 
yaptırmaya kalkıyoruz. Belediye, otelin, Dolmabahçe ve etrafındaki oluşumları bozmaması, 
istanbul'un doğasını bozmaması için önemli bir karar almasına rağmen, çok katlı işhanını 14 
kata indirmesine rağmen, bugün turizm alanı ilan ederek aynı çok katlı imkânı veriyoruz. 

Biz burada önemli bir konuyu huzurlarınıza getiriyoruz. Nedir o? Belediyeleri kaybetti
niz; ama belediyelerden elinizi çekmiyorsunuz, övündüğünüz "imar planlarını belediyeler 
yapıyor" düşüncesini, birtakım turizm alanları kararlarıyla, turizm merkezi kararlarıyla orta
dan kaldırıyorsunuz; onunla da kalmıyorsunuz, bir de şimdi çevre alanları meselesini getiri
yorsunuz. "Çevre koruma alanı" adı altında, ileride, Plan ve Bütçe Komisyonundan geçtiğin
de, Yüce Meclisin huzuruna yine bir kanun teklifi gelecek; gelecek olan bu kanun teklifinin 
3 üncü maddesini okuyorum : "Yerleşme merkezleri..." 

Yerleşme merkezi, tabirinden, zannederim, arkadaşlarımız çok şey anlıyor. "Yerleşme 
merkezi" deyince, bırakın şehri, kasaba da girer geliyor bana. "Yerleşme merkezleri, turizm 
bölge alan ve merkezleri, özel çevre koruma bölgeleri, millî parklar, doğal tarihî ve arkeolojik 
ve kentsel sit alanları dahil olmak üzere, deniz, doğal ve yapay göl ve akarsu kıyıları ile, özel
likleri sebebiyle gerekli görülen diğer bölgeler, kurul tarafından çevre koruma alanı olarak be
lirlenebilir ve Bakanlar Kurulu kararıyla ilan edilir." 

Bu, "imar planını belediyeler yapsın" meselesinin rafa kaldırılmasıdır arkadaşlar. 
Bu, bir kıskançlıktan mı yoksa "vatanaş aldı, ama ben yine o rantı kendi çevreme 

kullanırım" düşüncesinden mi doğuyor, bu mantığı pek anlıyamıyorum efendim. 
BAŞKAN — S>ayın Uncu, süreniz doldu, devam buyurun efendim. 
AHMET UNCU (Devamla) — Bizim üzerinde ısrarla durduğumuz konu, belediyelere ve

rilmiş olan imar planı yapma yetkilerinin belediyelerde kalmasıdır. 
Bir de hepimizin yüreklerini sızlatan yeşil alanların talanı ve değişiklikleridir. 
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3194 sayılı tmar Yasasının yapılmasına asla karşı değildik, hatta bu hakkın yerel yönetim
lere verilmesini de takdirle karşılıyorduk; ama 3194 sayılı tmar Yasasında bizim farklı görüşü
müz şu noktadaydı: Belediyeler imar planlarını yapacaklar; ama belki gerekli ehliyetli kadro
ları yoktur, yeteri kadar bilgi birikimleri yoktur; belediyeler belki bir hata yapabilir, o bakım
dan bir denetim mekanizması getirilsin, hiç değilse imar tadilatlarında bir denetim mekaniz
ması getirilsin, yeşil alanlar talan edilmesini.. Bu konunun üzerinde ısrarla durduk; ama Ana
vatan tktidarı zamanında bu tadilat gelmedi. Keşke o tadilat gelseydi de, bu turizm alanları 
vesaire gibi, suiistimale dönük kararlar alınmasaydı. 

Sayın milletvekilleri, Anavatan İktidarının övünmelerinden biri de, "Ana meselelerin ba
şında, belediye gelirlerini artırdık" sözüydü. 

Belediye gelirleri, 1981 yılında çıkarılan 2380 sayılı Yasa ile genel bütçe ve vergi gelirleri 
toplamından pay alınarak artırılmıştır; Anavatan tktidarı da bu payı 1975'te tutmuştur. Bu 
payın yüzde 6*sı belediyelere direkt olarak gönderilirken, yüzde 2,3'ü belediye fonuna, yüzde 
8'i özel idarelere, binde 20'si, özel tdare Fonuna, binde 45'i de Mahallî idareler Fonuna kesi
liyordu. 

Anavatan İktidarının, "artırdım" dediği ve "hizmetleri çoğalttım" dediği bu iddiasına 
karşılık, biz şu fikri apaçık söylüyoruz : Bu dönemdeki belediye gelirlerin artmasına rağmen, 
bu paralar kentin ihtiyacına -altını çizerek söylüyorum- ve önceliklere göre harcanmamıştır. 
Bu, bizim iddiamızdır, vatandaş da bunu doğruladı. Bu paralar, önceliklere göre ve kentin ih
tiyacına göre harcanmamıştır. Başta, projelendirmede büyük hatalar yapılmış, finansman plan
lamasına önem verilmemiştir. Milletin parası, kent ihtiyaçlarına göre harcanmayıp, renkli kal
dırımlarla, en küçük kasabalarda bile örneğini gördüğümüz -yüreğimiz acıyor- bu devirde be
lediyelere öyle ihtişamlı belediye binaları yapıldı ki şaşırıp kalıyoruz, bu binalar nedir diye. 
Paralar çarşılara, işyerlerine, iş hanlarına, gereksiz iş makinelerine harcanarak boşa gitmiştir. 
ANAP döneminde, belediyelerin paraları bir savurganlık içerisinde yok edilmiş; onunla kalın
mamış, gırtlağa kadar borca girilmiştir. 

Bu noktada bir belgeyi burada açıklamak istiyorum. 8 Nisan 1990'da Pazarcık'ta belediye 
başkanlığı seçimi var. 26 Mart 1989'da yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde ANAP, Pazar
cık Belediye Başkanlığını kazanmıştı. Allah rahmet eylesin, bir kaza neticesi belediye başkanı 
öldü ve onun için şimdi seçim yapılıyor. Bu belediye başkanlığı seçiminde Kahramanmaraş es
ki ti Başkanı Mete Eskigün, belediye başkanlığı seçimi münasebetiyle Pazarcık'taki hemşerile-
rine bir mektup göndermiştir. Müsaade buyurursanız bu mektuptan bir iki pasaj okuyacağım. 

"Belediye'yi muhalefetten devraldığımızda", 26 Mart'ta, "büyük bir borç altındaydı. Bu 
yüzden İller Baknasında belediyenin hakkı olan aylık istihkakı bu borçlara kesildiğinden, beş 
kuruş alamıyorduk." 

Anavatan Partisi İktidarının mensubu olduğunu iddia eden bir arkadaşımız diyor ki, "Mu
halefet o kadar çok borç bıraktı ki, biz bütün gayretlerimize rağmen, beş kuruş para alamıyor
duk. Hâlâ bu borçları bitmedi, devam ediyor; ama az kaldı, bu borçlar bitecek ve temizlenecek. 

Anavatan Partisi daha üç yıl iktidardır. Ben de bir hemşeriniz olarak bu partinin içinde 
etkili ve yetkili bir görevliyim..." 

Yukarıdaki son ibare için bu metni okudum. "Etkili ve yetkili" bir görevli olan bu şahıs 
iddia ediyor, diyor ki : "Eski yönetim o kadar borç yaptıki, İller Bankası bize para vermedi, 
kesti." 
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Bunu muhalefet hep söylerken, sayın bakanlarımız ve iktidar sözcüleri, çıkıp, diyorlar ki: 
"Hayır efendim, biz paraları öyle kesmiyoruz. Herkesin parasını gönderiyoruz ve eksi yöne
timler de asla boçlanmadı. Kısa vadeli borçlanma altı ayı bile geçmez.". 

Ben, kendi mensuplarından birinin, bir seçim dolayısıyla ifadelerini burada tespit etmiş 
oluyorum. Ayrıca, bu mektubu da Sayın tçişleri Bakanına takdim edeceğim. 

Mesele şu noktadadır : Geçmişteki belediyelerimiz kaynaklarını akılcı, verimli, ekonomik 
ve planlı şekilde kullanmamışlar; hep iktidar olduklarına güvenmişlerdir. Bu ibarenin altını 
çiziyoruz. Geçmişteki belediye başkanlarımızın en büyük hatası, hep iktidarlarına güvenmiş 
olmalarıdır. İktidar kaldı mı? Hani iktidar? Kendileri de belediye iktidarından gittiler. Şunun 
için söylüyorum : Bu güvenme, belediyelerin devamlı borçlanmasına, kaynaklarının yanlış tü
kenmesine ve israfına sebep olmuştur. Netice olarak, "Ben iktidarım, devamlı para bulurum" 
düşüncesi, daha çok borçlanmaya sebep olmuş ve sorumsuzca harcamalara neden olmuştur. 
Bugün onların hatalarını şimdiki belediye başkanları çekmek mecburiyetinde kalmışlardır. Bugün 
fazla istihdamın, imar uygulamalarının ve imar planı tadilatlarının icraatlarında görülen yan
lışlıklar budur. Bugün gördüğümüz ve tenkit ettiğimiz araba saltanatının, belediyelerdeki kon
for yarışının, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin hesabı verilmelidir. 

Anavatanın ikinci övündüğü husus, 3030 sayılı büyükşehir belediyeleriyle ilgili yasadır. 
Bu yasayı çıkararak, büyükşehir meselelerini çözdüklerini söylemişlerdir. Bu yasanın en önem
li tarafı şudur: Büyükşehir belediyelerinin görevleri içerisinde, nazım imar planını yapmak, 
yaptırmak, onaylamak ve uygulamak vardır; bir de, ilçe planlarının nazım planlara göre, imar 
uygulama planlarını onaylama meselesi vardır. Bu konuda 1580 sayılı Belediye Kanunu daha 
demokrattır. 3030 sayılı Yasayla, ilçe belediyelerine, imar planlarını, büyükşehir belediye baş
kanlarına onaylatma mecburiyeti getirilerek, bir nevi büyükşehir belediye başkanı sultası ve 
saltanatı kurulmuştur. Bu sulta ve saltanatın en büyük sebebi, imar planlarının, belediyelerde, 
büyükşehirlerde yanlış uygulanması olmuştur. 

Ayrıca, büyükşehir belediyelerinin yönetimleri de demokrat değildir. Bir defa, büyükşe
hir belediye encümenleri, belediye başkanının yanında, büyükşehir genel sekreteri ile, imar, 
fen, hukuk, hesap ve hizmet birimlerinin başkanlarından oluşmaktadır. 1580 sayılı Yasa ise 
daha demokratiktir; belediye encümeninde, belediye meclisi içerisinde seçilmiş üyeler görev yap
maktadır. 

Anavatan Partisinin, şehirleşme açısından övündüğü önemli iddialarından bir tanesi de, 
2981 sayılı tmar Affı Yasasının çıkarılmasıdır. İmar Affı Yasasını tasvip etmemek mümkün 
değildir; herkes tasvip etmiştir; ama İmar Affı Yasası işletilmemiştir. O günün tespitlerine gö
re, müracaat eden, 1 milyon 440 bin, imara aykırı yapı sahibi vardır; 325 bin de, gecekondu 
tespiti ve müracaatı vardır. Toplam 1 milyon 765 bin, imara aykırı yapı müracaatı var. tmara 
aykırı yapı müracaatları mümkün mertebe 419 bin civarında gerçekleştirilirken ve tapusu veri
lirken, 325 bin gecekondudan 320 binine tapu tahsis belgesi, ancak 5 binine tapu verilmiştir. 
Neden? tmar ıslah planları yapılması şarttı, tmar ıslah planları o yönelim zamanında maale
sef hiç hazırlanamamıştır ve bir imar affı meselesi de, seçim kazanmaktan başka bir vaat hali
ne dönüşmemiştir. 

BAŞKAN — Sayın Uncu, sürenizi 10 dakika aşmış bulunuyorsunuz; toparlamanızı rica 
ediyorum. 

AHMET UNCU (Devamla) — Hay hay efendim. 
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Konut konusunda söylenecek söz çoktur. Konut konusunun yürekler acısı olduğunu hepi
miz bilmekteyiz. Bugün 1 milyonun üzerinde, 2 milyona yakın konut yapacağını vaat eden bir 
iktidarın, daha konut sayısının 300 bini yeni geçtiğini kendileri beyan etmektedir. Her taraf 
bir konut mezarlığı haline dönmüştür. Hele bu özel kooperatifler, "uyum kooperatifi" gibi, 
"güzelbahçe kooperatifi" gibi, bal tutan parmağını yalar gibi, kooperatifler ise, hepimizi üzün
tüye sokan olaylar olmuştur. 

Araştırma önergesinde, ANAP'lı belediyelerin görülmemiş hizmetler yaptığı ifade edili
yor. Biz de size, Yüce Meclisin huzurunda şunları söylüyorum : Araştırma önergesinde, beş 
altı yılda, yirmi otuz yılda, görülmemiş hizmetler yaptığınızı söylüyorsunuz. Bu hizmetleri yap
tınız da, 26 Martta kaç belediye kazandınız? Neden bir tek belediyeye düştünüz? Halk sizi ni
çin reddetti? tyi yapsaydınız, reddeder miydi? Halk, iyiliği, kötülüğü bilmez mi? O zaman, 
gelin, bu meseleyi böyle görmeyin. Bu bir fırsattır, muhalefet belediyelerinin eli kolu urganla 
bağlandı, kaynakları yok, şunların üzerine gidelim; gelin, yolsuzlukları, usulsüzlükleri tespit 
ettirelim ve bir de "Bizim belediyelerimiz hizmeti daha iyi yapıyor" diye tescil edelim. Apaçık 
söylüyorum, sonuçta, hizmeti değerlendirecek olan vatandaştır, vatandaş oyudur; vatandaşın 
oyu nazarı itibare alınmalıdır. Siz iyi hizmet edemediniz ve etmediğinizi de, vatandaş, oyu ile 
tescil etti. ileride de şimdiki belediyelerin iyi hizmet edip etmediklerini yapılacak seçimler ta
yin edecektir. 

Burada şunu belirtmek istiyorum : Seçmen, 26 Mart seçimlerinde, "ANAP iktidarı ola
rak seni istemiyorum" demiştir. Açıklıkla söylüyorum, her şeyden önce, bu iktidar, bu mesele
yi iyi değerlendirmelidir. Böyle bir Meclis araştırması önergesi verilmiş olmasını -sözlerimin 
başında belirttim, yürekli bir davranış olduğunu söyledim- yürekli bir davranış olarak belir
tiyorum. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına Meclis araştırması açılmasını istiyor, bundan memnunluk 
duyacağımızı belirtiyoruz. 

Hepinize şahsım adına en derin saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. (DYP ve SHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uncu. 
Anavatan Partisi Grubu ve önergedeki imza sahipleri adına Kastamonu Milletvekili Sayın 

Hüseyin Sabri Keskin, buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA H. SABRİ KESKİN (Kastamonu) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; 25 Mart 1984 tarihinden bugüne kadar belediyelerde ve il genel meclislerinde yapıl
dığı iddia edilen kanunsuz, usulsüz ve yolsuz eylem ve uygulamaların tespiti amacıyla grubu
muz tarafından verilen araştırma önergesiyle ilgili görüşlerimizi arz etmek üzere söz almış bu
lunuyorum. Bu vesileyle hepinizi saygılarımla selamlarım. 

Malumlarınız olduğu üzere, merkezî idarede yetki genişliği esasını benimseyen Anayasa
mız, mahallî idarelerde, yerinden yönetim ilkesini uygun bulduğunu, 127 nci maddesinin ikinci 
fıkrasında açıkça ortaya koymuş bulunmaktadır. Yerinden yönetim birimlerine göre daha di
namik bir gelişme gösteren belediyeler, özellikle kentleşme ve çok partili siyasal yaşamla bir
likte öp plana çıkmış, hem ulusal, hem de yerel politikanın ilgi ekseni durumuna gelmiştir. 

6 Kasım 1983 seçimleriyle iktidar olan Anavatan Partisi, gerek parti programı, gerekse 
icraatıyla, mahallî idarelere çok büyük önem vermiş, mahallî idareleri demokratik gelişmenin 
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temel unsurlarından biri olarak kabul etmiştir. Bu amaçla da, hem yetki, hem de malî imkân
lar açısından bu idareleri destekleyici yasal düzenlemeleri kısa sürede gerçekleştirerek, çağdaş 
bir yapıya kavuşturmuş bulunmaktadır. 

Sağlanan bu imkân ve desteklerle, belediyelerimizin teşebbüs güçleri gelişmiş, birçok bü
yük yatırım projelerini cesaretle uygulama imkânına sahip olmuşlardır. 

Bizim düşünce tarzımıza göre, belediyeciliğin esası, kaynak yaratmak ve yaratılan bu kay
nakları vatandaşın hizmetine sunmak, yani, hizmeti en rasyonel bir şekilde mahallî birimlere 
aktarmaktır. 

26 Mart seçimlerinden önce büyük çoğunluğu Partimiz mensubu bulunan belediyeler, ic
raatlarında bir kamu görevi yapmanın şuuru ile hareket ederek, kaynak kullanımında ve kay
nak yaratılmasında, özel sektör zihniyetiyle, hizmeti en uygun, en kısa sürede ve en iyi yapa
cak olana vermek yolunu tercih etmişler, maliyeti en ucuza düşürmeyi amaçlamışlardır. 

Değerli milletvekilleri, önergemizde de belirttiğimiz gibi, bugün belediyelerin gerçekleş
tirdiği hizmetler geçmişte ancak yirmi otuz yılda gerçekleştirilenlerle eşdeğerde bulunan hiz
metlerdir. Bunu inkâr etmek mümkün değildir. Bu gerçeğin herkesçe kabul edilmesi gerekir. 
Hayal bile edilemeyen dev projeler, özellikle büyük şehirlerimizde yıllarca ihmal edilen altyapı 
çalışmaları, kanalizasyon, çevre düzenlemeleri, uydukentlerin oluşturulması gibi hizmetler, ta
rih önünde daima şerefle anılacak hizmetlerdir. Bu şerefi Allah Anavatan Partisine kısmet etti; 
inşallah, bundan sonra da devam etmesini temenni etmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, ben burada belediyelerimizin geçen dönem içerisinde gerçekleştir
dikleri hizmetleri anlatmak niyetinde değilim; zaten vaktimiz de müsait değil, gerek de yok; 
önergemizin amacı da bu değil. 

Her şey gözle görülüyor; görmemek için biraz insafsız olmak gerek. Zaten, bu kadar iftira 
ve karalama kampanyasının temelinde de bu hizmetler vardır. Zira, iş yapılan yerde, icraat ya
pılan yerde, daima iddia ve isnatlar da olacaktır. Bu tabiîdir. Asıl önemli olan, iddiaların orta
ya atılması değil, bunların doğruluk derecelerinin tespitidir. 

Bugün ülkemizde en ucuz politika maalesef, başkalarını karalayarak, çamur atarak yapı
lan politikadır. Bize göre, bu yanlış ve kötü alışkanlıklarla bir yere varmak mümkün değildir. 
Bu yolla, dürüst, namuslu, çalışkan insanları töhmet altında bırakmaya, çalışma şevklerini kır
maya hakkımız yoktur. Her şeyden önce, demokratik inancın ve icaplarının sonunu, halkın 
iradesiyle seçilenlere itimat edip güvenmek, bir zorunluluktur. Hem seçip getireceksiniz, hem 
de her icraatına şüphe ile bakacaksınız. Bu son derece yanlış ve sakıncalı bir tutumdur. 

Eğer bu ülkede kanunların verdiği hakları kötüye kullananlar varsa, bu iddialar doğruy
sa, bu ülkede bağımsız yargı organları da vardır ve fiili işleyenler de mutlaka cezasını görecek
tir. Kanunsuz, usulsüz ve yolsuz işlemlerin, rüşvet, zimmet gibi suç teşkil eden sair eylemlerin 
ve bunu yapanların, hangi siyasî partiye mensup ve kim olurlarsa olsunlar, hiçbir şekilde tasvi
bi düşünülemez. 

Değerli milletvekilleri, malumlarınız olduğu üzere, belediye meclis üyelerinin, gensoru ve 
yetersizlik önergesi vererek, belediye başkanlarını düşürme yetkisi olduğu gibi, komisyon kur
durarak, yolsuzlukları tespit ettirmek, bunların da ötesinde cumhuriyet savcılıklarına suç du
yurusunda bulunmak hakları ve görevleri de vardır. Ancak, uygulamada bu yollara başvurul
madan, somut deliller ortaya getirilmeden, soyut ifade ve isnatlarla kuru muhalefet yapma yo
luna gidilmiştir; işte, biraz evvel konuşan muhalefet partilerine mensup sayın sözcülerin de bu
rada bir sürü iddiaları tekrarladıkları gibi. 
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1984 yılından bugüne kadar belediyelerin icraatını doğrudan veya dolaylı olarak hedef alan 
5 araştırma önergesi, 1 tane de gensoru önergesi Yüce Meclisimize verilmiş, bunların hepsi de 
görüşülerek reddedilmiştir. Benzer iddialar, basında da sık sık yer almıştır. 

26 Mart seçimleriyle belediyelerin büyük çoğunluğu el değiştirmiş olmasına rağmen, bu 
iddia ve isnatların arkası bir türlü kesilmemiş; işbaşına gelince bütün yolsuzlukları ortaya çı
karıp, hesap soracaklarını propaganda vesilesi yapanlar, geçen bunca süre içerisinde hiçbir so
mut belge ve dosyayla ortaya çıkamamışlardır; oysa, her türlü, imkân ellerinde bulunmaktadır! 

tşte, biz şimdi diyoruz ki, gerek 1984 -1989 döneminde, gerekse halihazırda işbaşında bu
lunan belediyeler ve il genel meclislerinde yapıldığı iddia edilen ve basında sık sık yer alan, 
kamoyunu taciz eden, kanunsuz, usulsüz ve yolsuz her türlü eylem ve uygulamalar tespit edil
sin; suçlular, varsa, ortaya çıkarılıp cezalandırılsın; aksi halde, hizmet anlayışıyla görev başın
da bulunan bunca insanın çalışma azim ve cesaretlerini kırmaktan başka bir işe yaramayan 
karalamaların, hiç kimseye fayda getiremeyeceğini, topluma büyük zarar vereceğini ifade et
mek istiyoruz. 

Değerli milletvekilleri, kamu görevlilerinin sürekliliği esastır. Hangi düşüncede olursa ol
usun, göreve talip olan insanların, hizmet için var oldukları inancındayız. Bu prensipten hare
ketle, son günlerde görevi devralan belediyelerin, Hükümete yönelik eleştiri ve iddialarına da 
katılmadığımızı belirtmek isterim. 

Seçim kampanyaları sırasında gerçekleştiremeyecekleri vaatlerde bulunanlar, bugün bu va
atlerini yerine getirememenin sorumluluğunu, Hükümete ve geçmiş belediye yöneticilerine yük
lemeye çalışmaktadırlar. Daha önce Hükümet adına yapılan konuşmalarda, gerek Sayın Mali
ye Bakanımız, gerekse bundan dört gün önce Sayın tçişleri Bakanımız, belediyelere yapılan 
yardımların eskisi gibi devam ettiğini ve kanunda, bugünkü mahallî idareler aleyhine herhangi 
bir değişiklik yapılmadığını etraflıca izah ettikleri için, burada ben bu teferruata girmek iste
miyorum. 

Efendim, "Biz bir enkaz devraldık"; belediyelere 1990 yılı tiler Bankası hisseleri 26 Mart 
öncesi kullandırıldı; ayrıca Türkiye Elektrik Kurumuna olan birikmiş borçların toplamının bu 
dönemde tahsil edildiği, Sosyal Sigortalar Kurumu borçlarının belediyelere ait tiler Bankası 
hisselerinden kesildiği, belediye gelirlerinde büyük azalma olduğu gibi iddialar... 

Değerli arkadaşlarım, bunların hepsi asılsız ve yersiz iddialardır. Belediyelere aktarılan kay
naklar, daha önce, nasıl ve hangi usullerle aktarılıyorsa, bugün de değişen bir şey yoktur; aynı 
yasa hükümleri yürürlüktedir. Bu hususlarda 29.9.1989 tarihli Genel Kurulda görüşülen gen
soru vesilesiyle grubumuz adına konuşan değerli arkadaşımız, gerekli cevabı çok detaylı ola
rak verdiğinden, ben bu konulara tekrar değinmek niyetinde değilim; ancak, şunu belirtmek 
istiyorum : Belediyeler, kâr amacı güden kuruluşlar değildir. Elbette her hizmetin bir karşılığı 
olacaktır. Devlet gördüğü hizmetin karşılığını almak suretiyle yeni hizmetlere yönelebilir. Be
dava hizmet vaatleriyle vatandaştan oy toplayarak gelenler, ucuzluk vaat edenler, gerçekçi ol
mayan bu iddialarını yerine getirmemenin sorumluluğunu, Hükümete ve geçmiş yönetimlere 
yüklemeye çalışmaktadırlar. Hizmetin gereği ne ise, o yapılmalıdır. Karalama ve boş vaatlerle 
hiçbir yere varılamayacağını herkesin bilmesi gerekir. 

Biz, Anavatan Partisi olarak, daima hizmetten yana olduk; hizmet edenleri de destekle
meye devam ederiz. Anavatan Partisi, her türlü usulsüzlük, yolsuzluk ve suiistimalin karşısın-
dadır. Verdiğimiz araştırma önergesi de bu düşüncemizin açık bir ifadesidir. 
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Tüm bu düşüncelerle, gerek geçmişte, gerekse bugün belediyelerimizi hedef alan her türlü 
iddia ve isnatların açıklığa kavuşturulmasını, varsa suçlularının cezalandırılmasını temin ama
cıyla vermiş bulunduğumuz bu araştırma önergesinin kabulü yönünde grubumuzun oy kulla
nacağını bildirir, muhalefet mensubu arkadaşların da bizi destekleyecekleri umuduyla Yüce 
Heyetinize derin saygılarımı sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Keskin. 
.Meclis araştırması önergesi üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Meclis araştırması yapacak komisyonun 9 üyeden kurulmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tarihinden başlamak üzere, üç ay olmasını oyla

rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Komisyonun gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, çalışma süremizin dolmasına az bir zaman kalmıştır. Gündemdeki 

müteakip maddelere geçmemiz halinde görüşmelerin yarım kalacağı düşünülmektedir. Bu iti
barla, gündemdeki kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 4 Nisan 1990 Çarşamba 
günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.45 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. —Ankara Milletvekili Yaşar Yılmaz'm, hayali ihracatla suçlanan ve Yunanistan'a kaçtığı iddia 

edilen bir vatandasın hangi amaçla ülkemize getirildiğine ilişkin Başbakandan Sorusu ve Adalet Bakam 
Mahmut Oltan Sungurlu'nun yazılı cevabı (7/1106) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 

ederim. 
Yaşar Yılmaz 

Ankara 

50 milyar dolar dış borcu, 32 trilyon iç borcu olan, millî gelirin kişi başına 1 200 dolar 
asgarî ücretin 142 bin lira olduğu ülkemizde 600 milyar hayalî ihracat yapan, uyuşturucu olay
larına adı karışan hayalî ihracatçı Turan Çevik'in Yunanistan'a kaçışı, Yunanistan'dan Türki
ye'ye büyük şaşaa ile getirilişi, yargı önüne çıkarıldığında basit bir ruhsatsız tabanca bulun
durma suçu ile suçlanması, yargı organlarımızın bu kişi karşısında aciz ve gülünç duruma dü
şürülmesi kamuoyunca ibret ve nefretle izlenmektedir. 

1. Bu şekilde devleti dolandırma, hayalî ihracat yoluyla fakir - fukaramızın hakkını zim
metine geçiren kişiler hakkında bundan sonra ne önlem almayı düşünüyorsunuz? 

2. — Turan Çevik'in, Yunanistan'a kaçışında görevliler hakkında ne gibi bir soruşturma 
yapılmıştır? Eğer yapılmamış ise bu görevliler hakkında soruşturma yapmayı düşünüyor-
musunuz? 
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3. Yunanistan'la anlaşırken, Turan Çevik'in Türkiye'ye iadesinde bunca büyük suçlarla 
dolu dosyalan adliyede bekletilirken, hesap vermekten kurtulması sağlanmış olmadı mı? 

4. Bu yöntem, Turan Çevik'in şahsında özel bir af anlamına gelmiyor mu? 
5. Turan Çevik'in aklanması için basit bir konuda Türkiye'de bilinçli olarak yargı önüne 

çıkarılması ile esas suçları gözardı edilmemiş olmuyor mu? 
6. Yunanistan'a bu konularda yargılanmayacağına dair bir güvence verilmiş midir? Eğer 

verilmiş ise kimler, ne amaçla vermiştir? 
7. Turan Çevik bu basit suçtan (ruhsatsız tabanca bulundurmaktan) aklanacağı bellidir. 

O halde, Turan Çevik Türkiye'ye ne için getirilmiştir? Yunanista'dan istenmesi ne amaçlar gü
dülerek yapılmıştır? Bunda kamu yararı nedir? 

8. Yine, devleti dolandıran, çeşitli kaçakçılık olaylarına ismi karışan bir bakanınızın kardeşi 
hakkında da aynı yolu denemeyi düşünüyor musunuz? 

9. Turan Çevik'in, konuşursam yer yerinden oynar, hükümet düşer, bir çok bakanın ba
şı yanar beyanları Turan Çevik'in bu şekilde hileli yollarla kurtulmasında etken olmuş mudur? 
Eğer olmuş ise bu etkenler nelerdir? Turan Çevik'in, Malatya'lı olmasının rolü var mıdır? 

10. Turan Çevik, ruhsatsız tabanca bulundurmadan aklandığında Yunanistan'a tekrar 
iade edecek misiniz? Yoksa, bu büyük suçlardan yargılanması için Yunanistan'dan izin tale
binde bulunacak mısınız? 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 2.4.1990 

Bakan : 439 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli ve 9.2.1990 tarih, 7/1106-4251/19265 
sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili Yaşar Yılmaz'ın Sayın Başbakanımıza yönelttiği ve Başbakanlık Ma
kamınca tarafımdan cevaplandırılması tensip olunan yazılı soru önergesinin cevabı iki nüsha 
halinde ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 

Sayın Yaşar Yılmaz Ankara Milletvekili 

Sayın Başbakanımıza tevcih ettiğiniz ve tarafımdan cevaplandırılması tensip olunan yazılı 
soru önergesinin cevabı aşağıda takdim kılınmıştır. 

1. Bakanlar Kurulunun 88/13351 sayılı Kararı ile ihracatta vergi iadesi uygulanmasına 
15.4.1989 tarihinden itibaren son verilmiş bulunmaktadır. 

2. içişleri Bakanlığının 24.11.1988 ve 28.11.1988 tarihli yazıları ite Malatya ili Arapkir 
ilçesi nüfusuna kayıtlı ve 3.5.1959 doğumlu Turan Çevik'in : 

- Teşekkül vücuda getirmek suretiyle ihraç kaçakçılığı suçlarından izmir Devlet Güvenlik 
Mahkemesinin, 

- 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet su
çundan tstanbul-Şişli Sulh Ceza Mahkemesinin, 
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Gıyabî tevkif müzakkerelerine istinaden aranmaya başlandığının ve adı geçenin yabancı 
bir ülkede yakalanması halinde o ülkeden iadesinin istenip istenmeyeceğinin bildirilmesi üzeri
ne keyfiyet, İstanbul Cumhuriyet Savcılığa ile İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet 
Başsavcılığına intikal ettirilmiştir. Bu arada, İçişleri Bakanlığının 16.12.1988 tarih ve 296764 
sayılı yazısıyla adı geçenin bir miktar kokain ile 2.12.1988, tarihinde Yunanistan'ın Atina şeh
rinde yakalandığı bildirilmiştir. 

Adı geçenin : 
- İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının, 6.12.1988 ve 9.12.1988 

tarihli yazılarında, 28-29 Nisan 1986 tarihlerinde Marmaris'te, 26.7.1986 tarihinde Antalya'
da, teşekkül halinde işlediği ihraç kaçakçılığı suçlarından, 

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 19.12.1988 tarihli yazısı ekindeki Şişli Asliye Üçün
cü Ceza Mahkemesinin 15.12.1988 tarihli yazısında, 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçundan, 

Sanık ve gıyabî tutuklu olduğu belirtilerek Türkiye'ye iadesinin sağlanmasının istenilmesi 
üzerine, iade evrakı, 27.12.1988 tarih ve 61201 sayılı yazımız ekinde Dışişleri Bakanlığına inti
kâl ettirlerek, Türkiye ile Yunanistan arasında yürürlükte bulunan "Suçluların ladesine Dair 
Avrupa Sözleşmesi" hükümleri dairesinde Ülkemize iadesinin sağlanması talep edilmiştir. 

Dışişleri Bakanlığının 24.2.1989 tarihli cevabî yazısında; Pire İstinaf Mahkemesince Tür
kiye'ye iade edilmesine karar verilen adı geçenin, bu kararı temyiz etmesi üzerine, Atina Yük
sek Temyiz Mahkemesince kaçakçılık suçundan iade talebimizin reddedildiği, 6136 sayılı Ka
nuna muhalefet suçundan yargılanmak üzere iadesine karar verildiği, bu karar Yunanistan Adalet 
Bakanınca da onaylandığından söz konusu sözleşmenin hususilik kuralına ilişkin 14 üncü mad
desine göre sadece 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçundan yargılanması kaydıyla 5.2.1990 ta
rihinde Türkiye'ye iade edildiği belirtilmiştir. 

ladesine esas olan 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçundan Şişli Asliye Üçüncü Ceza Mah
kemesinin 1988/1054 esas sayısına kayden yargılanması devam eden Turan Çevik'in, 28.6.1989 
tarihinden beri Yunanistan'da iade amacıyla tutuklu kaldığı dikkate alınarak 27.2.1990 tari
hinde tahliyesine karar verilmiştir. 

3. Kaçakçılık olaylarına karışanlar kim olursa olsunlar, haklarında kanunî gereğine te
vessül olunacağı tabiî bulunmaktadır. 

4. Yunanistan ile Türkiye'nin de taraf olduğu "Suçluların ladesine Dair Avrupa Sözleş
mesinin 14 üncü maddesinin 1-b bendindeki, "İade edilen şahsın, nihaî olarak serbestisine 
kavuşmasını takip eden 45 gün zarfında iade edildiği tarafın arazisini, elinde imkân olduğu 
halde terk etmemesi veya terk ettikten sonra buraya geri dönmesi" halinde adı geçen sanığın 
iadesine konu 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçunun dışındaki diğer suçlarından dolayı taki
bata devam edileceği hususunda gereği ilgili adlî merci terimizden istenilmiştir. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 

2. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yûmaz 'in, Türkiye Süt Endüstrisi Kurumunca üretilen 
mamullerin sağlıksız olduğu iddiasına ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Lutjullah 
Kayalar'm yazılı cevabı (7/1131) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlandı
rılmasını saygı ile dilerim. 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 

1. Türkiye Süt Endüstri Kurumu tarafından üretilen süt ve süt mamullerinin sağlıksız 
olduğu yolundaki iddialar doğru mudur? 

2. Piyasada bulunan SEK ürünü sütlerle ilgili olarak yapılan tahlillerde verilen olumsuz 
sonuçlar üzerine SEK'in üretim koşulları araştırılmış mıdır? SEK'in fabrikalarında ve ürünle
rinde gerekli incelemeler ve denetimler yapılmış mıdır? 

3. SEK'in 15 gün sonraki Üretim tarihini koyarak ürünlerini piyasaya sürmesi bir sağlık 
skandali değil midir? 

4. Basında yer alan SEK ürünlerinin sağlıksız olduğu ve SEK'in sahte tarihle piyasaya 
ürün sürdüğü yolundaki haberler üzerine gerekli araştırma ve soruşturma yapılmış mıdır? SEK 
yöneticileri hakkında bir işlem yapılması düşünülüyor mu? 

T.C. 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 

Özel Kalem Müdürlüğü 30.3.1990 
Sayı: ÖKM - 2-112 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: Kan. Kar. Md. lüğünün 23.2.1990 tarih ve 7/1131-4341/19602 sayılı yazısı. 

Gaziantep Milletvekili Sayın Mustafa Yılmaz'ın "Türkiye Süt Endüstrisi Kurumunca üre
tilen mamullerin sağlıksız olduğu iddiası" hakkındaki yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu tarafından imal edilen süt ve süt mamullerinin sağlık
sız olduğu yolundaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. 

2. Modern süt ekipman ve makinaları.ile teçhiz edilmiş olan İşletmelerdeki üretim şart
ları, muntazam olarak Bakanlığımız ti Müdürlüğü yetkililerince denetlenmekte, mevzuata uy
gun olup olmadığı konusunda resmî raporlar düzenlenmektedir. 

Ayrıca, İşletmenin bünyesinde kurulan laboratuvarlarda yapılan oto kontroller yanında, 
Bölge Hıfzıssıhha Enstitüsü gibi resmî kuruluşlar tarafından imal edilen süt mamul numune
leri devamlı olarak kontrol edilmektedir. 

3. Aseptik koşullarda imal edilen sterilize sütler piyasaya verilmeden önce "TS 1192 UHT 
yöntemiyle işlenen sterilize süt" standardına göre mutlaka sterilizasyon kontrollerine tabi tu
tulmakta, açılmayan ambalajların bir bölümü 30° C T 1° C 14 gün, diğer bölümü ise 
55° C +" F 1° C da 7 gün inkübe edilmektedir. 
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Lalahan işletmesinden satışa verilmek üzere işçiler tarafından yüklenmesi yapılan 19 175 
litre süt içine inkübasyon süresini tamamlamamış 5 koli sütün sehven karıştığı tespit edilmiş, 
yanlışlıkla sevk edildiği fark edilen bu sütler derhal toplattırılmıştır. 

4. Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu ürünlerinin sağlıksız olduğu ve Kurumun sahte tarih
le piyasaya ürün sürüldüğü şeklinde basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Lutfullah Kayalar 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 

3. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili Şemdinli ilçesi Derecik sulama suyu 
projesine ve Şemdinli-Rubarukyoluna ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Lutfullah Ka
yalar'in yazûı cevabı (7/1137) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularıma Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Sayın Lutfullah Kayalar tarafın

dan yazılı yanıt verilmesine aracılığınızı saygıyla dilerim. 

Cumhur Keskin 
Hakkâri 

1. Hakkâri ili Şemdinli ilçesi Derecik sulama suyu işi dört yıldır etüdü ve programı ya
pılmış olmasına rağmen işe başlanmamasının nedeni nedir? 

Irak Devleti sınırlarına yakın Hacıbey çayından sağlanacak olan sulama suyu projesinin 
gerçekleştirilmesi durumunda Derecik mıntıkasındaki Samanlı, Başaklı köyleri de yararlanmış 
olacaktır. Bu ölçüde önem taşıyan sulama suyu projesini ne zaman uygulamaya koyacaksınız? 

2. Yolsuz köy kalmayacağı iddiası her fırsatta Hükümet yetkililerince ileri sürülmekte
dir. Şemdinli ilçe merkezinden Rubaruk mıntıkasına giden anayoldan çok sayıdaki yerleşim 
birimine yayılmış onbinin üzerinde insan yararlanmaktadır. Bu yolun yılın büyük bir bölümünde 
ulaşıma kapanmakta, ulaşıma açık olduğu zamanlarda bile randıman vermemektedir. Şem
dinli Rubaruk yolunu ulaşıma sürekli açık tutma konusunda çalışmalar yapmayı düşünüyor 
musunuz? 

TC. 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 

Özel Kalem Müdürlüğü 30.3.1990 
Sayı : ÖKM - 2 - 113 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kan. Kar. Md. lüğünün 23.2.1990 tarih ve 7/1137-4349/19616 Sayılı Yazısı. 
Hakkâri Milletvekili Sayın Cumhur Keskin'in "Hakkâri tli Şemdinli İlçesi Derecik Sula

ma Suyu Projesine ve Şemdinli-Rubaruk yoluna ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiş olup, 
cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Lutfullah Kayalar 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
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Hakkâri Milletvekili Sayın Cumhur Keskin'in Yazılı Soru Önergesinin Cevabıdır. 
Cevap 1. a) Hakkârl-Şemdinli-Rubaruk grup köy yolunun toplam mesafesi, Şemdinli-

Derecik (Rubarik) 87 Km. Derecik-Anadağ 19 Km. olmak üzere 106 Km. dir. 
b) Grup köyyolunun Ulaşlı-Gelişen-Koryürek-Samanlı arası ile Örencik-Ulaşlı arasındaki 

kısımlarda zemin ve topografya yönünden yolun standardı düşük olmaktadır. Bu amaçla, 1989 
yılı tesviye programı ile Ulaşlı-Beğendik-Samanlı bağlantısı yapımı cihetine gidilmiş, Beğendik 
mezrasına yol getirilmiştir. 1990 programında ise 5 Km. devam eden tesviye olarak yola devam 
edilmesi*öngörülerek programa alınmıştır. Bu yol tamamlandığı takdirde Grup köyyolunun bu 
kısmındaki en önemli sorunu halledilmiş olacaktır. Ayrıca Örencik-Ulaşlı mezraları arasında 
yüksek kısımlardan geçen 5 Km. lik bölümün 1990 yılında, onarımı yapılarak güzergâhı değiş
tirilecek, kar ve tipiden dolayı yolun kısmen de olsa kapanması önlenecektir. 

c) Ekli 1/400.000 ölçekli haritada grup köyyolu üzerinde bulunan Köy ve Mezraların yo
lu olan, olmayan, onarım gerektiren ve tadilat ile güzergâh değiştirilmesi öngörülen kısımlar 
gösterilmiş olup, yolu olmayan 7 mezranın yola kavuşturulması ile onarım gerektiren kısımlar 
1990 yılı yol yapımı tesviye ve onarım programımıza alınmıştır. 1990 yılında bu yolların yapımı 
halinde adı geçen grup ve mezralarda yolu olmayan ünite kalmıyacaktır. 

d) 1990 yılı program uygulaması çerçevesinde ayrıca, adı geçen grup köy yolunun ihtiyacı 
olan sanat yapıları mevcut ödenek durumu ile tamamlanacaktır. 

e) Adı geçen Şemdinli-Derecik (Rubarik)-Anadağ grup köyyolunun 1989/1990 sezonu kar 
mücadele programı çerçevesinde bu grup yolunda 2 adet dozer 1 adet grayder ve 1 adet kam
yon ekipmanları ile birlikte günlük arızalar haricinde sürekli olarak faaliyet halinde çalışmalar 
halen devam etmekte olup yol sürekli olarak trafiğe açık tutulmuştur. Şu anda da yol trafiğe 
açık bulunmaktadır. (Mart başı itibariyle) 

Adı geçen köy arazilerine Hacıbey Çayından sulama suyu temini konusu 1986 yılında etüt 
edilerek olumlu bulunmuştur. Sınır suyu niteliğinde bulunan Hacıbey Çayına planlanacak te
sisi için teknik ve hukukî yönden planlama etütlerine devam edilmektedir. Ancak eleman ye
tersizliği nedeniyle bu konuda planlama etütleri tamamlanamadığından konu yatırım progra
mı teklifleri arasına dahil edilmemiştir. 

Bu konuda planlama etütlerinin Bölge Müdürlüğü imkânları ile ve öncelikle tamamlana
rak konunun 1991 yılı yatırım programına teklifi hususunda Van Köy Hizmetleri IX. Bölge 
Müdürlüğüne gerekli talimat verilmiştir. (1) 

4. —Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'nun, Kırşehir ilindeki amatör spor kulüplerine yardım 
yapılmasının nedenine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ismet Özarslan'ın yazûı cevabı (7/1150) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Spordan Sorumlu Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlan

dırılmasını saygıyla arz ederim. 
23.2.1990 

Turhan Hırfanoğlu 
Hatay 

1. 18 Şubat 1990 tarihinde Kırşehir'de yapılan yerel seçimlerden kısa bir süre önce, bizzat si
zin tarafınızdan Kırşehir'deki Amatör Spor Kulüplerine 28 milyon lira para yardımı yapılmıştır. 

(1) Ek : 1, 122 - 123 üncü sayfalar arasındadır. 
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•• Bugüne kadar hiç aramadığınız amatör spor kulüplerini o ilde yapılacak olan seçimlerden 
3-5 gün önce hatırlamanızın ve onlara maddî yardım yapmanızın sebebi nedir? 

2. Bu para Devletin hangi kaynağından karşılanmıştır? 
3. Türkiye'de diğer illerdeki bütün amatör spor kulüpleri maddî güçlükler içinde bulun

maktadır. Bu kulüplerimize de, özellikle spor potansiyeli çok yüksek olan Hatay ilindeki ama
tör spor kulüplerine de yardım etmeyi düşünüyor musunuz? Yoksa, bu illerimizdeki spor ku
lüpleri yardım alabilmek için bir Ara Seçim şansını yakalamayı beklemek zorundalar mı? 

4. 21.2.1990 tarihinde oynanan Malatyaspor - Gençlerbirliği futbol karşılaşmasının orta 
hakemi Osman Avcı, yanlış, keyfi ve yanlı tutumuyla maçı 4 dakika fazla oynatmış ve Gençler
birliği aleyhine haksız 2 penaltı yaratarak mağlup ettirmiştir. Hakem Osman Avcı hakkında 
ne gibi bir işlem yapılacaktır? 

5. Bu derece yanlı ve keyfi davranışta bulunan hakemleri bir kaç maç dinlendirmek ye
terli mi? Bu tür hakemleri, meslekten men etmek daha uygun değil midir? 

T.C. 
Başbakanlık 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 23.3.1990 
Dairesi : A. P. K. D. Bşk. lığı 

Sayı : EP. 1. 10/62 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : Hatay Milletvekili Turhan Hırranoğlu'nun 23 Şubat 1990 tarih ve 7/1150-4372 sayılı 

soru önergesi. 
Soru önergesinin özeti : 
Kırşehir ilindeki amatör spor kulüplerine yardım yapılmasının nedenine ilişkin yazılı soru 

önergesi. 

Cevap : 
Ülkemizin gelişmesi güçlenmesi, ileri ve demokratik ülkeler seviyesine çıkması için tüm 

ülke insanlarının birlik beraberlik içinde olmaları gerekir. Bazı olaylar vardır ki bu olaylarda 
ülke insanları birlikte olurlar. Bu olayların başında da spor gelmektedir. Çünkü spor barıştır, 
insan sevgisidir. Çünkü insanlar spor sevgisi etrafında biraraya gelmektedirler. 

Bu nedenle; 
1. Gençlik ve Spor Teşkilatı olarak, geleceğin elit sporcularını yetiştirmek, çocuk ve genç

lerimizi zararlı yer ve mihraklardan uzak tutmak ve onları spor alanlarına çekmek için seri 
tedbirler alınmaktadır. Hükümetimizin 1983 yılından bu yana gençlik ve spor meselelerine verdiği 
önem nedeniyle mahdut sayıda olan spor tesislerimiz 4 000 civarına çıkarılmış, amatör sporcu 
sayımız 1 000 000'a yaklaştırılmış ve onları eğitecek antrenörlerin sayısında da önemli seviyede 
gelişmeler kaydedilmiştir. 

Yine Hükümetimiz döneminde amatör spora yardım bakımından ilk kez bütçeye 
300 000 000 TL. ödenek konmuş, bu bütçe yılında bu meblağ 800 000 000 TL. ye çıkarılmıştır. 

Amatör sporcularımız için zaruri olan sağlıkla ilgili tedbirler yoğun bir şekilde ele alına
rak amatör sporcularımızın Devlet hastanelerinde % 50 ucuz tedavi edilmesi sağlanmıştır. 
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Zaman zaman Genel Bütçe dışında spor ve gençlikle ilgili fonlardan amatör sporcularımı
za ve kulüplerimize onları desteklemek amacıyla ayni ve nakdi olmak üzere yardımlar yapıl
maktadır. 

Kırşehir, Orta Anadolu'da spor faaliyetleri yönünden yeni yeni gelişme çabası gösteren 
bir ilimiz olduğundan, amatör spor kulüpleri fevkalade kıt imkânlar içerisinde faaliyet göster
mektedir. 

Bu kulüplere bir nebze olsun yardım sağlamak ve amatör sporcularının, kulübün temin 
edeceği malzemeler ile daha rahat spor yapmalarını sağlamak amacıyla Kırşehir'in amatör spor 
kulüplerine program dahilinde yardım yapılmıştır. 

2. Amatör spor kulüplerine yapılan bu yardımlar, Genel Bütçe, Türk Sporunu Teşvik 
Fonu, 3558 sayılı Kanunla kurulan Eğitim, Sağlık, Gençlik ve Spor Hizmetlerini Geliştirme 
Destekleme Fonundan sağlanmaktadır. 

Ayrıca amatörlerimize ihtiyaçlarına göre malzeme yardımı da yapılmaktadır. 

3. Ülkemizde amatör spora, amatör sporcuya önem verilmektedir. Amatör sporu geliş
tirmek, güçlendirmek, yurdumuzda dolaşan adsız sporcumuzu ülke sporuna kazandırmak, ama
tör spor kulüplerimizin imkânlarını bir program çerçevesinde artırmak hedefindeyiz. 

Bu nedenle; 

Amatör spor kulüplerine yapılan yardım sadece Kırşehir'e değil, diğer illerdeki amatör 
spor kulüplerine de Teşkitamızın maddî imkânları dahilinde ve bir program çerçevesinde de
vam edecektir. 

4. 21.2.1990 tarihinde Malatya'da oynanan Malatyaspor - Gençlerbirliği müsabakasında 
oyunun 4 dakika fazla oynatıldığından bahisle sorulan soruya cevap olarak beynelmilel oyun 
kurallarının 5 nci maddesi gereğince oyunun mutlak kronometresi hakem olup, oynanmayan 
süreyi hakem devreler sonuna ilave ederek oynatma yetkisine sahiptir. Hatırlanacağı üzere Ga
latasaray - Lodz (Polonya) müsabakasında Galatasaray 98 inci dakikada gol yemiş itiraza rağ
men maçın sonucu tescil edilmiştir. Bütün müsabakalarda topun oyun dışı olduğu zamanlarda 
kasıtlı olarak geçirilen süreler ait olduğu devrelerin sonuna eklenmek suretiyle oyunun 90 da
kika oynanması sağlanmış olur. Bu sürenin eklenmesi nedeniyle statlardaki skorbordu ölü za
manda durdurma olanağımız bulunmadığından müsabakanın normal süresinin bittiği sanıl
makta ise de ilave edilen süre nedeniyle bazı müsabakaların 91-92 gibi dakikalarda bittiği gö
rülmektedir. Bu gecikme yukarıda izah edildiği üzere oyun süresinin bitmiş olmasından değil, 
hakemin kayıp zamanı ilave etmiş olmasından kaynaklanmaktadır. 

5. Bir hakem hakkında kural hatası ile gözlemci tarafından başarısız nitelendirilmediği 
müddetçe hiç bir hakeme cezai müeyyide, yanı dinlendirme cezası verilemez. 

Gözlemci tarafından başarısız olduğu bildirilen hakem Talimat icabı dinlendirilir. Menfa
at karşılığı veya kural ihlali yapmadıkları müddetçe lisans iptal olunmaz. 

Saygılarımla. 

tsmet özarslan 
Devlet Bakanı 
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5. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, günlük bir gazetenin 26.2.1990 tarihli nüshasında ye-
ralan, içki içen bir vatandasın parmaklarının kesildiğine dair habere ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı 
Abdülkadir Aksu'nun yazılı cevabı (7/1177) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 

ederim. 
Cemal Şahin 

Çorum 
26.2.1990 tarihli Sabah Gazetesinde içki içtiği için Cemal Akın isimli vatandaşımızın par

makları kesildiği haberi yer almaktadır. 
Bununla ilgili olarak; 
1. Bu olay doğrumudur? Doğru ise ne amaçla yapılmıştır? 
2. Olayın sanıkları yakalanmışlar mıdır? Yakalanmışlarsa ne gibi yasal işlem yapılmıştır? 
3. Mağdur olan kişiye devletçe bir tazminat ödenmesi düşünülmekte midir? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Güvenlik Daire Başkanlığı 2.4.1990 
Şube : Top. 01. (E)-098821 

Konu : Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 
Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 6 Mart 1990 gün ve 7/1177-4455/19953 

sayılı yazısı. 
Çorum Milletvekili Cemal Şahin tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

sunulan ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinde öne sürülen 
hususlarla ilgili olarak hazırlanan cevap aşağıya çıkarılmıştır. 

26 Şubat 1990 tarihli Sabah gazetesinde "İrtica bu kez parmak kesti" içki içtiği için Ce
mal Akın adlı vatandaşın parmakları kesildiği haberi ile soru önergesine konu olayın yaptırı
lan tahkikatında; 

1. 24 Şubat 1990 günü saat 21.30 sıralarında İstanbul Karaköy Tophane semtinde balık
çılık yapan Ramazan oğlu 1950 Bitlis doğumlu Celal Akın işyerinde içki içerken oradan geç
mekte olan Hasan oğlu 1962 Sivas Zara doğumlu İsmail Yüksel ile Abdullah oğlu 1959 İstan
bul doğumlu Adnan Gürsu ve Derviş oğlu 1960 İstanbul doğumlu Ramazan GüzePe küfretme
si ile aralarında çıkan kavgada balıkçı Celal Akın, tezgâhındaki bıçağı alarak adı geçen şahıs
lara saldırması neticesi parmaklarından kendi bıçağı ile yaralanmıştır. 

2. Olayla ilgili olarak yakalanan şahıslar 27 Şubat 1990 günü hazırlık 1990/4043 sayılı 
tahkikat evrakı ile Beyoğlu Cumhuriyet Savcılığına sevk edilmiş, sorguları sonucu Savcılıkça 
serbest bırakılmışlardır. 

3. Olayın gazete haberinde ve soru önergesinde iddia edildiği şekilde siyasî bir yönü yoktur. 
Arz ederim. 

Abdülkadir Aksu 
İçişleri Bakanı 
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6. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, Kağızman sulama projesine ilişkin sorusu ve Bayındvlık 
ve İskân Bakanı Cengiz Altmkaya'nın yazılı cevabı (7/1187) 

6.3.1990 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve tskân Bakan't tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını saygılarımla arz ederim. 

Vedat Altun 
Kars 

1965 yılında etüt ve proje çalışması başlatılan Kağızman sulama projesi bugüne kadar ger-
çekleştirilmedi. 

Bu projenin amacı bölgede arazinin sulanması ve sulama ile ilkel metotlarla yapılan mey
vecilik ve bahçecilikte verimi artırmayı amaçlamaktadır. 

Kağızman ilçe halkının tamamını ilgilendiren bu proje gerçekleşirse, halkının tamamna 
yakın bir kısmının meyve ve sebze üretiminden ötürü geliri önemli derecede artacaktır. 

Bu nedenle, 
1. Kağızman sulama projesi ne aşamadadır? 
2. Bu projenin gerçekleşmesini Bakanlık olarak düşünüyor musunuz? 
3. Düşünmüyorsanız 1990 yılı bütçesine yatırım ödeneği konulmuş mudur? 

T.C. 
Bayındırlık ve tskân Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 30.3.1990 
Sayı : A-13/-230/62-63-01/2142 

Konu : Kars Milletvekili 
Vedat Altun'un 
Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 9 Mart 1990 gün ve KAN. KAR. MD. : 7/1187-4482/20055 
sayılı yazısı. 

"Kağızman Sulama Projesi"ne ilişkin Kars Milletvekili Vedat AUun'un Bakanlığımıza yö
nelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Kağızman ilçesi arazilerinin Araş nehrinden sulanması amacıyla hazırlanan "Kağızman 
Pompaj Sulaması Planlama Revizyon Raporu"nda, bu yöreye ait 1 768 ha arazinin sulanabile
ceği öngörülmektedir. 

Söz konusu sulama projesi, bütçe imkânlarına göre DSt Genel Müdürlüğümüzün ileride
ki yıllar uygulama programlarına teklif edilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Cengiz Altınkaya 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 
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7, — Kars Milletvekili Mahmut Altnak'ın, bir süre önce Yıldız Üniversitesinden gözaltına alınıp 
da tutuklanan öğrencilere hücre cezası verildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Adalat Bakam Mahmut Oltan 
Sungurlu'nun yazdı cevabı (7/1209) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 

ederim. 
14.3.1990 

Mahmut Alınak 
Kars 

1. Yıldız Üniversitesinden bir süre önce gözaltına alınıp tutuklanan öğrencilerin hücrele
re kapatıldıkları doğru mudur? 

Doğru ise hücre cezası verilmesinin nedeni nedir? 
2. Yirmibeşe yakını kız olan bu öğrencilerin bu hücre cezalarını protesto ederek açlık 

grevine gittikleri ve açlık grevinin halen devam ettiği doğru mudur? Açlık grevinde bulunan 
öğrenci sayısı kaçtır? 

3. Çağ dışı olan bu hücre cezası uygulamasını insan hakları ile bağdaştırmak mümkün 
olmadığına göre bu cezayı kaldırmayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 2.4.1990 

Bakan : 437 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 15.3.1990 tarihli ve 7/1209-4540/20284 
sayılı yazınız. 

tlgi yazınız ekinde gönderilen ve Kars Milletvekili Mahmut Alınak-tarafından verilen ve 
yazılı olarak tarafımdan cevaplandırılması istenen soru önergesinin cevabı iki nüsha halinde 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 

Sayın 
Mahmut Alınak 
Kars Milletvekili 

Şahsıma tevcih ettiğiniz ve tarafımdan yazılı olarak cevplandırılmasını istediğiniz soru öner
gesinin cevabı aşağıda takdim kılınmıştır. 

1. Yıldız Üniversitesinde eylem yaparak Rektörlüğü işgal eden ve tutuklanan öğrenciler
den hiçbirisi hücreye konulmamıştır. Bunlar, tstanbul özel Tip Cezaevinde altışar kişilik ko
ğuşlarda tutuklu bulunmaktadırlar. 
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2. Bu tutuklu öğrenciler, anarşi ve terör suçlarından Sağmalcılar Cezaevinde tutuklu ve 
hükümlü olarak bulunanların, toplu bir şekilde barındırıldıkları koğuşlara alınmamalarını ba
hane ederek direnişe geçmişler ve açlık grevine başlamışlardır. Ancak, 22.3.1990 tarihinde bü
tün tutuklu ve hükümlüler açlık grevinden vazgeçmişlerdir. 

3. Hücre cezası tüm Avrupa ülkelerinde uygulanmaktadır. Bu itibarla, Ülkemizde de uy
gulanmasına devam edilmektedir; 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 

8. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müjlüoğlu 'nun, Abana ilçesindeki Elektrik Malzemeleri Fab
rikasında çalışan isçilerin toplu sözleşme görüsmkrine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanı imren Aykut 'un yazılı cevabı (7/1224) 

19.3.1990 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda sorulan sorunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın tmren Aykut tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ederim. 
Saygılarımla. 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Abana Elektrik Malzemeleri Fabrikasında çalışmakta olan işçilerin Toplu Sözleşme gö
rüşmeleri hangi aşamadadır? 

T.C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Çalışma Genel Müdürlüğü 2.4.1990 
Sayı: 290-10-05-10-225-5296-011812 

Konu : Yazılı Sûru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: 22.3.1990 tarih ve Kan. Kar. Md. 7/1224-4575/20445 sayılı yazınız. 

Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun Kastamonu - Abana'da kurulu bulunan 
"Abana Elektromekanik Sanayi ve Ticaret A.Ş." işyerindeki toplu iş sözleşmesi görüşmelerine 
ilişkin yazılı soru önergesi İncelenmiştir. 

2822 Sayılı Toplu tş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 7 nci maddesinin son fıkra
sında, sözleşme süresinin bitmesinden önceki yüzyirmi gün içinde, yeni sözleşme için yetki iş
lemlerine başlanabileceği belirtilmiştir. 

Çelik-îş Sendikası Kanunun bu hükmüne uygun olarak sözleşmenin bitim tarihi olan 
31.12.1989 tarihinden önce 4.9.1989 tarih ve 10-1381 sayılı yazısı ile adı geçen işyerinde çalışan
lar adına toplu iş sözleşmesi yapacağından bahisle 2822 Sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uya
rınca yetki tespiti talebinde bulunmuş, yapılan inceleme sonunda yasanın aradığı çoğunluğu 
sağladığının anlaşılması üzerine de durum 14.9.1989 tarih ve 45688 sayılı yazımız ile bildirilmiştir. 
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Yapılan yetki tesbitine Kanunda öngörülen süre içerisinde herhangi bir itirazın olmaması 
üzerine Çelik-tş Sendikasına sözleşme görüşmelerim başlatmak üzere 16.10.1989 tarih ve 48829 
sayılı yazımız ile yetki belgesi verilmiştir. 

Çelik-tş Sendikası aldığı yetki belgesinden sonra 24.10.1989 tarihinde işvereni toplu gö
rüşmeye davet etmiş, yapılan birinci oturum sonunda da görüşmelerin İS.11.1989 günü resmen 
başlatılmasına karar verilmiştir. 

Taraflar arasında devam eden görüşmelerin anlaşmazlık ile sonuçlanması üzerine konu 
2822 Sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca resmî arabulucuya intikal ettirilmiş, ancak bu 
safhada da uyuşmazlığın çözümü mümkün olamamıştır. 

Bunun üzerine adı geçen sendikanın Abana Elektromekanik Sanayii ve Ticaret A.Ş. işye
rinde bilahara uygulanmak üzere grev kararı aldığı tespit edilmiştir. 

Alınan grev kararı 2822 Sayılı Toplu tş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 37 nci mad
desine göre altmış gün içinde ve altı işgünü önceden bildirilmek kaydıyla uygulamaya konul
ması gerekmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. İmren Aykut 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

9. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı 'nın, Ödemiş Devlet Hastanesinin ek doğum pavyonu inşaatına 
ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakam Ekrem Pakdemirli'nin yazdı cevabı (7/1239) 

20.3.1990 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli tara

fından yazılı olarak cevap verilmesinin temininde yardımcı olmanızı dilerim. 
Fuat Kılıcı 

İzmir 

1. ödemiş Devlet Hastanesi ek doğum pavyonu inşaatı 6.7.1989 tarihinde Eral tnş. San. Ltd. 
şirketine % 17,67 ile ihale edilmiştin 

25.7.1989 tarih ve 687 ile de tasdikleri Bakanlığınıza gönderilmiştir. 
Bakanlığınız tasarruf tedbirleri nedeni ite işi bekletmektedir. 
2.1.1990 tarih 48/23 sayı ile bu işin başlatılması gerektiği valilik tarafından öngörülmüştür. 
a) Bu iş adı geçen müteahhide 1990 içinde yaptırılacak mıdır? 
b) tş yaptırılacak ise hangi tarihte başlatılacaktır? 

T.C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

Bütçe ve Mâlî Kontrol Genel Müdürlüğü 28.3.1990 
Sayı: 111813-390-6163 

Konu : Yazılı Soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: T.B.M.M. Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 22.3.1990 tarih ve 
7/1239-4598-20501 sayılı yazısı. 
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tlgi yazı ekinde tzmir Milletvekili Sayın Fuat Kıhcı'mn sorularına ilişkin cevabım aşağıda 
sunulmaktadır. 

Bilindiği üzere, 13.12.1983 tarih ve 178 sayılı Maliye ve Gümrük Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesinin (f) ve (j) bentleri 
uyarınca kuruluşların gider taahhütleri Bakanlığımızca kontrol edilerek, gider mevzuatı ile ka
nunlara dayanılarak çıkarılan tasarruf tedbirlerine uygun olanlar lOSOjsayılı Muhasebei Umu
miye Kanununun 64 üncü maddesi uyarınca vize edilmektedir. 

Bu çerçevede, ödemiş Devlet Hastahanesi Ek Doğum Pavyonu inşaatına ilişkin vize işle
minin yapılamayacağı 22.3.1990 tarih 5547 sayılı yazımızla tzmir Valiliği'ne bildirilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 

Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli 
Maliye ve Gümrük Bakanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

97 NC1 BİRLEŞİM 

3 . 4 . 1990 Sah 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Anikara Milletvekilli Onural Şeref Bozikurfc 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 etmeik amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/72) 

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

3. — Zonguldak Mîlldbvek'il Koksal Toptan ve 12 ankadaşının, Hükümetin 
tarım politikası ve tarım sektörünün sorunları konusunda Anayasanın 98 inci 
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına iişkin 
önergesi (8/15) 

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

5. — İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş ve 64 arkadaşının, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesinin sorunları ve Hükümetin bu konudaki tutumu konusunda Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/17) 
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6. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve 67 arkadaşınım, Mardin Mi Silöpi 
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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/73) 

7. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 17 arkadaşının, kamu iktisadî teşeb
büslerinin ülke ekonomisine katkısı, bunlardan bazılarının satılmasını zorunlu kılan 
nedenler ve satılan ve satışa çıkarılan kamu iktisadî teşebbüslerinin değer takdirleri 
konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/18) 

8. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar ve 19 arkadaşının, Atatürk Orman 
Çiftliğinin kuruluş ve millete devrediliş amacı dışında kullanıldığı iddiasını tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/74) 

9. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin ve 32 arkadaşının, Hakkâri İli 
Yoncalı Köyünde 18 Temmuz 1989 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddiaları 
ve olağanüstü hal uygulaman illerdeki benzeri uygulamaları tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclîs 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/76) 

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

11. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin ve 29 arkadaşının, Kırklareli ili 
Lüleburgaz İlçesindeki iki adet Devlet Üretme Çiftliğinin Libyalılara satılacağı iddia
larını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/78) 

12. — Niğde Milletvekili Raşit Da'ldal ve 36 arkadaşının, Ankara İlindeki 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) 

13. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 27 arkadaşımın, çay ürünü ve üre
ticileriyle ilgili sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üıncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/80) 

14. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 17 arkadaşının, 1402'likler olarak anılan
ların hangi nedenlerle ve kimler tarafından görevlerinden uzaklaştırıldıklarını ve Da
nıştay kararına rağmen bu kişilerin görevlerine dönmelerini engelleyenleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 
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15. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal ve 24 arkadaşının, pancar üreticilerinin 
sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/20) 

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

17. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver ve 16 arkadaşının, ülkemizdeki anarşi 
ve terör eylemlerinin 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 ilişkin 
önergesi (10/83) 

18. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 20 arkadaşının, irtica hareketlerinin amaç 
ve boyutlarını, iç ve dış desteklerini ve laikliği sağlıklı ve kalıcı temellere oturtmak 
için alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/84) 

19. — Zonguldak Milletvekilli Koksal Toptan ve 29 arkadaşının, Amasra ve 
Yeniçeltek'de meydana gelen kazaların gerçek nedenlerini ve madencilik sektöründeki 
kazalar ile meslek hastalıklarının önlenmesi için alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/85) 

20. —izmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve 16 arkadaşının, Yeniçeltek Kö
mür îşletmesindeki çalışma koşullarını, bu işletmede meydana gelen iş kazasının so
rumlularını ve konuyla ilgili olarak alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/86) 

21. — istanbul Milletvekili Sudi Neş'e Türel ve 20 arkadaşının, istanbul İlindeki 
su sıkıntısının gerçek nedenlerini! ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasamın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/87) 

22. —Amasya Milletvekili Mehmet Tabir Köse ve 24 arkadaşının, ülkemizdeki 
maden ocaklarında meydana gelen iş kazalarının önlenmesi için alınacak tedbirleri 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88) 

23. — izmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu ve 27 arkadaşının, tütün üreticilerinin 
sorunları ve 1989 ürünü tütün fiyatları konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 
ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/23) 

24. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 24 arkadaşının, Sayın Turgut özal'ın 
Başbakanlığı döneminde; kendisinin ve bazı yakınlarının edindikleri mal varlıklarıyla 
ilgili iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/89) 
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25. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve 15 arkadaşının, ülkemizin Avrupa 
Topluluğuna tam üyeliğiyle ilgili gelişmeler konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/24) 

26. — Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 20 arkadaşının, genel sağlık sigortasıyla 
ilgili olarak hükümetçe yapılan çalışmalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/25) 

27.; — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı ve 22 arkadaşının, ilaç ve ilaç sa
nayii konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/26) 

28. — Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğulları ve 12 arkadaşının, ASELSAN'da 
çalışan işçilerden bir kısmının topluca işten çıkarılmalarının nedenini ve Savunma Fo
nu Müsteşarlığınca açılan bilgisayar kontrollü telsiz sistemi ihalesi ile ilgili iddiaların 
gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/90) 

29. — Samsun Milletvekili Ali Eser ve 22 arkadaşının, baraj projeleri nedeniyle 
gerçekleştirilen toplu kamulaştırmaların neden olduğu sorunları tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/91) _ 

30. —• Aydın Mülletvekili Hilmi Ziya Postacı ve 20 arkadaşının, ülkemizin spor
la ilgili sorunlarını tespit etmek ve ulusal bir spor politikası oluşturmak amacıyla 
Anayasanın 98 indi, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 

31. — Adana Milleftve'kffi Orhan Şendağ ve 19 arkadaşının, hayvancılığımızın 
içinde bulunduğu sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 İnici, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına illişkiln önergesi (10/94) 

32. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler ve i6 arkadaşının, Trakya Yağlı 
Tohumlar Tarım Satış Kooperatifini, içinde bulunduğu sorunlardan kurtarmak ve 
ülke tarımına daha yararlı hale getirmek 'için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/95) 

33. — Erzurum Milletvekilli ismail Köse ve 29 arkadaşının, Doğu ve Güney
doğu Anadolu'da satılan fabrikaların satış işlemleriyle ilgili iddiaların gerçeklik dere
cesini ve bu fabrikaların yeniden hizmete açılabilmesi için alınacak tedbirleri tespit 
etmdk amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1.-—Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya İli Beklibi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine yaptırılan binalardan bazılarının Antalya Valili
ğince yıktırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 
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2. — Samsun Milletvekilli Ali Eser'in, birinci Özal Hükümetinde görev alan 
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği iddiasına Miskin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/60) 

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

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

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

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

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

8. — îsıtaribul Milletvekilli 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)-

9. — istanbul Milletvekili Mustafa Saogül'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) 

10. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası Yönetim 
Kurulu üyelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi f6/205) (1) 

11. —Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ITorzum 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) 

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

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

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

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 



İS. —Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ülkemizdeki ortak savunma tesis
lerinde radyasyon sızıntısı bulunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/250) (1) 

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

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

18. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, ücretlilere ve Gelir Vergisi 
mükelleflerine 1987 ve 1988 yıllarımda ne kadar vergi iadesi ödendiğine ve vergi iadesi 
ile ilgili yeni uygulamalara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/134) 

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

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

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

22. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana ili Yüreğir ilçesi Kâzım 
Karabekir Mahallesinde sağlık ocağı yaptırılıp yaptıramayacağına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/156) 

23. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'un, Adana tli Yüreğir İlçesi Yunusoğlü 
Köyünde sağlık ocağı yaptırılmamasının nedenine ilişkin Sağlıfk ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/157) 

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

25. — Samsun Milletvekili trfan Demliralp'in, Sosyal ^Sigorta Kurumu emekli
lerinin de yurt dışı tedavi imkânlarından yararlandırılmaları için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/162) 

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

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

28. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlunun, ÇAY - KUR'un elinde 
bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/167) 
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29. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Trabzon - Maçka İlçesinde 

meydana geleni heyelandan zarar gören vatandaşlar için yaptırılacak konutlara ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/168) 

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

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

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

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

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

35. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük - Safranbolu kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/184) 

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

37. —• Zonguldak Milletvekili Şinai Altıner'in, Karabük İlçesi Kaputtu Kö
yünde yaptırılacak afet evlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/186) 

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

39. —• İzmir Milletvekili Fuat Kılcının, zeytinyağı taban fiyatının ne zaman 
açıklanacağına ve kestane ürününe taban fiyat verilmesi içki çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/190) 

40. — Denizli Milletvekili Adnan Keskİn'in, inek ithalatına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/317) (1) 

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

42. — İçel Milletvekili M, Istemihan Talay'ın, «Tarsus'un, şimdilik il yapıl
masının düşünülmediğine» dair 31.10.1988 tarihli beyanına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/318) (1) 
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43. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli İli Gebze İlçesinin 
öğretmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Soor Bakanından sözlü son.1 

önergesi (6/199) 
44. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesi adliye binasına ve 

bu ilçede ağır ceza mahkemesi kurulmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/200) 

45. —• 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) 

46. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, çeker pancarına zam yapılıp 
yapılmayacağına ve pancar üreticilerine ürün bedellerinin ne zan-.an ödeneceğine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/206) 

47. — 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) 

48. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Ankara İli Şereflikoçhisar İlçesine 
bağlı Evren, Sarıyahşi ve Ağaçören kasabalarının ne zaman ilçe yapılacaklarıma ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/319) (1) 

49. — Kocaeli Milletvekilli Alaettin Kurt'un, ülkemize sığınan peşmergelerden 
bir kısmımın Gdbze - Çayırova'daki Tarım Meslek Lisesinde istihdam edileceği iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) (1) 

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

51. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesine bağlı 
Yarıkkaya ve Kurusarı köylerinin içme suyu sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/209) 

52. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Gülbirlik'çe 1988 yılında ger
çekleştirilen gül alımlarına ve yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/210) 

53. —> 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) 

54. — 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) 

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

56. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı Fonunun gelirlerine ve harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/214) 
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57. — 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) 

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

59. —- 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) 

60. — 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) 

61. — 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) 

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

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

64. — 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) 

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

66. — 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) 

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

68. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Yüksekova İlçesi 
Güvenli Köyüne ait olan ve Dere Yaylasında otlatılmakta bulunan koyun sürüsüne 
Aytepe Karakolu görevlilerince öl konulduğu ve sürünün gümrüğe tesllim edildiği id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) (1) 
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69. — İsparta Milletvekilli Brtekin Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesinde ya
pılmakta olan Sümerbaınk Konfeksiyon Fabrikasıma ait inşaatın durdurulduğu ve te
sisin Yalvaç Belediyesine satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/239) 

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

71. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Denizli İli Honaz İlçesine bağlı köy
lerdeki vatandaşların sınıflandırıldığı ve fişlendiği iddiasına üişklin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/341) (1) 

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

73. — Bursa Milletvekilli Beytullah Mehmet Gazıoğlu'nuıı, bir dernek ve bir 
şirket tarafından İstanbul özel İdare Müdürlüğüne otomobil hibe edildiği iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/255) 

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

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

76. — İzmir Milletvekili Veli Afcsoy'un, Anadolu Bankasınca 100 milyon liranın 
üzerinde kredi verilen kişi ve kuruluşlara ve bu kredilerin geril ödenip ödenmediğine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) (1) 

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

78. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'num, fasulye ürününe taban 
fiyat verilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Tarım Orman ve Köyİşleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/271) 

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

80. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla Imamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
İlinde Sosyal Sigortalar Hastanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/276) 

81. — Zonguldak Milletvekili) Şinasi Altınerlin, 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) 
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82. — Denizli Milletvekilli Adnan Keskin'in, Vakıflar Bankası Samanpazarı 
Şubesince Öztur Anonim Şirketine verildiği iddia edilen krediye ilişkin Devlet Baka
nından sözllü soru önergesi (6/343) (1) 

83. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, seçimlere katılan siyasî partilerin 
radyo ve televizyon gibi haberleşme araçlarından eşit olarak faydalandırılmasına dair 
Avrupa Konseyi Kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 

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

85. — Bursa Milletvekili Beytuiiah Mehmet Gazioğlu'noın, Marmara Denizinde 
trol ve algarina ile balık avcılığı yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/280) 

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

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

88. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği
nin kurulmasından sonra bölgede kaç kişünin korucu olarak görevlendirildiğine ve 
korucuların karıştıkları adlî olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/352) (1) 

89. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, AIDS'ii hastaların sayısına ve 
bu konuda ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Sağük ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/284) 

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

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

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

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

94. — 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 Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/293) 

95. — Samsun Milletvekili Ali Eserlin, Havza - Vezirköprü yolunun yapımına 
ve E - 5 karayolu Hendek - Düzce güzergâhının onarımına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözilü soru önergesi (6/294) 
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96. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Şemdinli İlçesi Kay
makamı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/358) (1) 

97. — Çorum Milletvekili Cemal Şahinim, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Nisan 
ayından bugüne kadar İller Bankasından aldığı avans borçların miktarına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/3'6'U) (1) 

98. — 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) 

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

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

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

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

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

104. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, 1985 - 1988 yıllarında Kaynak 
Kullanımını Destekleme Fonundan yararlanabilmek için yatırım amacıyla teşvik bel
gesi alanlara ve adı geçen Fondan kimlere ne kadar ödeme yapıldığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/370) (1) 

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

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

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

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

110. —Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Altmkaya Barajı sahasında kalan 
Samsun İli Vezirköprü İlçesindeki arazilerin kamulaştırma bedellerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/315) 

111. —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) 

112. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir Büyükşehir Belediyesinin kur
duğu veya ortak olduğu şirketlere ve bu şirketlerin faaliyetlerine ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/373) (1) 

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

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

115. —İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, bazı vatandaşlara ait telefon
ların güvenlik güçlerince dinlendiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/377) (l) 

116. —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) 

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

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

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

120. — izmir Milletvekili Erol Güngör'ün, Tahtalı Barajı inşaatına ilişkin Ba
yındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/383) (1) 
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121. —Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, 1988 yılında elektrik fiyat
larına yapılan zamlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/384) (1) 

122. —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) 

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

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

125. — 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) 

126. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'un, Emlak Bankasınca 1988 yılında 
Uluslararası danışmanlık firmalarından alman hizmetlere ve yapılan ödemelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) ı(l) 

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

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

129. —Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Türk Kadınını Tanıtma ve Güç
lendirme Vakfına yapılan bağışlara ve Vakfın denetimine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/393) (1) 

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

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

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

133. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, T. C. Ziraat Bankasınca tarım 
satış kooperatiflerine kullandırılan krediler için farklı faiz oranları uygulandığı iddia
sına ilişkin Barbakandan sözlü soru önergesi (6/405) (1) 

134. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, izmir Büyükşehir Belediyesinin borç
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/396) (1) 

135. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, «İcraatın İçinden» ve «Gelişen 
Türkiye» adlı programların Ankara Video Ajans A.Ş.'ne yaptırılmasının nedenine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/406) (1) 
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136. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sivas - Kangal, Soma ve Yatağan 
bölgelerinde termik santralleri besleyecek kömür ocaklarının özel sektöre devredileceği 
iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından rözüü soru önergesi (6/397) (1) 

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

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

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

140. —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) 

141. — 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) 

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

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

144. — 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) 

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

146. — 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) 

147. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Bezm-ı Âlem Üniversitesinde 
sözleşmeli olarak çalışmak isteyen sağlık personeline imzalattırılan hizmet akdine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/408) (1) 

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

149. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, istanbul Valiliğince bazı sanatçı
ların konserlerinin yasaklandığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/410) (1) 
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150. — 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) 

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

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

153. — 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) 

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

155. —Adana Milletvekili M. Sdlahattin Kılıç'ın, 19.7J988 tarihli ve 88/13161 
sayılı kararnameden istifade eden firmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/417) (1) 

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

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

158. —Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Anadolu ve Türküye Emlak Kredi 
bankalarının 1987 ve 1988 yıllarına ait kârlarının yüksek gösterildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/421) (1) 

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

160. — 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) 

161. —Erzincan Milletvekili Mustafa KuPun, Erzurum İli Şenkaya İlçesine 
bağlı Yoğurtçular ve Nişantaşı köyleri arasındaki mera davası ile ilgili mahkeme 
kararının infazı sırasında meydana gelen olaym sorumlularına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/426) (1) 

162. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın tarım arazilerinin sulanmasında 
elektrikten yararlanılabilmesi için elektrik şebekelerinin tevsii hususunda çalışma ya
pılıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/427) (1) 
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163. —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) 

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

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

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

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

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

169. — 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 (6/433) (1) 

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

171. — Manisa Milletvekili Ümit Caınuyar'ın, Manisa İli Selendi İlçesine bağlı 
bazı köylerin içme suyu sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/355) 

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

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

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

(97 nci Birleşim) 
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175. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, bir öğretmenin, düşünce suçu nede
niyle görevindeln alındığı ve genel idare hizmetleri sınıfına atandığı iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/442) (1) 

176. — Malatya Milletvekili tbrahim Aksoy'un, Tunceli, Erzincan ve Malatya 
illerine bağlı bazı köylerde yeni yaptırılan camilere atanan imamlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/451) (1) 

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

178. — 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) 

179. — İsparta Milletvekili Ertekin Durufcürlk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesine bağlı 
bazı köylerin yol sorununa ilişkin Tarım Orman ve K'öyişıleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/363) 

180. — 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) 

181.- — İsparta Milletvekili Ertekin Durutünk'ün, Anavatan Partisi belediye başkan 
adayları hakkında görüş bildirdikleri iddia edilen vali ve kaymakamlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/365) 

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

183. — 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) 

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

185. — 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) 

186. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Konya ili Çumra ilçesi kapatılan 
ülkü ocakları başkanının bugüne kadar yakalanamamasının nedenine ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/450) (1) 
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187. —Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca 
üretilen ve Rusya'dan ithal edilen doğal gaz miktarlarına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/367) 

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

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

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

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

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

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

194. — Edirne Milletveikili 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) 

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

196. — 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) 

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

198. — 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) 

199. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, şehir içinde çalışan araçlara 
takograf zorunluğu getirilmesıinin nedenine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/438) 
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200. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgöl'ün, vatandaşların AİDS hastalığı 
hakkında aydınlatılmasına ilişkin Sağlık Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/439) 

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

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

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

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

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

206. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgöl'ün, Devlet memurlarının konut so
rununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

207. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'm, 26.4.1989 - 2.5.1989 tarih
leri arasında gözaltına alınan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/473) (1) 

208. —Tekirdağ Milljetvekili Güneş Gürse'ler'in, ayçiçeği ekiminde tohum kalite
sinden kaynaklanan sorunlara ilişkim Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru-
önergesi (6/474) (1) 

209. — İsparta Milletvekili ibrahim GürdaFın, ihraç teşvik priminin elma ürünün
den kaldırilmasınım neden olduğu sorunlara ve bu konuda alınacak önlemlere ibşkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/460) 

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

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

212. —Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 
Teşvik Fonundan H?86 - 1988 yıllarında hangi illere ne miktar yardım yapıldığına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/483) O) 
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213. —Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, ilköğretim müfettişlerine ve mü
fettişlik için atama emri bekleyen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/484) (1) 

214. — İstanbul Milletvekili Aytekin KotiTin, belediyelerle bütçeden yapılacak 
yardımlar için ne gibi ilkeler belirlendiğine ve 1989 yılında hangi belediyelere ne 
miktar yardım yapıldığına ilişkin Maliye ye Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/485) (1) 

215. - İstanbul Milletvekili Yüksel ÇengeTin, Güzel İstanbul Hizmet Vak
fına yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/486) (1) 

216. — İstanbul Milletvekili Yüksel ÇengeTin, Çocuk ve Tabiat Vakfına yapılan 
bağışlara üişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) (1) 

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

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

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

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

221. — İstanbul Milletvekili Yüksel ÇengeTin, Çocuk ve Tabiat Vakfına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) (1) 

222. — istanbul Milletvekili Yüksel ÇengeTin, İstanbul Eğitim ve Kültür Vak
fına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/492) (1) 

223. —İstanbul Milletvekilli Yüksel ÇengeTin, Güzel İstanbul Hizmet Vakfı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/493) (1) 

224. — 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) 

225. —Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Atatürk - Elbistan Ankara enerji 
nakil hattının yapımıyla ilgili olarak aıktedien sözleşmeye ilişkin Enerji ve Ta'biî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/495) (1) 

226. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Asil Nadir Şirketler Grubunun 
gümrüksüz ithalat yaptığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/513) tfl) 
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227. — Bingöl . Milletvekili İlhamı Binici'nim, Bingöl İli Adaklı İlçesi Elmaağacı 
Köyünde orman katliamı yapıldığı iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/462) 

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

229. — İzmıir 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) 

230. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Van ve Hakkâri - Yüksekova 
belediyelerinin olağanüstü faal tazminatı ödeneklerinin kesildiği iddiasına ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) (1) 

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

232. — Balıkesir Milletvekili İ. Önder Kırlı'nın, Mühammed Shakardhi ile İsviç
re'de yapıldığı iddia edilen toplantıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/516) (1) 

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

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

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

236. — İzmir Milletvekili Neocar Türkcan'm, •ikinci ve üçüncü ligdeki futbol ta
kımlarının desteklenmesi için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/519) (1) 

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

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

239. — İçel Milletvekili M. İstemihan 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) 
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240. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, olağanüstü hal uygulaması kapsa
mına giren iller nüfusunda kayıtlı olanların, bu bölgelerde çalışamayacakları konusunda 
bir genelge bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/537) (1) 

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

242. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt îli Eruh ilçesi Orman içi Kö
yünden iki vatandaşın kaybolduğu iddiasına ve yörede bulunan bir cesede ilişkin 
içişleri Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/538) ı(l) 

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

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

245. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, emekli, dul ve yetim aylıklarının ay
lık olarak ödenmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/540) (1) 

246. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt bölgesinde bir kısım güven
lik görevlilerinin bazı yurttaşlara zorunlu kuryelik yaptırdığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/541) (1) 

247. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Eruh İlçesi Fındık Bu
cağı Jandarma Tabur Komutanlığınca gözaltına alman bir vatandaşa kuryelik yaptı
rıldığı ve bu vatandaşın 3 6.1989 tarihinde öldürüldüğü iddialarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/542) (1) 

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

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

250. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Engüder'in, Sakarya - Hendek ilçesi 
Eski Bıçkı Köyünden bir vatandaşın bayat kuduz aşısı nedeniyle öldüğü iddiasına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/477) 

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

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

253. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, istanbul Atatürk Havalimanı Güm
rük Müdürlüğünde ortaya çıkarıldığı iddia edilen hayalî ihracat olayına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/547) (1) 
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254,: — İçel Milletvekili Eteni Cankurtaran'ıın, Demir - Çelik İşletmelerindeki 
grevin neden olduğu zarara ve grev süresince gerçekleştirilen demir - çelik ithalatına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/548) (1) 

255. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt ili Şırna'k İlçesindeki bazı 
yayla ve meraklarda atış eğitimi yapılacağına dair Kaymakamlık duyunısuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/549) (1) 

256., — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun, yasadışı Türkiye Komünist 
Partisi ve kapatılan Türkiye İşçi Partisi genel sekreterlerine ülkeye geri dönmeleri için 
güvence verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/550) (1) 

257. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Şırnak İlçesine bağlı bazı 
köylerdeki ruhsatsız kömür- ocaklarının güvenlik güçlerince dinamitlendiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/551) (1) 

258. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İlçesi Kemerli Köyündeki 
bir çobanın bölgede görevli askerler tarafından öldürüldüğü iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/552) (1) 

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

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

261. — 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) 

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

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

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

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

266. — Edirne Milletvekili Erdal Kallkan'ın, Millî Piyango İdaresince ger
çekleştirilen «Kazı Kazan» adlı şans oyununa ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/561) (1) 

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

268. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'm, Kars İlinde jandarma tarafından 
gözaltına alınan bir vatandaşa işkence yapıldığı iddiasına ve olayın sorumlusu hak
kında soruşturma açılıp açıLmadığma ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/575) (1) 
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269. — Kars Milletvekili Mahmut Almak'ın, Melyat Çay Fabrikasının depolarında 
bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/563) (1) 

270. — tçel Milletvekili Ekin Dikımen'in, Eskişehir Cezaevindeki siyasî tutuklu 
ve hükümlülerin Aydın Cezaevine nakledilmesinin nedenine ve nakil esnasında gerekli 
tıbbî tedbirlerin alınmadığı iddiasına ilişlkin Adalet ©akanından sözlü soru öner
gesi (6/478) 

271. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edil
mesi ve ıbu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun uyarınca yapılan kesintilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/564) (1) 

272. — Diyarbakır Milletvekilli Fuat Atalay'ın, Siirt Mi Eruh İlçesi Fındık Bucağı 
Jandarma Tabur Komutanbğınca gözaltına alındığı ve zorunlu kuryelik yaptırıldığı 
iddia edilen bir vatandaşın ölümüne neden olanlar hakkında ne gibi işlemler yapıldığı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/565) (1) 

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

274. — 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) 

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

276. — 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) 

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

278. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, Bulgaristan'dan ülkemize 
göç eden soydaşlarımızdan bir kısmının geri dönmesıinin nedenine ve göç olayının ma
liyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/572) (1) 

279. — 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) 

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

281. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Başbakanlık ve bakanlıklarda 
çalıştırılan danışmanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/580) (1) 
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282.; — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Orman Kanununa göre «muha
faza ormanı» olarak ayrılan ormanlara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/581) (1) 

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

284. — 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) 

285. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersiin'in, Trakya Birlik tarafından satın 
alman ayçiçeği ürünü için üreticilere ne zaman ödeme yaplacağma ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/584) (1) 

286. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli İli Nazimiye İlçesi 
Bostanlı Köyü sakinlerine İl Jandarma Alay Komutanı tarafından hakaret edildiği id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/586) (1) 

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

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

289. — İzmir 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) 

290. —İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, İzmir İline bağlı ilçelerden 
hangisinde üreticilerin tarım kredi kooperatiflerine veya Ziraat Bankasına olan borçla
rının ertelendiğin^ ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590) (1) 

291. — 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) 

292. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, 31.8.1989 tarihinde İzmir'de rnieyda-
na gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) (1) 

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

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

295. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, KİT ürünlerinin zam yapılma
dan piyasaya çıkarılmadığı ve çürümeye terkedildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/496) 

296. —İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgüi'ıün, emeklilere yakacak kredisi veri
lip verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü som önergesi (6/497) 
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297. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğiu'nun, Rize bölgesindeki çay 
üreticilerine ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/498) 

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

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

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

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

302. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğiu'nun, Gümüşhane'de kurulan 
klinger öğütme tesisinin çimento fabrikasına dönüştürülmesinin düşünülüp düşünül
mediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/503) 

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

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

305. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Fakir ve Muhtaç Öğrencilere Yar
dım Derneği tarafından Trabzon'da yaptırılacak olan öğrenci yurdunun temel atma 
töreninde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/597) (1) 

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

307. — Mardin Milletvekili Mehmeit Adnan Ekmen'in, Doğu Anadolu'da meyda
na geldiği iddia edilen şüpheli ölüm olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/599) (1) 

30'8. — Balıkesir Milletvekili 1. 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) 

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

311. —Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, kendir ürünü taban fiyatına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/611) (1) 

312. —İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Cumhur başkanı'nın Bursa gezisi nede
niyle hazırlanan protokolde siyasî parti temsilcileri arasında ayrıcalık yapıldığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi {'6/612) (1) 

313. —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) 

314. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 12.9.1980 - 30.9.1989 tarih
leri arasında meydana gelen anarşi ve terör nitelikti olaylara ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/614) (1) 

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

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

317. — 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) 

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

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

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

321. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ra, İçel, Silifke, Erdemli köyleri içme 
suyu (Aksıfat) projesinin 1989 yık ödeneğine ve bu projenin temel atma töreni için 
yapılan harcamaya ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/622) (1) 

322. — İzmir Milletvekilli Fuat Kılcı'nın, İzmir - Beydağ - Paılamutcuk köy yo
luna ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) 

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

325. — 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) 

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

327. —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) 

328. — Çorum Milletvekili Rıza llıman'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) 

329. — Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın, Kırklareli İli Lüleburgaz İlçe
sindeki Türfcgeldi ve Sarımsaklı çiftliklerinin Libya'lılara satılaoağı veya kiralanacağı 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/628) (1) 

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

331. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kamu Ortaklığı ve1 Akaryakıt Tü
ketim fonlarında 1989 yılında toplanan para miktarına ve bu fonlardan hangi projeler 
için ne miktar ödeme yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/634) (1) 

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

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

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

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

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

338. — Balıkesir Milletvekili 1. Önder Kırlı'nın, Ankara Milletvekili ve Millî Sa
vunma eski Bakanı Ercan Vuralhan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Soruş
turma Kurulu talebinin Türkiye Büyük Millet Meclisine sevkedilmediği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/635) 1(1) 

339. — Balıkesir Milletvekili t. Önder Kırlı'nın, Bandırma Körfezinde faaliyet 
gösteren BAĞFAŞ işletmelerine ait fabrikaların bacalarından çıkan gazların çevre kir
lenmesine neden olduğu ve hu işletmeler'in ruhsatsız çalıştırıldığı iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/636) (1) -

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

341. — Diyafbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İline bağlı bazı köylerdeki 
vatandaşların top'lu olaraık göçe zorlandıkları iddiasına ve yerleşim bölgeleri sayısını 
azaltmak konusunda alınan önlemlere ilişkin İçişleri 'Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/638) (1) 

342. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, Asım Ekren'in 1985 - 1989 
yıllarında aldığı kredilere ve ödediği vergilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/653) (1) 

343. —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) 

344. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Güneydoğu Anadolu'da güven
liği sağlama yetkisiyle ilgili olarak yapılan açıklamalara ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/654) (1) 

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

346. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, elektrik İthali 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) 

347. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, ülkemizin, Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri Birliğinden almak zorunda olduğu doğal gazı kullanamamasından dolayı 
herhangi bir cezaî- durumla karşılaşıp karşılaşılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/641) (1) 
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348. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Türk Hükümetince Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetleri Birliğine açılan krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/642) (1) 

349. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, elektrik ithali için Sovyetler Bir
liği ile anlaşma yapılmasının nedenine ve elektrik ithal edilmediği halde tahsis edilen 
kurulu güç karşılığında yapılan ödemelere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/643) (1) 

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

351. — 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) 

352. — 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) 

353. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumundaki tayinlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/659) (1) 

354. — 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) 

355. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, Horzum olayıyla ilgili iddialar 
hakkında bir araştırma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/668) ı(l) 

356. — 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) 

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

358. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Türkiye Kömür İşletmeleri Kuru
munun dış borçlarına ve Kurumca 1987 - 1989 yıllarında üretilen ve tüketime arz edi
len kömür miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/664) (1) 

359. — 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) 

360. — 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) 
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361. — 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) ı(l) 

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

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

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

365. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum İlindeki sağlık ocakların
da personel açığı bulunup bulunmadığına ve İspir - Çamlikaya Sağlık Ocağı Tabibine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/605) 

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

367. —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) 

368. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum ve Kars illerindeki bazı 
fabrika ve tesislerin kimlere, hangi şartlarla satıldığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/676) (1) 

369. — Bingöl Milletvekili İlhami Binici'nin, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumunda yapılan tayinlere ve bazı işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/670) (1) 

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

371. — 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) 

372. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, siyasî parti üyesi olan bir vatandaşa 
Kars Emniyet Müdürlüğünce pasaport verilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/609) 

373. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, 7.11.1989 tarihinde İstanbul'da 
öldürülen bir gazetecinin katilinin bugüne kadar yakalanamamasının nedenine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 
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374. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli İli Hozat İlçesinde görevli 
bir binbaşı hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/672) (1) 

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

376. — 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) 

377̂  — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınla
rında ve bu Kurura müfettişlerince tercüme edilen eserlerde kadınların aşağılandığı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/680) (1) 

378. — Erzurum Milletvekili îsmail Köse'nin, Erzurum İline bağlı Çat, Pasinler 
ve §enkaya ilçelerindeki orta dereceli okulların öğretmen sorununa ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/633) 

379. — Kars Milletvekili Vedat Altun'ün, Kars Üi Çıldır İlçesinde 29.11.1989 ta
rihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/646) 

380. — 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) 

381. — 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) 

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

383. — 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) 

384. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum İli Karayolları 12 nci 
Bölge Müdürlüğünün yol yapımı için gerçekleştirdiği kamulaştırma ve ihalelerden kay
naklanan borçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

385. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, haklarında müfettiş raporu ve mah
kûmiyet kararı bulunduğu iddia edilen iki daire başkanına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi (6/650) 

386. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, TEK İçel Müdürlüğü ile ilgili iddialara 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/684) (1) 

(97 nci Birleşim) 
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387. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Uncu'nun, Sağlık Bakanlığına bağlı 
kurumların yardımcı teknik ve sağlık hizmetleri sınıfında görevli personelden ilkokul 
mezunu olanlara, özel hizmet tazminatı verilmemesinin nedenine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/685) (1) 

388. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Elazığ Emniyet Müdürlüğünce 
gözaltına alman kırka yakın vatandaşın yaklaşık bir aydır gözaltında bulundurulduğu 
iddiasına ilişkin Başbakan sözlü soru önergesi (6/686) i(l) 

389. — îzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Mardin ili Ömerli İlçesi Çimenli Kö
yünde 16.12.1989 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri (Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/651) 

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

391. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Karpas Limited Şirketince Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde çalıştırılan Türk işçilerinin sorunlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/689) (1) 

392. — Antalya Milletvekili Hasan 'NamaTıın, Antalya 1lu Alanya İlçesi Orman İş
letme Müdürlüğünce Keşefli Köyü Denizgüneyi mevkiindeki kumsalda üç adet bina 
yaptırıldığı iddiasına ilişikin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/674) 

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

394. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıkhrım'ın, Tunceli İlindeki bazı vatan
daşlara güvenlik kuvvetleri tarafından işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/690) (1) 

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

396. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye
tinin elektrik enerjisi talebini karşılamak üzere yapılmasına karar verilen santrale iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) (1) 

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

398. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Afşin - Elbistan, Keban ve Ka-
rakaya santrallerinin 1988 - 1989 yıllarındaki elektrik üretimlerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakamndan sözlü soru önergesi (6/694) (1) 

399s — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Süleoğlu beldesi ile çevre 
köylerde mülkim bazı vatandaşların İl Jandarma Alay Komutanlığına ihzar edilerek 
kimlik ve ikametgâh kontroluna tabi tutuldukları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/696) (1) 
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400. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
prim alacaklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/697) (1) 

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

402. —Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Hakkâri İli Uludere İlçesi Hilal 
Köyündeki vatandaşlara karakol komutanı tarafından baskı ve tehditle taş taşıttırıldığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) ı(l) 

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

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

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

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

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

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

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

410. —Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, bir yurttaşımızın mahkeme karşısı
na çıkarılmaksızın güvenlik kuvvetleri tarafından kurşuna dizildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/710) (1) 

411. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, İstanbul Ataköy'deki iki adet 
okul arsasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/712) (1) 
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412. —İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, 1984 - 1985 yıllarında ülkemiz 
üzerinden İran'a silah sevkedildiği ve demokrasi dışı güçlerin Devletin haber alma ör
gütleriyle işbirliği içinde bulundukları iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/719) (1) 

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

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

415. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Cumhurbaşkanının A.B.D. gezisine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/714) (1) 

416. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, ülkemizdeki Kuran kurslarına 
ve 1983 - 1989 yıllarında güvenlik güçlerine intikal eden irticai faaliyetlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/721) (1) 

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

418. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun, Cumhurbaşkanının ABD ge
zisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/716) (1) 

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

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

421. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, 1985 - 1990 yıllarında yurt dışına 
giden ve Türk Hava Yollannm Japonya ve Moskova seferlerine katılan Millî Eğitim 
Bakanlığı personeline ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/723) (1) 

422. —Bingöl Milletvekili tlhami Binici'nin, Bingöl ili Karlıova ilçesi ile Muş 
ili Varto İlçesi arasındaki karayoluna ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/683) 

423. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Kılıçkaya Barajında su tutulma
sından etkilenen köylülerin sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/724) (1) 

424. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Urfa Vali Yardımcısının Regaip 
Kandili dolayısıyla düzenlenen «Hz. Muhammedi anma gecesande yaptığı konuşma
ya İlişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/725) (1) 

425. — Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, 1983 yılından bugüne kadar 
göreve atanan imam hatip lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/726) (1) ' 
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426. — Kars Milletvekili (Mahmut Ahnak'ın, Yeniçeltek Kömür İşletmesinde 
meydana gelen grizu patlamasından önce gerekli güvenlik önlemlerinin alınıp alınma
dığına ve grizu patlamalarının önlenememesinin nedenine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi {6/727) <1) 

427. — Sinop Milletvekili özer Gürbüz'ün, Sinop İli Merkez İlçesi Gelincik Ma
hallesi 33 Evler bölgesinde meydana gelen heyelandan zarar gören vatandaşların so
runlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/728) (1) 

428. — Amasya Milletvekili Mehmet Tabir Köse'tıin, Yeniçeltek Linyit İşlet
mesi Yönetim Kurulunda madencilikle ilgisi olmayan kişilerin de görev yaptığı iddia
sına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/734) (1) 

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

430. — Balıkesir Milletvekili 1. önder Kırlı'nın, zorunlu tasarruf kesintierMn ge
ri ödenmesinde faiz uygulanmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/735) (1) 

431. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, uluslararası yük taşnmacıilığın-
da kullanılan bazı araçların akaryakıt depolarının) küçültülmesine dair uygulamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/736) (1) 

432. — Balıkesir Milletvekili 1. önder Kırlı'nın, 5.2.1990 tarihinde Antalya'da 
açılan formatörlü'k kursuna ilişkin M Mî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/737) (1) 

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

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

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

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

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

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

439. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'rıim, Kastamonu İli İlgaz İl
çesi Saraycik ve Balcı köylerinde meydana gelen yangınlar nedenliyle yöredeki vatan
daşlara yardım yapılmadığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/731) 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Kıyı Kanunu Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (1/641) (S. Sayısı: 301) (Dağıtma tarihî: 20.12.1989) 

2. — 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)| 

3. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 40 Arkadaşının, 22 Mayıs 1987 
Tarih ve 3374 Saydı Kanunun Adı ile 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/202) (S. Sayısı : 355) (Dağıtma tarihi : 
29.1.1990) 

4. — 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 (1/5.01) (S. Sa
yısı : 354) (Dağıtma tarihi : 30.1.1990) 

X 5. — Kuzey Atlantik Andılaşması Teşkilatı Müşterek Ensfrastrüktür Programı 
Gereğince Türkiye'de Yapılacak İnşa ve Tesis İşlerine 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 6. — Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı Arasında İki Âkit Dev
letin Hava Taşımacılık Teşebbüslerinin Faaliyetleri Dolayısıyla Alman 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) 

7. — 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) 

X 8. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Taylano! Krallığı Arasında Hava 
Ulaştırma Anlaşmasının 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 9. — Türkiye Cumhuriyeti ile Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Kendi 
Ülkeleri Arasında ve ötesinde Yapılacak Hava Ulaştırmasına Üişkin 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 10. — 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkın
da Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarın ile Konya Mil
letvekili Haydar Koyuncu ve 2 Arkadaşımın 2924 Sayılı Orman Köylülerimin Kalkın-
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malarının Desteklenmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/658, 2/161) 
(S. Sayısı : 361) (Dağıtma tarihi : 5.2.1990) 

X 11. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Lüksemburg Büyük Dukalığı Hükü
meti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/569) (S. Sayısı : 358) (Dağıtma tarihi : 7.2.1990) 

X 12. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 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 13. — Türkiye Cumhuriyeti ile 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 raporlan 
(1/606) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi: 7.2.1990) 

14. — İzmir Milletvekili Erdal İnönü ve 41 Arkadaşının, 2919 sayılı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun Geçici 3 üncü Maddesi
nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yasa Önerisi ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(2/245) (S. Sayısı : 364) (Dağıtma tarihi : 15.2.1990) 

15. — 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununa Bir Ek Madde ile Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/632) (S. 
Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

16. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Madde tlave Edilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/567) (S. Sayısı : 366) 
(Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

17. — 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı vs Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/646) (S. Sayısı : 367) (Dağıtma ta
rihi : 28.2.1990) 

X 18. — Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Cezaî Ko
nularda Adlî Yardımlaşma ve Suçluların ladesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/461) (S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

X 19. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Cezaî Konularda Karşılıklı Adlî Yardımlaşma Arılaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanım Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1 /541) (S. Sayısı : 374) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

X 20. — Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Halk Cumhuriyeti Arasında Cezaî 
Konularda Adlî Yardımlaşma, Suçluların ladesi ve Hükümlülerin Transferine Dair 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanım Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/558) (S. Sayısı : 375) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 
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X 21. ~ Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Hükümlülerin Nakline 
İlişkin İşbirliği Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/602) (S. Sayısı : 376) (Dağıt
ma tarihi : 28.2.1990) 

X 22. — Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Adlî 
İşbirliği Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/643) (S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 
28.2.1990) 

X 23. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Cezaî Konularda Adlî 
Yardımlaşma ve Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/603) (S. Sayısı : 378) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

24. — Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında 
Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara 
İlişkin Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Haklkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu (1/682) (S. Sayısı : 380) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

X 25. — Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Adına Tescil Edilecek Taşınma Mal
lar Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarım Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/529) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi : 5.3.1990) 

X 26. — 6760 Sayılı Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Ka
nunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/607) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 6.3.1990) 

27. —- Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ye Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Ra
poru (1/627) (S. Sayısı : 383) (Dağıtma tarihi : 8.3.1990) 

28. — Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
ve Türk Ceza Kanununun 13 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Yürürlükten Kaldırıl
masına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/677) (S. Sayısı : 384) 
(Dağıtma tarihi : 8.3.1990) 

X 29. — Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasın
da Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/604) (S. Sayısı : 385) (Dağıtma tarihi : 
13.3.1990) 

X 30. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/570) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma tarihi : 13.3.1990) 

X 31. — Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesine Katılmamı
zın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri komisyonları raporlan (1/583) (S. Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi : 
13.3.1990) 
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X 32. — Ozon Tabakasını Tüketen Maddelere Dair Montreal Protokolüne Ka
tılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal tşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/584) (S. Sayısı : 388) (Dağıtma ta
rihi : 13.3.1990) 

33. — Devlet Memurları Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı : 390) 
(Dağıtma tarihi : 16.3.1990) 

34. — 3.11.1980 Tarihli ve 2330 Sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı, Bolu 
Milletvekili Nevzat Durukan ve 4 Arkadaşının 2330 Sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık 
Bağlanması Hakkında Kanunun 2 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri, İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/424, 2/149) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi : 16.3.1990) 

X 35. — 3332 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasa
rısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/489) (S, Sayısı : 392) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1990) 

36. — Ceza ve Tevkif evleri Umum Müdürlüğünün Teşkilat ve Vazifeleri Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/678) (S. Sayısı : 393) (Dağıtma tarihi: 19.3.1990) 

37. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanu
nunun İl/k Maddesinin Kaldırılmasına İlişkin Yasa Teklifi ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (2/205) (S. Sayısı : 395) (Dağıtma tarihi : 28.3.1990) 

38. — Nüfus Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri komisyonları raporları (1/642) (S. Sayısı : 396) 
(Dağıtma tarihi : 28.3.1990) 

X 39. — İzmir Milletvekili Ramiz Sevinç ve 5 Arkadaşının, 193 Sayılı Gelir 
Vergisi Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/308) 
(S. Sayısı : 400) (Dağıtma tarihi ; 29.3.1990) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

» # • « 

97 nci Birleşim 




