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7. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Sportmenliğe, aykırı davra
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 
Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, esnaf ve sanatkarların sorunları ile yüksek enflas

yon ve bunların toplumda yaratabileceği bunalıma ilişkin gündem dışı konuşmasına Devlet Ba
kanı Işın Çelebi, 

Niğde Milletvekili Mahmut öztürk'ün, Aksaray Valisinin tutum ve davranışlarına ilişkin 
gündem dışı konuşmasına Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler; 

Cevap verdiler. 
İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş, Niğde Milletvekili Mahmut öztürk'ün gündem 

dışı konuşmasına cevap veren Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler'in konuşmasında gruplarını it
ham eden ifadeler bulunduğu iddiasıyla, görüşlerini açıkladı. 

Ankara Milletvekili Tevfik Koçak da, Ortadoğu'da gelişen olaylar ve Türkiye'nin dış poli
tikası konusunda gündem dışı bir konuşma yaptı. 

Federal Almanya'ya gidecek olan Millî Eğitim Bakanı Avni Akyol'un dönüşüne kadar Millî 
Eğitim Bakanlığına, Devlet Bakanı Hüsamettin örüç'ün vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül ve 19 arkadaşının, ülkemiz sporuyla ilgili sorumsuz 
davranışları tespit etmek ve bu tür davranışlara son vermek amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/101) Genel kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemde yerini 
alacağı ve öngörüşmesinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

Hatay Milletvekili öner Miski, 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun 3 üncü maddesinde 
değişiklik yapılması hakkındaki Kanun teklifinin (2/38) İçtüzüğün 38 inci maddesine göre, doğ
rudan gündeme alınmasına ilişkin önergesini, yapılan görüşmelerden sonra geri aldı. 

22.4.1983 Tarihli 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi hak
kında Kanun teklifi (2/291) (S. Sayısı : 425) ile, 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine (1/567) (S. Sayı
sı : 366) 

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin değişti
rilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine (1/646) (S. Sayısı : 367); 

Dair Kanun Tasarılarının, yapılan görüşmelerden sonra kabul edildikleri ve kanunlaştık
ları açıklandı. 

6760 Sayılı Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının (1/607) (S. Sayısı : 382) tümü üzerin
deki müzakereler tamamlandı; maddelerine geçilmesi için yapılan oylamada karar yetersayısı 
bulunmadığından; 

22 Mayıs 1990 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime saat 18.37'de son verildi. 
Başkan 

Başkanvekili 
Aytekin Kotil 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Çanakkale Ordu 

Mümin Kahraman Erluğrul Özdemir 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

21.5.1990 Pazartesi 

Teklifler 

1. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 16 Arkadaşının, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Kanun Teklifi (2/355) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.5.1990) 

2. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak ve 11 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 99 uncu Maddesi ile 1475 Sayılı tş Kanununun 61 inci Maddesinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanunu Teklifi (2/356) (Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve» Bütçe komisyonla
rına) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.5.1990) 

Tezkere 

1. — Cumhurbaşkanlığı 1989 Malî Yılı Kesinhesap Cetvelinin Sunulduğuna tlişkin Cum
hurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Tezkeresi (3/1252) (Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını 
inceleme Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.5.1990) 

Rapor 

1. — Samsun Milletvekili Kemal Akkaya'nın, 3346 Sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile 
Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek Madde Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/195) (S. Sayısı: 279'a 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihi : 21.5.1990) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, "Başkanlık" veya "Şube Müdürlüğü" görevi 

yapan lise mezunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/817) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 17.5.1990) 

2. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, kamu iktisadî teşebbüslerinde yönetim kuru
lu üyeliği veya danışmanlık görevi verilen eski milletvekillerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/818) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.5.1990) 

3. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, eski belediye başkanlarından ve belediye baş
kanı adayı olup da seçilemeyenlerden kaç kişiye kamu iktisadî teşebbüslerinde veya diğer dev
let kuruluşlarında görev verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/819) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 17.5.1990) 

4. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum-tspir karayoluna ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/820) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.5.1990) 

Yazûı Soru Önergeleri 
1. — Kocaeli Milletvekili Ömer TürkçakaPın, Missuri Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakül

tesince ülkemizle ilgili olarak hazırlandığı iddia edilen rapora ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/1344) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.5.1990) 

2. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Sağ-Kur'la ilgili çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/1345) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.5.1990) 
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3. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Millî Savunma Bakanlığınca 12 Eylül 1980 ta
rihinden sonra açılan ihalelere ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1346) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 17.5.1990) 

4. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, ordudan ihraç edildiği iddia edilen bir astsubaya iliş
kin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1347) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.1990) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. — Malatya Milletvekili Galip Demirel ve 62 arkadaşının, basın-yayın organlarında yer 

alan, bazı milletvekillerinin yasama görevlerine ilişkin konularda görev ve yetkilerini meşru ol
mayan işlere alet ettiklerine dair iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin manevî şahsiyetiyle ve milletvekilleriyle ilgili olarak kamuoyunda menfi imaj 
yaratılmasını önlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) (Başkanlığa geliş tarihi : 
16.5.1990) 

22.5.1990 Salı 
Teklif 

1. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak ve 3 Arkadaşının; 2547 Sayılı Yükseköğrenim Ka
nununun 55 inci Maddesinin Harçlarla İlgili (C) Bendinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkın
da Kanun Teklifi (2/357) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 18.5.1990) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya İlinde ne zaman olimpik yüzme ha

vuzu yaptırılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/821) (Başkanlığa geliş tarihi : 
21.5.1990) 

2. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, basında yer alan "bazı üst düzey bürokratla
rının görevden alınması için kara listeye alındığına" dair haberlere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/822) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.5.1990) 

3. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, 1983 yılından buyana Türk Silahlı Kuvvetle
riyle ilişiği kesilen subay ve astsubayların yargılanıp yargılanmadıklarına ilişkin Millî Savunma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/823) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.5.1990) 

4. — Bingöl Milletvekili tlhami Binici'nin, Ankara Tıp Fakültesi 3 üncü sınıf öğrencile
rinden birinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Siyasî Şubesince gözaltına alındığı iddiasına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.5.1990) 

Yazüı Soru Önergeleri 
1. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, ağaçlandırma programı çerçevesinde Tekir

dağ İlinde çalıştırılan geçici işçilerin ücretlerinin ödenmediği iddiasına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyi$Ieri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1348) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.5.1990) 

2. — Tekirdağ Milletvekilil Enis Tütüncü'nün, Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Mü
dürlüğünce Hayrabolu Ziraat Odasına verilen bayiliğin hangi gerekçe ile ve ne kadar süreyle 
askıya alındığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1349) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 21.5.1990) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa San gül (İstanbul), Mümin Kahraman (Çanakkale) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 116 ncı Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama Yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız yoktur. 
Saat 16.00'da toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 15.20 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 16.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa San gül (İstanbul), Mümin Kahraman (Çanakkale) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 116 ncı Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — izmir Milletvekili Erol Güngör'ün, sigara tüketimi, tütün üreticilerinin alacakları ve sorun
larına ilişkin gündem dışı konuşması ve Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci'nin cevabı 
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BAŞKAN — tzmir Milletvekili Sayın Erol Güngör, tütün üreticilerinin sorunları ile sigara 
sanayimiz ve tüketimimiz konularında gündem dışı söz istemişlerdir. Kendilerine söz veriyorum. 

Sayın Güngör, süreye riayet edilmesini rica edeceğim. 
Buyurun. 
EROL GÜNGÖR (tzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime başlamadan 

önce, Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. 
250 bin civarında üretici aileyi ilgilendiren 1989 ürünü Ege Bölgesi tütün piyasası, son dört 

yıla göre ikibuçuk aylık bir gecikme ile, 12 Şubat 1990 tarihinde açılmıştır. Tütün fiyatları açık
landığında, tütün üreticisinin yaşadığı şok ve hayal kırıklığı sonucunda meydana gelen olayları 
henüz hiçbirimiz unutmadık. Alın terinin karşılığını alamadığı halde, fedakâr tütün üreticisi 
kaderine boyun eğmiş ve yeni mahsul tütünü dikmeye başlamıştır. 

Şimdi, daha önce olduğu gibi yine ANAP sıralarından, "Madem alın terinin karşılığını 
alamadı, niye tekrar tütün dikiyor?" diyenler olacaktır. Tütün üretilen bölgelerin pek çoğun
da, tütünden başka bir şey yetişmez. Üreticiler de, çoluğu çocuğu ile birlikte tarla boş kalma
sın, ailece aç kalmayalım" diye, tütün dikmek mecburiyetindedirler. Bu mecburiyetin istismar 
edilmesinden artık vazgeçilmelidir. 

Maliyet çıkarılacaksa şimdiden çıkarılmalı, açık bir şekilde ilan edilmelidir. Maliyet çıka-
rılmayacaksa, sonradan, -geçen yıl olduğu gibi- ANAP Grubunun da sıkıştırmasıyla, bakan
lar, düzmece maliyetleri ortaya koymamalıdırlar; bizler de o maliyetler üzerinde tartışmaktan 
vazgeçelim. 

1 Mayıs 1990 günü Sayın Hasan Zengin'in burada yapmış olduğu konuşmaya cevap veren 
Sayın Maliye ve Gümrük Bakanı, değerlendirme yapmamızı sağlamak üzere, bir listeyi takdim 
edeceğini söylemişti; şu ana kadar böyle bir listenin takdimini görmedik; son fiyatları -ANAP'ın 
rakamlarına göre- tahlil etme fırsatını da bulamadık. 

Şu anda, tütün üreticisi, 1990 yılı tütün ekimini bitirmiştir ya da bitirmek üzeredir; ama, 
henüz parasını alamayan binlerce, onbinlerce üretici halen mevcuttur ve bunlar, geçtiğimiz Şe
ker Bayramını da, geçen yıllarda olduğu gibi, yine parasız geçirmek mecburiyetinde kalmışlar
dır; yine, bayramı, eşine bir entari, çoluğuna çocuğuna bir ayakkabı alma imkânından yoksun 
geçirmişlerdir. Hem de, Sayın Cumhurbaşkanının, Sayın Başbakanın, tatil kentlerinde, yanın
daki bakanlarla, milletvekilleriyle yaşamış olduğu hayatı, gazetelerden okuyarak geçirmek du
rumunda kalmışlardır. 

Tütün ekicisinin parasını zamanında ödememek, ANAP İktidarında alışkanlık haline gel
miştir. Şu anda, 1989 ürünü tütününün parasını alamayan, hem de Tekel'den alamayan tütün 
ekicilerimizin oranı yüzde 25 civarındadır. 

Bu arada, birbuçuk yıldan beri kanayan bir yarayı, Sayın Bakana buradan hatırlatmak 
istiyorum; o da, 1988 ürününü iki tüccara (Sarıgöllü ve Fevzi Şenol Firmalarına) satan tütün 
üreticileri, halen, paralarını -üzerinden 16-17 ay geçtiği halde- alamamışlardır. Sarıgöllü Fir
masına satanlann alacaklarını Tekel yüklenmiş, onların da bir bölümüne yüzde 30 kadar öde
me yapılmış, mahkeme kararı olmasına rağmen, mahkemeden karar çıkarmalarına rağmen, 
pek çok yöremizde -Akhisar, Bergama ve Kınık'ta bazı üreticiler hiç para alamamışlardır; hem 
de mahkeme kararı olmasına rağmen alamamışlardır; mahkeme, yüzde 33 faiz ve yüzde 50 taz
minata karar vermiş olmasına rağmen alamamışlardır. 
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Fevzi Şenol Firmasındaki durum yürekler acısıdır. 1988 yılı ürününü, 1 Aralık 1988 tari
hinde adı geçen firmaya satan insanlar, bu firmadan senet almışlardır; senetlerin bedelleri öden
memiştir. Bu senetlerin fotokopilerini, eğer isterse, Sayın Bakana buradan takdim edebilirim. 
İzmir'in birçok ilçesinde, Kınık, Bergama, Kemalpaşa, Akhisar'da Muğla'da ve diğer illerde 
de bu durumda olan insanlar vardır. Bu ortaklar bana senetlerini gönderdikçe, Tekel yetkilile
rine gönderiyorum; ama, şu ana kadar bir umut ışığı alabilmiş değiliz. 

Değerli milletvekilleri, bu yıl, ilk kez, Sosyaldemokrat Halkçı Partinin de üzerinde dur-
masıyla, tütünde, geç ödeme halinde kademeli fiyat uygulanacağı ifade edilmiştir. Bu uygula
mayı Tekel yapmıştır; ama, tüccar, ürün bedellerini geç ödediği için, Tekel'in yapmış olduğu 
bu uygulamaya benzer bir uygulamayı şu ana kadar yapmamıştır. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizde ve dünyadaki sigara olayına da kısaca değinmek istiyo
rum : Yakın zamana kadar zararları bilinmeyen tütün ve mamulleri, elli yıldan beri önemli 
suçlamalara maruz kalmış ve son yıllarda gün ışığına çıkan ve kesinlik kazanan büyük tahribat 
sebebiyle, bütün ilim dünyasının ve ciddî devlet yönetimlerinin de haklı mücadele konusu hali
ne gelmiştir. "Sen vücuduna nasıl bakarsan, o da sana öyle bakar" gerçeğini kavrayan zengin 
ulusların insanları, kitle halinde, sigarayı bırakmaya başlamışlardır. 

BAŞKAN — Sayın Güngör, toparlayınız efendim. 

EROL GÜNGÖR (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkan. 

İtalya, Bulgaristan, Fransa, Yeni Zelanda, Norveç, Danimarka, İsveç, Finlandiya, İzlan
da, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, sigara içilmesini kısıtlayıcı, hatta yasaklayıcı bazı 
önlemlere dahi başvurmuşlardır. Dünya sigara tröstleri, sigaradan kaçışı durdurabilmek için, 
bir taraftan sigara fiyatlarını ucuzlatırken, öte yandan, milyarlarca dolarlık reklam kampanya
larına devam etmektedirler. 

Ayrıca, bizim ülkemiz başta olmak üzere, tütün ve tütün mamulleri üreten ülkelerin pa
zarlarını ele geçirmek için, sigara içicilerinin damak zevkini değiştirmek amacıyla, kaçağı des
tekleme yoluna bile başvurmaktan çekinmemişlerdir. 

Dünya sigaradan kaçarken, ülkemizde de diğer gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi, si
gara tüketmi her yıl yüzde 4 civarında, artmaktadır. İnsanları sigara belasından kurtarmak için, 
Hükümet seferberlik ilan etmiyor, aksine, köyümüzden kentimize kadar her marketin, her bakkal 
dükkânının önlerinde, sigaranın sağlığa olan zararına karşı uyarı notları dahi taşımayan ışıklı 
reklam panoları asılıyor. Yer yer, ovalarda dahi, Amerikan kovboylu dev sigara reklam panola
rını görmek mümkün; Akhisar'da görmek mümkün, İzmir'in diğer yerlerinde görmek müm
kün, tütün ekilen bölgelerde bile görmek mümkün. Yani, artık, her yer sigara reklamlanyla 
dolu. Ankara'nın en işlek caddelerinden geçerken, geceleri ışıklı reklamların en çoğunu sigara 
reklamlarının oluşturmakta olduğunu hepimiz görüyoruz, yaşıyoruz. Bugün, köylerin mini
büslerinin ön camlarında da, yan camlarında da, artık, sigara reklamlarına rastlamak müm
kün olmaktadır. Bu sigara reklamlarının tamamı da... 

BAŞKAN — Sayın Güngör, bir kanun teklifi var, o teklif gündeme geldiğinde de konu
şursunuz. 

EROL GÜNGÖR (Devamla) — Sayın Başkanım, bitiriyorum. 

BAŞKAN — Zannediyorum 10 sayfanız daha var. 
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EROL GÜNGÖR (Devamla) — Hayır, hayır, Sayın Başkanım, tek sayfa. 
BAŞKAN — 10 dakika oldu. Rica ediyorum!.. 
EROL GÜNGÖR (Devamla) — Bu yolun reklam kampanyalarının da etkisiyle, Türkiye'

de son 7 yılda, Türk tütüncülüğünü ve ekonomisini ciddî olarak tehdit eden yabancı sigarala
rın istilası söz konusudur. Tütün ülkesi ülkemiz, yabancı sigaraların istilasına uğramıştır. 

Nitekim, 1984 yılında 2 337 tonla başlayan yabancı sigara ithalatı, 1989 yılında -Tekel'den 
aldığımız bilgilerle- 11 bin tonu geçmiştir. Türk sigara içicileri, her geçen gün bağımlılık ya
pan, soslar bulunan bu sigaralara daha çok alışmaktadır. Bu da, şark tipi tütün yerine, virjin-
ya tipi tütün alışkanlığı demektir. 

1984 yılında yabancı sigaraya ödenen döviz 28 milyon dolar civarında iken, 1989 yılında 
sigara ithalatına ödenen döviz 230 milyon doları geçmiştir; yani, 1988 tütün ihracatımızın (77 
bin ton) yüzde 95'ini bulmuştur. 

Değerli milletvekilleri, Türk tütüncülüğü, Türk tütün üreticisi ve Türk ekonomisine zarar 
verdiği artık yadsınmaz bir gerçek olan yabancı şiara işgaline dur diyebilmek için, başta siz 
sayın milletvekilleri olmak üzere, tüm sigara içicilerimizi ve tüm halkımızı, yabancı sigaralara 
karşı boykota davet ediyorum; kola boykotunu başarıyla gerçekleştiren halkımızın bunda da 
başarılı olacağına inanıyorum. 

Yüce Meclisi saygılarla selamlıyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyursunlar Sayın Kahveci. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (istanbul) — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; İzmir Milletvekili Sayın Güngör'ün gündeme getirdiği tütün ve sigara konusunda, 
ben de, müsaadenizle, ne düşündüğümüzü, ne yapmak istediğimizi açıklayayım. 

Geçen sefer, gündem dışı bir konuşma yapıldığı zaman tekrar etmiş, söylemiştim; tütünde 
geç ödeme konusunda şikâyetler var; ama, ben şunu söyleyeceğim : Bizim performansımız geçmiş 
yılların performansından çok çok daha iyi olacaktır. Bunu burada, bir sürü kelimeye boğup 
anlatmak yerine, bu kadar sade cümlelerle ifade etmeyi tercih ediyorum. 

Sarıgöllü firmasıyla ilgili olarak Sayın Güngör'ün verdiği bilgiler için teşekkür ederim. 
Olay takip ediliyor. Yüzde 30 ödemeler yapıldı. Fevzi Şenol Firmasıyla da ilgili çalışmalar var. 
Bittiği zaman burada huzurlarınızda size takdim edeceğim. 

En önemli konu, tütünde ne oluyor? Tütünde ne olacak? Türk Tütünüyle yabancı tütün
ler arasındaki mücadelede Türk tütünü nasıl kazanacak? Sigara boykutu, yabancı sigara boy-
kutu çözüm olabilir mi gibi güzel bir konu açtınız. Biz bu konuda daha kalıcı, daha akılcı ted
birlere başvurmayı tercih ediyoruz. Türk tütününün ve Türk tütün çiftçisinin hayatiyetini ida
me ettirebilmesi, daha güçlü hale gelebilmesi için, birkaç yol vardır. Bunlardan bir tanesi, Türk 
tütününden yapılan sigaraların daha kaliteli hale getirilmesidir; hem tütünün ve hem de yapı
lan sigaraların daha kaliteli hale getirilmesidir; yani, Tekel'deki teknolojinin ilerletilmesidir. 
Bu konuda son yedi yılda büyük başarı sağlandı. 

Biliyorsunuz, bir zamanlar, güya kapasitesi yetmediği için, yeni yeni fabrikalar kurulu
yordu. yani, Türkiye'deki Tekel fabrikaları, kapasitesi olmasına rağmen, düşük kapasite ile 

v 
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çalıştırılıyor ve Türk tütünü Yugoslavya'ya, Bulgaristan'a gönderilerek işleniyordu; oradaki iş
leme karşılığı da, bizim en iyi, en kaliteli tütünümüzü alıyorlardı. Çünkü, para veremiyorduk, 
döviz veremiyorduk, işletmek için de tütün veriyorduk. Yugoslavlar, Bulgarlar bizim en iyi tü
tünlerimizi ellerine geçirdikleri için, uluslararası piyasalarda bizim tütün ihraç imkânlarımızı 
da kısıtlamışlardı. Yani, bindiğimiz dalı iki kere kesmiştik. Bugün o durum yok. Bugün, 1980 
öncesinde kapasitesi yetmeyen sigara fabrikaları, çok daha yüksek üretimler yapıyorlar ve ka
pasitelerinin çok altında çalışıyorlar. Bunu düzelttiğimiz için önce, teşekkür istemiyoruz; ama, 
hiç olmazsa bir yanlışı düzelttiniz diye gerçeğin kabul edilmesini, özellikle takdirlerinize veya
hut da insaflarınıza bırakıyoruz. 

Efendim, Türk tütününün virjinya, burley gibi tütünlerle rekabeti için en önemli yol, tü
tün üretme ve sigara işleme teknolojilerinin, tekniklerinin geliştirilmesidir. Tütün kalitesinde 
belirgin bir yükselme var, tütün ihracatının artışından da bu görülüyor. Bu yeterli midir değil 
midir tartışmasını burada açmıyorum; ama, tütün kalitesinde de devamlı olarak bir iyileştirme 
var. 

Şu anda esas hedef aldığımız konu iki tanedir. Birincisi, Türkiye'deki sigara fabrikaları
nın en ileri teknolojiyle Türk tütününden sigara üretmeleridir. Bu konuda, geçmiş yıllarda baş
layan çalışmaları hızlandırarak götüreceğiz. Mevcut makineleri daha modern hale getirmek, 
mevcut personeli daha iyi eğiterek daha kaliteli sigara üretilmesini sağlamak mecburiyetinde
yiz. Eğer, rekabet ettiğimiz kuruluşlar ve markalar çok daha iyi teknolojiyle ve çok daha iyi 
yetişmiş teknisyenle, işçi ve mühendisle karşımızdaysalar, bizim de o düzeye gelmemiz gereki
yor. bu konuda, Tekel, son beş altı yılda büyük bir atılım içine girdi; bu atılımı devam ettirip 
hızlandıracağız. 

ikincisi, tabu olarak kabul edilen bir konu var. Bizim amacımız, Türk tütün yetiştiricisine 
ve çiftçisini daha zengin hale getirmek değil mi? O halde, Türk tütününe, şark tütününe karşı, 
eğer karşı bir taarruz başlatılmışsa, onunla mücadelenin yolu nedir?., onlara rakip olabilecek 
ürünleri burada yetiştirmek. 

Türk tütünü, şark tütünü ile yabancı tütünlerin yetişebileceği alanlar farklıdır. Malumu
nuzdur bunlar... Türkiye'de acaba virjinya ve burley tütünü yetiştirilebilir mi? Bunların araş
tırmaları yapıldı; fakat, bu araştırmalar yeterince yapılamadı. Bu konu bir tabu idi. Niye bir 
tabuydu? Onu da ben burada sorgulamak isterim. Şark tütününün taban arazisinde iyi kalite
de niçin yetişmediği malum, öbür tütün türleri ise taban arazide daha iyi yetişiyor. Peki, bu 
tütünü Türkiye'de yetiştirmemek konusunda niye bazı engellemeler oldu? \ani, özellikle 1970'li 
yıllarda ilk yabancı sigara kaçağı başladığı zaman bununla mücadele için bunu yetiştirelim" 
dendi ve bu büyük şekilde nedense engellendi. 

Bu konuda da, Türk tütün çiftçisinin lehine çalışma yapılması şarttır. Bu çalışmaları biz 
hızlandırıyoruz. Neden hızlandırıyoruz? Çünkü, Şark tütününün kalitesi taban arazide bozu
luyor. O halde, taban arazide etmeğini kazanan tütün çiftçisine, daha fazla kazanabilecek im
kânları getirelim ve şark tütününün, virjinya ve burley'e karşı verdiği mücadelede, Türk tütün 
çiftçisini kollayacak, güçlendirecek şekilde gerekli olan neyse onu yapalım, ithalata daha az 
döviz gitmesini mi istiyoruz; daha fazla döviz gitmesini engellemenin yolunu bulmalıyız. Bu 
konuda çalışmalar hızlandırılmıştır. 
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Burada, tabiî, geçmişin getirdiği, son otuz kırk yılın getirdiği bazı şartlanmalar var. Biraz 
da, bu sektörün tamamen kamu tekelinde olmasının da getirdiği bir esneklik eksikliğinden, 
yeterince esnek olmamasından kaynaklanan bazı sıkıntılar var. Bunları çözeceğimiz kanaatin
deyim. Çok daha kaliteli tütün yetiştirerek, çok daha iyi sigara imal ederek, yabancı tütünlerin 
Türk piyasasından almak istediği payı tekrar çok daha düşük oranlara, yabancı tütünlerin Türk 
piyasasından aldığı payı çok daha düşük oranlara düşürme niyetinde ve azmindeyiz. Bu konu
da önümüzdeki yıllarda da büyük gayret gösterilmesi gerekiyor. Çözümü kolay bir sorun de
ğil; ama, muhalefet iktidar demeden eğer bu konu desteklenirse, çok daha hızlı yol alırız. 

Hepinize saygılarımı arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Fransa'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Ali Bozer'in dönüsüne kadar Dışişleri Bakanlığına, 
Devlet Bakanı Güneş Taner'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1254) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresi vardır, okutup bilgilerinize sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 21 - 23 Mayıs 1990 tarihleri arasında Fransa'ya gidecek 
olan Dışişleri Bakanı Ali Bozer'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Gü
neş Taner'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgile
rinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

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

1. — Malatya Milletvekili Galip Demirel ve 62 arkadaşının, basın yayın organlarında yer alan, 
bazı milletvekillerinin yasama görevlerine ilişkin konularda görev ve yetkilerini meşru olmayan işlere alet 
etliklerine dair iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevî 
şa/ısiyetiyle ve milletvekilleriyle ilgili olarak kamuoyunda menfî imaj yaratılmasını önlemek amacıyla Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) 

BAŞKAN — Araştırma önergesi vardır; okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

(Bazı Milletvekillerinin, devletten ihale alan şirketleri korkutmak amacıyla Meclise soru 
önergesi verip, sonra, rüşvet karşılığı geri çektikleri) iddialarının yaygın hale gelmesi, basın ka
nalı ile kamuoyuna yansıtılması, Türkiye Büyük Millet Meclisini ve Üyelerini, kamuoyu nez-
dinde küçük düşürücü bir imajın yaratılmasına sebep olmuştur. 

Bu nedenle, Anayasanın 98 inci, Meclis içtüzüğünün 102 nci maddelerine istinaden, yu
karıda belirtilen konularla ilgili olarak, bir Meclis araştırmasının açılmasını arz ve talep ederiz. 
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Galip Demirel 
Malatya 

Onurat Şeref Bozkurt 
Ankara 

Raşit Daldal 
Niğde 

Hasan Çakır 
Antalya 

Ersin Koçak 
Adana 

Metin Balıbey 
Afyon 

İbrahim Öztürk 
Adana 

Ahmet Akgün Albayrak 
Adana 

Mustafa Uğur Ener 
Kütahya 

Ayçan Çakıroğulları 
Denizli 

Kudbettin Hamidi 
Siirt 

Mustafa Kızıloğlu 
Afyon 

Arif Ağaoğİu 
Adıyaman 

İsmail Şengün 
Denizli 

Ali Tanrıyar 
İstanbul 

Abduivahap Dizdaroğlu 
Mardin 

Kemal Birlik 
Siirt 

Şevki Gögüsger 
Kırşehir 

Mehmet Pürdeloğlu 
Hatay 

Tevfik Ertürk 
Ankara 

Nizamettin özdoğan 
Elazığ 

Eyüp Cenap Gülpınar 
Şanlıurfa 

Ali Şakir Ergin 
Yozgat 

Ülkü Güney 
Gümüşhane 

Ahmet Günebakan 
Gaziantep 

Abdülbaki Albayrak 
İstanbul 

Mustafa Cumhur Ersümer 
Çanakkale 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Seyit Halil özsoy 
Kayseri 

Mehmet Gedik 
Bursa 

Kerem Güneş 
Kars 

Hamdi özsoy 
Afyon 

Nihat Türker 
Afyon 

Şakir Şeker 
Sivas 

Adnan Yıldız 
İstanbul 

Burhan Kara 
Giresun 

Hasan Tahrıöver 
Gaziantep 

Nuri Gökalp 
İstanbul 

Hayrettin Elmas 
İstanbul 

Ali Topçuoğlu 
Kahramanmaraş 

Hikmet Biçentürk 
İçel 

Kemal Karhan 
İzmir 
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Fethi Çelikbaş 
Burdur 

Ahmet Mesut Yılmaz 
Rize 

Mustafa Kalemli 
Kütahya 

Mehmet Akdemir 
Gaziantep 
Ünal Yaşar 
Gaziantep 

Yusuf Bozkurt özal 
Malatya 

Göksel Kalaycıoğlu 
Ankara 

tlhan Aşkın 
Bursa 

Mustafa Nazikoğlu 
Rize 

Adil Küçük 
Konya 

Abdullah Cengiz Dağyar 
Antalya 

Cemal özbilen 
Kırklareli 

Ali Rıfkı Atasever 
Tekirdağ 

Rıza Şimşek 
Erzurum 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Seçkin Fırat 
Bolu 

Hazım Kutay 
Ankara 

Mehmet Kahraman 
Erzurum 

Abdurrahman Bozkır 
Konya 

Mehmet Şimşek 
Konya 

Mahmut Karabulut 
Sivas 

GEREKÇE 

Bir süreden beri, basın yayın organlarında, milletvekillerinin, yasama görevlerine ilişkin 
konularda, görev ve yetkilerini meşru olmayan birtakım karanlık işlere alet ettikleri iddia ve 
haberleri yer almaktadır. Nitekim, 5 Mayıs 1990 tarihli Sabah Gazetesinde "Mecliste Skandal" 
başlığı ile bir haber yayınlanmıştır. 

Daha sonra 8 Mayıs 1990 tarihli Tercüman Gazetesinde, aynı konuyla ilgili bir haber ya
yınlanmış, bazı milletvekillerinin "İş takibi ile de yetinmeyip daha süratli yoldan köşeyi dönme" 
heveslerinden bahsetmiştir. 

Bazı milletvekillerinin birtakım firmalara haber uçurmak suretiyle (Haklarında soru önergesi 
verildiğini) bildirip skandaldan hoşlanmayan soru önergesinin yok edilmesi karşılığı menfaat 
temin ettikleri iddiası açık bir şekilde kamuoyuna yansıtılmıştır. 

Gerie, Sabah Gazetesinde 7 Mayıs 1990 tarihinde 11 Mayıs 1990 tarihli nüshasında (Mec
liste karanlık numaralar) başlıklı konuya ilişkin detaylı haberler yayınlanmıştır. 

Bu iddialar ve yayınlar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevî şahsiyetini ve milletve
killiğinin saygınlığı imajını, kamuoyu nezdinde fevkalade menfî bir şekilde etkilemiş durumdadır. 

Konunun aydınlığa kavuşmasının zarureti ortadadır, bu tür karanlık işlerle uğraşanlar varsa 
ortaya çıkarılması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevî şahsiyetine olan saygının bir ge
reğidir. 
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Yukarıda belirtilen nedenlerle, Anayasamızın 98 inci ve Meclis İçtüzüğünün 102 nci mad
delerine istinaden, tarafımızdan, bu Meclis araştırması önergesinin verilmesi zaruri görülmüştür. 

BAŞKAN — önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması ko
nusundaki öngörüşme, sırasında yapılacaktır. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

2. -r- Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu ve arkadaşlarının, Demir ve AşfaUit Ma
den Sahalarının İadesi Hakkında Kanun Teklifini geri aldıklarına ilişkin önergeleri (4/179) 

BAŞKAN — Bir kanun teklifinin geri verilmesine dair önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Demir ve Asfaltit Maden Sahalarının tadesi Hakkında Kanun Teklifimizi geri çekiyoruz. 
Gereğini arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Gümüşhane 
Işın Çelebi 

İzmir 
Mehmet Ali Bilici 

Adana 
Hayrettin Elmas 

İstanbul 
Fecri Alpaslan 

Ağrı 
Muhittin Karaman 

Gümüşhane 
Raşit Daldal 

Niğde 
E. Cenap Gülpınar 

Şanlıurfa 
Ömer Okan Çağlar 

Aydın 
Ali Bahaoğlu 

Nevşehir 
A. Macit Yağan 

Kayseri 
Mustafa Şahin 

Kayseri 
Orhan Demirtaş 

İstanbul 

Abdülkadir Aksu 
Diyarbakır 

Mustafa Dinek 
Konya 

Metin Balıbey 
Afyon 

M. Cumhur Ersümer 
Çanakkale 

Halil Şıvgın 
Ankara 

A. Talip özdemir 
Konya 

Ayhan Uysal 
Çanakkale 

Muhyettin Mutlu 
Bitlis 

Kemal Birlik 
Siirt 

N. Mehmet Kaşıkçı 
Kayseri 

V. Servet Hacıpaşaoğlu 
Kayseri 

Recep Ergun 
Kayseri 

Talat Zengin 
Malatya 

BAŞKAN — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunda bulunan teklif geri verilmiştir. 

3. —izmir Milletvekili M. Turan Bayazü'm (6/806) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 
ilişkin önergesi (4/178) 
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•BAŞKAN — Bir sözlü sorunun geri alınmasına ilişkin önerge vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 456 ncı sırasında yer alan (6/806) esas numaralı sözlü 
soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Mehmet Turan Bayazıt 
tzmir 

BAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir. 

Gündemin, "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler" kıs
mına geçiyoruz. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 17 arkadaşının, kamu iktisadî teşebbüslerinin ülke eko
nomisine katkısı bunlardan bazılarının satûmasmı zorunlu kılan nedenler ve satılan ve satışa çıkarılan 
kamu iktisadî teşebbüslerinin değer takdirleri konusunda genel görüşme açümasına ilişkin önergesi (8/18) 

BAŞKAN — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 17 arkadaşının, kamu iktisadî teşebbüs
lerinin ülke ekonomisine katkısı, bunlardan bazılarının satılmasını zorunlu kılan nedenler ve 
satılan ve satışa çıkarılan kamu iktisadî teşebbüslerinin değer takdirleri konusunda, Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesinin öngörüşmesine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Buradalar. 

önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra, yurdumuzda kalkınma ve sanayileşme amacım 
gerçekleştirmenin temel araçları olarak, kamu iktisadî teşebbüsleri kurulmuş ve Cumhuriyet 
Türkiye'sinin sanayileşmesinde ve kalkınmasında KİT'lerin çok önemli katkıları olmuştur. 

Ancak, ülkemizin bugün çağdaş bir kalkınma ve sanayileşme seviyesine geldiği de iddia 
olunamaz. Bu durumda devletin kuruluş aşamasında, bu temel amaçları sağlamak üzere ku
rulan KİT'lerin işlevlerinin bittiğinin kabulü mümkün değildir. Dolayısıyla, KİT'lerin bu önemli 
işlevi devam etmekte, ayrıca bu kuruluşlar, yurdumuzudaki yoğun işsizliğin kısmen de olsa ha
fifletilmesi ne katkıda bulunmaktadır. 

KİT'lerin ülkemiz için bu kadar temel amaç ve önemi varken, ANAP İktidarı, ekonomi
mizde temel sanayi'eşme aracı olarak görülen KİT'lerin bir kısmını satmış ve bir kısmını da 
satışa çıkarmıştır. Bu uygulamanın, ülke ekonomisinin geleceğine çok ağır bir darbe vuracağı 
açıktır. 

Diğer taraftan, gerek satılan ve gerekse yabancılara satılmak üzere hazırlık çalışmaları ya
pılan KİT'lerin değer takdirlerinin yabancı firmalara yaptırıldığı da bilinmektedir. 
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Bu nedenle gerek KİT'lerin ekonomimizin geleceği bakımından gerekliliklerinin belirtil
mesi, ayrıca gerek satılan, gerekse satılmak üzere üzerinde çalışmalar yapılan KİT'lerin değer 
takdirlerinin gerçek esaslara göre yapılıp yapılmadığının, Türkiye'de bu işletmelerin değerleri
ni takdir edebilecek nitelikte teknik kurum ve işletmelerin bulunup bulunmadığının, değer tak
dirinde neden yabancı frmaların seçildiğinin, diğer taraftan KİT'lerin satılmasını zorunlu kı
lan nedenlerin neler olduğunun incelenmesi, öte yandan satışa çıkartılan KİT'lerin ileri işlet
mecilik, verimlilik ve kârlılık esaslarına göre çalıştırılıp çalıştırılmadığının ve yönetimlerince 
bu ilkelerin sağlanması için gerekli gayretlerin gösterilip gösterilmediğinin, ayrıca satışa çıka
rılan KİT'lerin Türk ekonomisine katkılarının boyutlarıyla, satışları sonucunda ekonomide do
ğacak boşlukların neler olduğunun ve bunların yabancı kişi ve ülkelere satılmasının, ülkenin 
güvenliğine ve geleceğine nasıl bir etki yapabileceğinin saptanması için, Anayasanın 98 ve Meclis 
İçtüzüğünün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca Genel Görüşme açılmasını saygılarımızla arz 
ederiz. 

Kamer Genç 
(Tunceli) 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Biraz önce okuttuğumuz Meclis araştırması önergesine, Sayın Yılmaz Altuğ, 

Sayın Kaya Opan ve Sayın Burhan Cahit Gündüz, "katıldıklarını" bildirir bir önerge gönder
mişlerdir; bilgilerinize arz ederim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Herhalde, daha önceki okunan önergeyle ilgili değil mi Sa
yın Başkan? 

BAŞKAN — Bu değil efendim, "daha önce okunan" dedim. 
Sayın Devlet Bakanı Güneş Taner; buyursunlar efendim. 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
hepinizin malumu olduğu üzere, Türkiye, cumhuriyet dönemine geçtiğinde sermayesi hemen 
hemen olmayan bir ülkeydi. Böyle bir ülkede memleketi imar etmek için, böyle bir ülkede va
tandaşlara en iyisini verebilmek için, Büyük Atatürk, o günkü koşullar altında KİT'leri kur
muştur, hepinizin malumudur. Bu KİT'ler, zaman içerisinde, Türkiye'nin gelişmesine katkıda 
bulunmuşlar; bilhassa 1929'da, Amerika'daki büyük krizden sonra önemleri artmış ve ekono
miyi yavaş yavaş da olsa, Türkiye'de, betli yerlere kadar getirmişlerdir. 

KİT'lerin kuruluşu, hepinizin bildiği gibi, devletin kaynaklarından ziyade, vergilerden alı
nan kaynaklarla finanse edilmiştir. 

ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Devletin kaynağı vergidir zaten. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Devletin kaynağı vergidir; doğru; ama, 

devletin bir başka kaynağı daha vardır; o da, bildiğiniz gibi, borçlanmadır. İç borçlanma, dış 
borçlanma... 

ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Kaynak değil o, borç. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Türkiye'de KİT'lerin bir kısmı dış borç

lanma, bir kısmı iç borçlanma ile ve bir kısmı da vergilerden kaynak kullanarak günümüze 
kadar gelmişler, bugün, takribî defter değerleri 50 trilyon lira civarında olan KİT'lerin tesisle
ri, memleketimizde, insanımızın alın terinden kazandığı paranın bir kısmını devletine vergi olarak 
verdiği paradan kaynak sağlanarak yapılmıştır. 
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1980'de, dünyadaki gelişmelere ve değişimlere ayak uydurmak isteyen Türkiye Cumhuri
yeti hükümetleri, 1980 senesinden sonra, yavaş yavaş, KİT'lerin, gerçek anlamda devlete kat
kıdan ziyade, yük olduğunu ortaya çıkarmışlar; rakamlar bunu açıkça göstermiş ve sonunda, 
milletten daha fazla vergi almadan, buraları siyasî partilerin, -özür dileyerek söylüyorum- arpa
lıkları haline getirmemek için, vatandaşın parasını vatandaşa geri verebilmek içini, 1980'den 
bugüne kadar yapılan çalışmalar içerisinde, KİT'ler, yavaş yavaş, önce rasyonel bir idareye, da
ha sonra rasyonel bir finansmana ve devamı olarak da bir satış programına alınmışlardır. 

Bu, sadece Türkiye'nin bulduğu bir model değildir; bütün dünyada, serbest pazar ekono
misinin çerçevesinde ve uygulamasında kabul edilmiş; herkesin geçtiği, arzu ettiği ve bu tarafa 
gittiği bir modeldir. Kaldı ki, sosyal demokrat kökenli Sovyet Rusya dahil olmak üzere, Doğu 
Blokundaki bütün ülkelerin, demokratikleşme çerçevesi içerisinde, boyunduruktan kurtarılır 
kurtarılmaz, ilk söyledikleri şey, bu modele uyacakları, bu şekilde hareket edeceklerdir. Yani, 
bugün dünyada bu modeli kabul etmek, bu modeli müdafaa etmek, bu modelin iyi olduğunu 
söylemek geçerli değildir; çünkü, dünyanın dışında bir olaydır. Bu bir gerçektir; gerçekler üze
rine daha fazla bir şey söylemek de istemiyorum. 

Peki, nasıl olacaktır?.. Eğer siz vatandaşınıza, zarar eden bir şirketi zorla vermeye kalkar
sanız, bu, acaba vatandaşa iyilik yapmış olmak mıdır? Kanaatimizce hayır. Vatandaşa kâr edeni, 
vatandaşa iyi olanı ve vatandaşa kazık atmadan iyiyi sunmak, iktidarların görevi, muhalefet
lerin de özlemidir. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — Tabiî, çimento fabrikaları gibi, USAŞ gibi... 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Çimento fabrikalarına da geliriz, 
USAŞ'a da geliriz; merak etmeyin. 

Bu açıdan hareketle, KİT'lere şöyle bir göz gezdirelim; KİT'ler dediğimiz bu büyükler ne
lerdir : Efendim, 28 ana teşekkülle 17 bağlı ortaklık olmak üzere 45 tane vardır. Nominal ola
rak 13 trilyon lira sermayeleri vardır; bugüne kadar ödenen sermayeleri de 8 trilyon liradır. KİT'
lerimizde 616 995 kişi çalışmaktadır. Bu vatandaşlarımıza senede 13 trilyon lira para öderiz. 

Devletin memuruna bütçesinden verdiği para, yani 1 milyon 400 bin kişiye verdiği para, 
20 trilyondur; yani, neredeyse bütçenin tamamına yakın bir ödenek KİT'lere verilmektedir. Bu 
açıdan baktığınızda, gerçek anlamda, KİT'ler bütçeye bir yük getirmektedir. Peki, yük getiri
yorlar da, nasıl gelişmiştir, Eskiden daha iyiymiş de, şimdi daha mı kötü olmuş, yoksa, eskiye 
nazaran bu KİT'lerde bir iyileşme var mı? Onlara bakmak lazımdır. 

Şunu kesinlikle söyleyebiliriz : KİT'lerin görev zararlarını vermek istiyorum. Hafızaları
nızda kalması için bir iki rakam söylemek istiyorum, 1970 yılında -sadece rakam için söylüyo
rum, başka bir şey için söylemiyorum- 32 milyar lira verilmiş, 1990 yılında ise 600 milyar Hra 
KİT'lere görev zararı verilmiştir. Nereden verilmiş? Vatandaştan aldığınız vergiden verilmiş. 
Niye verilmiş? Ayakta tutmak için verilmiş... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Satılanlara mı verilmiş? 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Peki, bu KİT'lerin kârları neymiş? 
Bu KlT'Ier hep kâr mı ederler? Bu KİT'ler iyi mi yönetilirlermiş?.. Geçmişe baktığınızda... 
1970 senesinden başlayıp 1978 senesine kadar gelelim, 1978 senesinden sizlere bir rakam vere
yim : O günkü rakamlarla, 13 milyar 233 milyon lira zarar etmişlerdir. Ondan evvelki sene 8 
milyar, ondan daha evvelki sene ise 6,7 milyar lira zarar etmişlerdir. Ondan sonra, 1980 
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senesinden sonra KİT'ler yavaş yavaş ayağa kalkıyorlar ve grup halinde, memleketimizde kâr 
etmeye başlıyorlar. Bu, rehabilitasyonun, verilen ilginin, sevk ve idarenin örneğidir. Dolayısıy
la, yavaş yavaş geliyorlar. Size bir iki seneden örnek vereyim : 1988'de 1,1 trilyon lira, 1989'da 
1,3 trilyon lira ve 1990 senesinde 3,4 trilyonluk bir kâr beklentisi vardır. Hemen, oradan sora
caksınız, "Efendim, madem oradan kâr ediyorsunuz, niye satıyorsunuz?" diye. Cevap basit; 
zarar eden tesisi kimse almaz da ondan. Af buyurun; ama, millet de parasını nereye koyacağı
nı iyi bilir. Nitekim, özelleştirme çabaları ve çerçevesi içerisinde, son yedi aydın takriben 1 tril
yon lira civarında hisse senetleri satılmış -ki, bunların içerisinde ÇtTOSAN ve USAŞ da vardır-
ve bu şekilde, 1990 senesindeki bütçeye konulan 1,5 trilyon tahmini getirin, bizim tahminimize 
göre 2,5 trilyon lira civarında olacağı kesinleşmiş gibi gözükmektedir. Çünkü, PETKİM, Türk 
Hava Yolları ve TURBAN gibi şirketlerin hisse senetleri önümüzdeki günlerde ve aylarda yavaş 
yavaş çıkıp, sermaye piyasası vasıtasıyla ve talep olursa, blok halinde yerli ve yabancı şirketlere 
satılmaya açılacaktır. 

Hemen burada şu sual akla gelebilir : Efendim, neden yabancılara veriyorsunuz bu şirket
leri? Böyle bir ısrarımız yok... 

BEŞER BAYDAR (Ankara) — Dış itibarı devam ettirmek için tabiî. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Dış itibarı devam ettirmenin yolu, mem

leketin ekonomisinin kuvveti ve bölünmez bütünlüğüdür. ANAP sıralarından, "Bravo" sesle
ri) Bu bölünmez bütünlüğün altını dikkatle çiziyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Temel müesseseleri satılan bir devlette, bölünmez bütünlük
ten bahsedilir mi? 

BAŞKAN — Siz çıktığınızda, bunları daha ziyadesiyle söylersiniz, bir engeliniz yok. Lüt
fen efendim... Sulandırmayın efendim... Söz atmanın da bir üslubu var, bir edebiyatı var; ye
rinde olursa tatlı olur. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Onu siz mi takdir ediyorsunuz Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Elbette takdir ederim; vazifemdir. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

bu çerçevede, KİT'ler 1990, 1991, 1992 seneleri içerisinde, büyük çapta vatandaşlara; ama tek
noloji getiren ve en iyi fiyatı veren, gerek yabancı, gerekse yerli kuruluşlara satılmaya devam 
edilecektir. 

Burada, korkulacak, çekinilecek bir nokta yoktur; çüntü, bu KİT'leri, kimse, parça parça 
alıp, vapura koyup başka yere götürmüyor, kendi insanlarını getirip, bizim insanlarımızı dışla
mıyorlar; teknoloji getiriyorlar, finansman getiriyorlar. Bizim üzerimizdeki, bütçeden gelen fi
nansman yükünü ayırdıkları için, bizler de vatandaşımıza; orada bir köy var uzakta... Hani, 
kimsenin gitmediği, ulaşamadığı köylere, Anavatan Partisi İktidarının götürdüğü hizmetleri 
götürmeye devam ediyoruz. Birazdan size bunları da arz edeceğim; çünkü, bu konuları unut
mamak lazımdır. 

VEDAT ALTUN (Kars) — Ya kaynak?.. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Demek ki, son on yılda; ama, özel

likle Anavatan Partisinin son altı yıllık iktidarında, Türkiye'ye büyük çapta değişiklik getiril
miştir. Bu değişiklik, gerek ekonomide ve gerekse demokraside olmuştur. 

TEVFtK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Borç çocuğusunuz, borç... 
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DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Demokrasi meşalesi 1960 senesinde 
yere düştükten sonra, onu Anavatan Partisi 1983 senesinde yerden kapmış ve iki dönem iktidar 
olarak, halkın ezici çoğunluğuyla Meclise gelmiş ve son altı senedir de, hizmetlerine hizmet 
katarak bunu devam ettirmektedir. 

Biz, Büyük Atatürk'ün gençliğe hitabesinde söylediği gibi, bize emanet ettiği cumhuriyeti 
en iyi şekilde muassır medeniyet seviyesine getirmek için bu iktidar sayesinde çalışıyoruz, ça
lışmaya devam ediyoruz ve bu konuda kimseden çekinecek, gücenecek bir durumumuz da yoktur. 

Şimdi bakınız, demokrasi meselesine gelince, değişikliklere gelince; sizlere bazı şeyler söy
lemek istiyorum : Memleketimizde büyük ölçüde değişiklikler vardır. Bu, sadece ekonomi üze
rinde değildir, onu tekrar biraz sonra size unutmamanız için söyleyeceğim; çünkü insanların 
hafızası kısa. Sanki, Türkiye'de bütün bu yaşadıklarımızı geçen sene buraya gelmiş gibi veya 
bundan on sene evvel varmış gibi bazen düşünüyorsunuz; bunlar, Anavatan Partisi iktidarın
da olan şeylerdir, size hatırlatmak isterim. 

HÎLMI ZİYA POSTACI (Aydın) — Allah Allah!.. 
BAŞKAN — Sayın Postacı, bugün, yanlışlıkla ön tarafa oturdunuz zannediyorum. 
HÎLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — Çok zevkli oluyor Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Efendim, bu memlekette değişen şey

ler sadece ekonomide değildir. Çağ atlamak, sadece ekonomide değildir; çağ atlamak, demok
rasidedir ve bunun misallerini de her yerde görüyoruz. 

Elimde, Tercüman Gazetesinin güzel bir nüshası var. Tarih 21 Mayıs 1990. ön tarafta gü
zel bir resim var; Sayın Demirel ve yanında... Aynen okuyorum : "Babıâlinin kalburüstü sima
larına verilen bir yemekten.." Gazetecilere bahsediyorlar. Aynı gazetenin içerisinde bir makale 
var, yüksek müsaadelerinizle Meclise sunmak istiyorum. Bakın ne diyor; aynen okuyorum : 

"önceki akşam yemeğinden bir sahne: Herkes kendi havasında; yeniliyor, içiliyor. Demi-
refin önüne bir tabak konuldu; döner kebap. Lider, şöyle bir baktı dönere ve elini sürmedi. 
'Beyefendi, yeseniz, soğutmasanız' diyenler oldu; ama, Demirel hiç oralı değildi ve döner sö
ğüdü. Ne zaman ki masadakilere de servis yapıldı, ne zaman ki sağında (Güngör Mengi) ve 
solunda (Emre Kongar) oturanların da dönerleri geldi, işte o zaman lider elindeki çatalı taba
ğa uzattı; 'Yanımdakiler dururken ben yiyemem' dedi. Yemekte Demirel'i izledik uzun uzun..." 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Çok hüzünlü bir tablo(!) 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Gazete yazıyor. Anlatacağım, anlata

cağım; çok hüzünlü bir şey... Anlatacağım. Demokrasinin güzelliğinden anlatıyorum. 

"Yemekte Demirel'i izledik uzun uzun... Gözleri hep çevrede; o masada, bu masada, otu
randa, ayakta duranda... Bir ara, koruma müdürünü çağırıyor; 'Arkadaşlar (polisler) yemek 
yedi mi?', 'Her şey tamam efendim', 'Sen yemek yedin mi?', 'Yedim efendim'. Lider, bir yan
dan yemeğini yiyor, bir yandan bizlerle şakalaşıyor ve bir yandan da kapının önünde devriye 
gezen jandarma erlerinin ya da çıkışımızı bekleyen şoförlerin aç kalıp kalmadıklarıyla meşgul 
oluyor." Bakın, aç kalıp kalmadıklarıyla meşgul oluyor... 

Sene 1979, bu memlekette, açlıklar, yokluklar, kuyruklar varken, "Arkada bir damla göz
yaşı, bir damla kan bırakmadım" diyebilenler... Eğer bugün bu gazetede bunlar yazılıyor ve 

— 352 — 



T.B.M.M. B : 116 22 . 5 . 1990 O : 2 

onlar bunu yapıyorlarsa, bu memlekette gelişme olmuştur, bu memlekette iyileşme olmuştur. 
bunu takdirle karşılıyoruz. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Millet çocuklarını satıyor köle gibi, çocuklarını sa
tıyor; seyretmediniz mi? Ne konuşuyorsunuz? 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Efendim, bununla da kalmıyoruz. Ba
kın, memleketten ezgiler... 

ALÂETTÎN KURT (Kocaeli) — Millet su arıyor, su. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Bakın, Günaydın Gazetesi; çeviriyor

sunuz, hemen altında, güzel bir resim sayın milletvekilleri, iyi bakın; görüyor musunuz? "Bi
raz romantizm" adı altında, Sabah Gazetesi sağ üst köşeden vermiş ve diyor ki : "Çimenler, 
ağaçlar altında, papatyalar arasında..." Anamuhalefet Partisinin Genel Sekreteri, yanında bir 
film yıldızı... 

VEDAT ALTUN (Kars) — O, şu anda belediye başkanı. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Efendim, anlayamadım? 
VEDAT ALTUN (Kars) — Şu anda belediye başkanı o. 
EROL GÜNGÖR (tzmir) — Sayın Başkan, kendisi belediye başkanı. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Efendim, hanımefendi sanatçı film 

yıldızı. Ben yanlış bir şey söylemedim; yani, yanlış anlamayınız. 
KAMER GENÇ (Tunceli)— Yani, sizin yaptığınız film yıldızlığı değil midir? 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Efendim, bu memlekette film yıldızı 

olmak kötü bir şey demedik. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Hayır, hayır; "Artist" dediniz de... 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sayın Başkan, yanlış bir şey mi söyle

dim ben? 
BAŞKAN — Lütfen devam edin efendim. 
HİLMİ ZtYA POSTACI (Aydın) — Başkanın hakemliğine başvurmayın. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Efendim, "Biraz romantizm adı al

tında, memleketin meseleleri dururken, kırlara çıkmışlar, hep beraber, sanki film çeker gîbi... 
EROL GÜNGÖR (tzmir) — Manisa'ya mitinge giderken o... Sayın Başkan, lütfen müda

hale ediniz. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Film çeker gibi, boruda oturuyorlar, 

poz veriyorlar... 
EROL GÜNGÖR (tzmir) — Mitinge giderken o. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Şimdi, efendim, ben buna kızmıyo

rum, ben bunu kötülemiyorum; yanlış anlamayın, ben bunu hor görmüyorum; tam tersi, tak
dir ediyorum... 

EROL GÜNGÖR (İzmir)— Neyin yanlış anlamamasından bahsediyorsun? Ne biçim Ba
kansın sen? 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Niye takdir ediyorum, biliyor musu
nuz? Bu memlekette, artık, insanlar, rahat ve huzur içerisinde, memleketin meseleleri varken, 
çimenlere uzanıp, böyle bu şekilde poz verip, hareket ediyorlar... 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Yani, başka baharlarda açılışa giden yok mu? 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Şimdi, isterdim, sayın genel sekreter 

burada olsaydı... 
EROL GÜNGÖR (izmir) — Bu Mecliste böyle seviyesiz bir konuşmayı hiçbir bakan yap

mamıştır. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Şimdi, ben ona döneceğim ve şu suali 

soracağım : Kendilerinin iktidar olduğu dönemde, bu memlekette bakanlık yaptıkları dönem
de -biliyorsunuz, ozaman da KİT'ler vardı- o KİT'ler, bu zamanki gibi de memleketin sırtına 
kamburdular; bunu hepiniz biliyorsunuz... 

EROL GÜNGÖR (İzmir) — 'Allah razı olsun onları yapanlardan" de. Atatürk de bu 
KİT'lerin kurulmasında büyük katkıda bulundu. 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Ama, o zaman, memlekette mülkiye
te saygı duyacakları yerde, ne yaptılar? Yabancı sermayenin üzerine gidip, ATAŞ Rafinerisini, 
milletin üzerine bir yük olarak almaya çalıştılar; Allah'tan, olmadı; ama, bakın ne oldu : 1980'den 
bugüne, zihniyet değişti; demokrasi geldi, ekonomi gelişti. Bu memlekette çok iyi şeyler oldu, 
ihracat, 11,6 milyar dolara çıktı; memlekette konvertibilite oldu. Misal diye veriyorum; bakın, 
memlekette 1980 yılında sulanabilir arazi 2 milyon hektarmış, bu 3,8 milyon hektara çıkmış... 

TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Her yere rüşvet girdi, rüşvetin girmediği yer kalma
dı; bunu, Korkut özal söylüyor. 

BAŞKAN — Sayın Ertüzün, zatı âliniz de söz almışsınız zannediyorum. Sıra gelecek 
efendim... 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Nadasa bırakılan arazi 8,2 milyon hek
tardan 5,9 milyon hektara düşmüş, 1984 -1989 döneminde, sulama ücretlerinde sağlanan indi
rim 205 milyar lira; 1980, 1989'da 42 milyar lira tohumculuğa teşvik, tarım ilaçları için 30 mil
yar lira teşvik, gübreye sağlanan destek 2,1 trilyon lira (1 -1,2 trilyon lirası bu sene), süt üretici
leri için 42 milyar lira, canlı hayvan desteği için 102 milyar lira; tarımsal krediler 10 ila 20 kat 
artmış; krediler 30 kat artmış, 6,6 trilyon liraya yükselmiş... 

Son altı yıllık dönemde... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — önergeye gel, önergeye... 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANEk (Devamla) — Hayır, bunu anlayacaksınız; önergeye 

de geleceğim. Bunları bilmeden konuşuyorsunuz da, onun için bunları anlatacağım. 
Son alu yıllık dönemde, 124 bin kilometre olan stabilize köy yoluna 62 bin kilometre daha 

ilave etmişiz, 60 bin kilometre yolu asfaltlamışız... Neticede, hepsi ortada... Türkiye'ye geldi
niz, Türkiye'yi görüyorsunuz... (SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, bu nasıl konuşma; kâğıt atarak... 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Şimdi, bakın, buraya kadar bunları 

fevkalade destekliyoruz; yani, diyoruz ki: Türkiye'de olan bu değişiklikler siyasî partilerde ol
muştur, insanlar değişmiştir, kavgadan uzaklaşmışlardır, birbirlerini sevmeye başlamışlardır, 
memleketin açını düşünmeye başlamışlardır, yanında oturan basın mensubunun yemeğini, dö
nerini düşünmeye başlamışlardır... Bunlar iyi şeylerdir. Yalnız, bakın ne diyeceğim : Şimdi, alı
şamadığımız bir şey var... 

EROL GÜNGÖR (İzmir) — Özal, Özal, Cumhurbaşkanı... Halk alışamadı... 
— 354 — 



T.B.M.M. B : 116 22 . 5 . 1990 O : 2 

KEREM GÜNEŞ (Kars) — Sen demokrasiye alışamadın, demokrasiye. 
BAŞKAN — Siz konunuza devam edin Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Alışamadığımız bir şey var sayın mil

letvekilleri : Bizler, Büyük Atatürk'ün çocukları olarak, kendisinin emanet ettiği cumhuriyeti 
en iyi şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Bu yönetim, sadece iktidara değil, muhalefete de sorum
luluk getirmektedir. Ama, bakınız, ne oldu : 19 Mayıs gününün sabahı Cumhurbaşkanı ve devlet 
erkânı Atatürk'ün huzurunda iken, Anamuhalefet Partisi temsilcilerini veya muhalefete men
sup diğer parti temsilcilerini göremedik; buna alışamıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

HlLMt ZÎYA POSTACI (Aydın) — Alışırsın, sen de alışırsın... 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Büyük Atatürk'ün kurduğu cumhu

riyeti, O'nun emanet ettiği gençleri, O'nun verdiği bayramı, bu ananeyi siyasî bir şov haline 
getirmeye alışamıyorum; yadırgıyorum; alışamadım, alışmayacağım... (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

ALÂETTÎN KURT (Kocaeli) — Alışamadıysan, seçime gidelim öyleyse. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sayın milletvekilleri, bununla da kal

madık; 19 Mayıs günü sabahleyin Büyük Atatürk'ü ziyaret edip manevî huzurunda O'na layık 
insanlar olacağımıza dair, her gün ve her sefer verdiğimiz sözün bir yenisini kalbimizden söy
lerken, devamı olarak, Türkiye'nin her yerinde gençlerimizi seyredip, gençliğimizle övündüğü
müz törenler vardır; bu törenlere gittik, bu törenlerde oturduk, yanımızdaki koltuklar boştu. 

BAŞKAN — Sayın Bakan... Sayın Bakan... 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Maalesef, bu törenlerde Anamuhale

fet Partisi ve muhalefete mensup diğer parti milletvekillerini ve temsilcilerini göremedik; buna 
alışamadım, buna alışamıyorum, alışmayacağımızı da söylüyoruz. 

TE VFtK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Sayın Başkan, ne alakası var bunların konu ile? Lütfen 
müdahale edin. 

ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Sayın Başkan, Sayın Bakan ne konuda konuşu
yorsa, biz de ona göre dinleyelim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan... 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Atatürk ilke ve inkılaplarına karşı ya

pılan her hareketin karşısında, bu iktidarı, Anavatan Partisini duvar gibi bulacağınızı, bura
dan size ifade ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, süreniz dolmuştur, toparlayınız ve konuyu da dağıtmayınız 
efendim. 

ALÂETTÎN KURT (Kocaeli) — Sayın Başkan, lütfen, önerge üzerinde konuşsun Sayın 
Bakan. 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Anavatan Partisiyle diğer partiler ara
sında büyük fark vardır. Anavatan Partisi, genç bir partidir, mazisi bellidir; 7 senedir kavga 
etmeden, birlik ve beraberlik içerisinde, halkın kavga etmeyen ihtiyacına cevap vermek üzere 
kurulmuş, iki dönem ezici çoğunlukla gelmiş, iktidar olmuş, iktidarını sürdürmektedir. 

EROL GÜNGÖR (îzmir) — Haydi sandığa gidelim de, ANAP'ın hangi noktada olduğu
nu görelim. 
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ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Sayın Başkan, Sayın Bakan hangi konuda ko
nuşuyor? 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Biz, bu şekilde, görevimizi yaparken, 
tabiî, bakıyoruz, eski baskı, bazı siyasî partilerin devamı olduğunu söyleyenler var aramızda. 
Onlar, memlekette iktidardan ziyade muhalefet olmaya alışmışlar; muhalefettik konusunda tec
rübeleri sonsuz, kuvvetli, bize nazaran engin. Bu konuda söyleyecek bir şeyimiz yok. Yalnız, 
biz, muhalefeti mahallî idarelerde öğrenmeye çalışıyoruz. Biz bunları öğrenmeye çalışırken, acaba, 
Anamuhalefet Partisinin iktidar olduğu mahallî idarelerde son bir sene içerisinde yapılanları 
duymak; memlekete istenilen hizmeti getirmek, öğrenmek, çaktıkları -Allah için- bir çivinin 
nerede olduğunu sormak hakkımız değil mi? (SHP sıralarından gürültüler) 

ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Sayın Başkan, Sayın Bakan hangi konuda ko
nuşuyor? 

BAŞKAN — Süresini bitirdi efendim... Lütfen oturun. 
ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Süresine itirazımız yok, hangi konuda konuştu

ğunu anlayamadım. KİT konusunu bilmiyorsa, başka konuda başka zaman konuşsun. 
VELİ AKSOY (tzmir) — Parlamenterlere saygılı olmayan kişileri o kürsüde konuşturma

yın lütfen. 
BAŞKAN — Sayın Bakan,toparlayınız efendim. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkan; fakat, 

bir hususu arz etmeden geçemeyeceğim. Bu kürsü, serbest kürsüdür. (SHP ve DYP sıraların
dan gürültüler) Bu kürsüde fikirler serbestçe söylenir. 

ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Hayır değildir. 
TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Gündeme göre konuşulur orada. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sizler bu kürsüye gelip, kendi fikirle

rinizi en ağır şekilde söylerken, bizler de burada dinlerken, buna müsamaha gösteriyoruz. Ben 
burada kimseyi itham etmedim. Serbest, fikrimi ifade etmeme... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, konuya girin ve bitirin efendim; rica ediyorum... 
ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Sayın Başkan, konusunu bilmiyorsa, başka bir 

konuda çıksın konuşsun; şart değil KİT'lerden konuşması. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Devamlı müdahale ediliyor, nasıl bi

tirelim efendim? 
BAŞKAN — Süreniz doldu efendim, lütfen... 
VELt AKSOY (tzmir) — Ciddî bakanlık yap... 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Türkiye, Anavatan Partisi İktidarı ile yücelmiş, yükselmiş, millete ve memlekete en iyi şekilde 
hizmet etmek için çalışmaktadır. 

ALİ HAYDAR ERDOĞAN (istanbul) — Artist; ne güzel konuşuyor... 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Bunlardan bir tanesi, KİT'lerin fi

nansman yükünün, daha fazla devlet bütçesine gelmeden, halka, özel şirkete, yabancı serma
yeye, yabancı teknolojiye açarak devletin üzerindeki yükü yaymak ve memleketteki gelişmeyi 
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hızlandırmaktır. Konuya bu şekilde bakıldığında, memleketimizde ekonominin her geçen gün 
iyiye gittiğini görmek zor değildir. Yeter ki, insanlar, görmemek için gözlerini kapatmasınlar. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Sen bunu, vatandaşın yanına git de orada söyle. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Bunu, sadece biz söylemiyoruz; bunu 

vatandaşlar söylüyor, bunu millet söylüyor; çünkü, millet bunu sandıkta söylüyor beyefendi. 
biz, sandıkla geldik; sakin unutmayın. 

Hepinize sevgiler, saygılar. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kamer Genç. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

bu önergem üzerinde bu kadar kaliteli, bu kadar bilgili konuşma yapan Bakanımıza içten te
şekkür ediyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, Sayın Genel Sekreterimizin ve bir belediye başkanımız hanımefen
dinin, güzel bir mitinge giderken, yolda gördükleri çiçekler arasında fotoğraf çektirmelerini 
burada, o belediye başkanımızı "Bir artistle beraber" şeklinde yorumlayan Bakana bir cevap 
vermek isterim. 

MEHMET ALt BÎLÎCt (Adana) — Bunu, Ecevit söyledi. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Bir kişi, geçmişte hokkabaz olabilir; ama şimdi bakansa, 

biz ona "hokkabaz" diye değil, "bakan" diye hitap ediyoruz, Yani, bakın, bunlar güzel laf
lardır, bunları herkesin anlaması lazımdır. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Bakan daha ilk cümlesinde, "Arkadaşlar, KİT'ler devletin 
parasıyla alınmamış, vergilerle alınmıştır" dedi. Vergilerin, devletin parası olmadığını iddia eden 
bir insan, değil bakan, bu memlekette hamal olamaz. 

MEHMET ALt BÎLİCİ (Adana) — Ayıp oluyor. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Gerçekten çok ayıp oluyor; ben de bunları söylerken utanç 
duyuyorum; ama, arkadaşlar, Bakanın burada yaptığı konuşmanın bir tek satırı bile önergeyle 
ilgili değildir, önergemiz ciddidir; ciddî insanlar, ciddî konuları dile getirebilir. Hokkabazlar, 
sokakta caka satanlar, meyhanede gezenler, burada önergelerimize cevap vermek gücünden yok
sun insanlardır. 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Kürsüde konuşan herkes ciddidir. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sizden rica ediyorum; karşımıza ciddî insanlar çıkarın. Bi
zim, muhalefet partisi olarak burada seviyeli konuşma yapabilmemiz için, sizlerin de karşımı
za seviyeli insanlar çıkarmanız lazım. Bu konuşmaları yapan insanların seviyesine inerek ko
nuşmak istemiyoruz; bu, bizim kişiliğimizi zedeleyen bir davranış olur; rica ediyorum sizden. 

Şimdi, önergemize geçelim. 
MUSTAFA ŞAHtN (Kayseri) — Sayın Başkan, burada konuşanların hepsi ciddîdir, konu

şan hatibin bunda şüphesi varsa, herkes kendi şerbetini içer. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efendim, gördük, gördük... Diyorlar ki.. 

BAŞKAN — Sayın Kamer Genç, Sayın Bakanın konuşmalarını siz gayri ciddî bulabilirsi
niz; siz, ciddî konuşmalarınızın örneğini verin, dinleyelim efendim. Lütfen... 
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KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, biz bir ciddî önerge verdik. Devletin 
bugünkü bütçesini aşan bir kapitale sahip olan KİT'leri Hükümet satıyor. Nasıl satıyor?.. Kendi 
işbirlikçilerine satıyor. Nasıl değer takdir ediyor?.. Dışarıda ortak buluyor. Mesela, ÇÎTOSAN'ın, 
5 tane çimento fabrikasını yabancıya satıyor. Kime satıyor?.. Fransızlara satıyor. Kimler değer 
takdir ediyor?.. Fransız şirketleri değer takdir ediyor. Ondan sonra da, değeri 300 milyar lira 
olan ÇtTOSAN'ı 195 milyar liraya satıyor. Hem, kime satıyor?.. Yabancıya satıyor. O bakan 
buraya çıkıp ne diyor?.. "Yahu, bunlar fabrikaları söküp dışarıya mı götürecek?" Ne yapa
cak?.. Gelecek, burada, Türkiye'de, Türk işçisini çalıştıracak, Türk emeğini kullanacak ve Türk
iye'nin mümbit topraklarında çimento üretecek, Araplara satacak... Bunu bilmeyecek kadar 

' küçük beyinli insanlarla bizim burada konuşmamız, bizim için bir hicap; inanınız hicap. Üzüntü 
veriyor bize. 

Arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir seviyesi var. Hele, Türkiye Cumhuriyeti 
hükümetlerinde, şimdiye kadar gelmiş geçmiş hükümetler içinde sizin hükümetiniz kadar ko
nuların dışına taşan, şu ciddî önerge vesilesiyle burada yarım saat konuşup da tek kelime öner
geden bahsetmeyen insanlar görülmemiştir. 

Bakın arkadaşlar, Boğaziçi Hava Yolları... 

BAŞKAN — Sayın Genç, siz, bu hitabınızla, konuya giremeyeceksiniz gibi geliyor. (SHP 
sıralarından gürültüler) 

Lütfen efendim... Lütfen... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Konuya bağlı olarak konuşuyorum Sayın Başkan. 
Bakın ne olmuş?.. Boğaziçi Hava Yolları... 
BAŞKAN — Konuya girin, konuya... 

MEHMET TAHÎR KÖSE (Amasya) — ÇÎTOSAN'la ilgili konuşuyor. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Konuyla ilgili konuşuyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Ben, sayın hatibe yardımcı olmak istiyorum; konuşmalarını sığdıramaz de

mek istiyorum. Çünkü... 
ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Siz, Sayın Bakana yardımcı olun, hatibe değil. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakan kendi üslubuna göre, kendi tarzına göre konuştu. Her

kesin bir konuşma tarzı, bir üslubu var; o üsluba ben müdahale edemem efendim. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Tabiî... 
ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — O da Sayın Genc'in üslubu efendim. 
BAŞKAN — Ha, onu biliyoruz efendim, Sayın Genc'in üslubunun biliyoruz. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Değerli milletvekilleri, özelleştirme müessesesi, ilk defa, 
ikinci Dünya Harbinden sonra işçi partilerinin nasyonalizasyon, yani kamulaştırma fikrine karşı, 
liberaller tarafından denasyonalizasyon, yani özelleştirme olarak ortaya atılmış; ancak belirli 
yerlerde bu uygulamalar yapılmıştır. 

özelleştirme niçin yapılır?., özelleştirmenin bir amacı vardır; eğer memleket yararı düşü
nülerek özelleştirme yapılacaksa, onun bir mantığı vardır. Nedir?.. Ya imalatta bir etkinlik ya
ratıp verimliliği artıracak, imal edilen malın kalitesini artıracak veyahut da o müessese zarar
dadır, ona kârlılık kazandıracaktır. 
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Şimdi, sizlere soruyorum : ÇİTOSAN'ın beş tane fabrikasını bir Fransız Şirketine sattı
nız; Bununla hangi etkinliği yarattınız? Kaliteyi yükselttiniz mi? Üretim kapasitesini artırdınız 
mı? Yeni yeni yatırımlar yaptınız mı? Hiç, bir şey yok... Ne yaptınız? Buradan aldığınız parala
rı nereye harcadınız? Getiriyorsunuz, devlet borçlarına veriyorsunuz. 

Şimdi, Sayın Bakan diyor ki, "Efendim, biz bütçede 1,6 trilyon lira, özelleştirmeden para 
bekliyoruz." KİT'lerin özelleştirilmesinden bugüne kadar, 908 milyar lira para elde edilmiş. 
Siz, fonlar yoluyla aldığınız-paraları devlette dürüst, namuslu kullansanız, bunlara hiç gerek 
kalmaz. 

Neleri özelleştirmişsiniz?.. Nasıl özelleştirmişsiniz?.. Bu bilançodaki mal varlığı 33 milyar 
lira. Mal varlığının tespitini belirli çevreler yaptığı için, yabancı şirketler devir takdir ettiği için, 
elbette, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin menfaatini değil, birtakım işbirlikçilerinin menfaatim 
düşünür. 33 milyar lira bilanço değeri tespit edilen USAŞ'ı 29 milyar liraya satmışsınız; iki yıl
lık kârı karşılığında satmışsınız, biz'diyoruz ki: "Ey ANAP'lılar, politikanız, sizin KİT'leri 
özelleştirmekteki temel amacınız, ekonomik değil, ideolojiktir." Bu ideolojiyi size kim veri
yor? IMF veriyor. Bu ideolojiyi size kim veriyor? Dünya Bankası veriyor. Bu ideolojiyi size 
kim veriyor? Uluslararası finans çevreleri veriyor. O halde, diyoruz ki: Siz bunlara boyun eğ
mişsiniz. Burada çıkıp ucuz kahramanlıklar yapıyorsunuz, o, size yakışan bir şey; ama, mem
leketin geleceği var. Bu kurumlar, bu KİT'ler, yıllarca insanların, işçilerin emekleriyle kurul
du, alın terleriyle kuruldu. İnsanlar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, geçmişte, yemedi, iç
medi, bugünkü boyutlara gelen, dünya sanayii ile boy ölçüşen kurumları, KİT'leri meydana 
getirdi. 

Bir petrokimya tesisi; bugün 50 çeşit ham ve yarı mamul madde üretiyor. 400 civarında 
işyeri ve benzeri kurumlara imalat hammaddesi ve yarı mamul madde veriyor, 400 bin esnaf 
ve sanatkâra da hizmet ediyor, 7 500 işçi çalışıyor. Bunu memleket ekonomisine yaydığınız za
man, gerçek boyutu daha iyi ortaya çıkar. 

Bunları özelleştirmekteki amacınız ne? Türkiye'de petrokimya tesisini satın alacak boyut
ta sermaye var mıdır? Yok. Kime satacaksınız? Blok satışlar halinde yabancı sermayeye sata
caksınız. Devletin KİT tekeli altında bulunan bir kurumunu, siz yabancı bir tekele devrettiği
niz zaman, bu yabancı tekel Türkiye Cumhuriyetinin menfaatini mi düşünecek, yoksa kendi 
menfaatini mi düşünecek? Elbette ki kendi menfaatini düşünecek ve en zor zamanda Türkiye 
Cumhuriyeti Devletini en zor duruma düşürecektir. Bunu, sokaktaki çocuk da bilir, daha ilko
kul çağma gelen insanlar da bilir, herhalde sizin bakanlarınız da bilir, yani herhalde onlar da 
onlarla konuşmuşlardır. Gerçek bu kadar aşikâr, ortada. 

Siz ne yapıyorsunuz? "Bunu özelleştiriyorum" diyorsunuz. Parayı ne yapıyorsunuz?.. Şimdi, 
bütçeniz 10 küsur trilyon açık. "Bu 10 küsur trilyon açığın bu sene 2 trilyonunu KİT'lerin özel
leştirilmesinden sonra karşılarız" diyorsunuz. Zaten, Türkiye'de bir yatırım yaptığınız yok, yeni 
bir yatırım yok. Ne yapıyorsunuz?.. O KİT'leri piyasaya çıkardığınız hisse senetleri veyahut 
da blok satışla, yabancılara satıyorsunuz. Orada, el altından, birtakım çevrelerle bazı kişiler 
tarafından işbirliği yapılıyor. 

Geçenlerde bir gönül macerasına ismi katılan bir arkadaşınız dosya hazırlıyormuş, ne di
yormuş : "Efendim, bazı KİT'ler özelleştirirken bazı kişiler tiyo alıyor, bu tiyoları ANAP'lı 
milletvekilleri alıyor ve bu nedenle büyük zengin oldular." Kardeşim, şimdiye kadar sen nere
de uyuyordun?.. Eğer böyle memleketseverliğin vardıysa, aşk macerandan sonra mı aklın başı
na geldi? Eğer hakikaten memleketsever idi isen, bunu daha önce söyleseydin. 
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BAŞKAN — Sayın Genç, burada bulunmayan bir arkadaşın gıyabında bu sözlerinizi ya
dırgıyorum. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ben, 450 milletvekilinin, her zaman burada bulunmasını 
i s t i y o r u m . . . 

BAŞKAN — Lütfen... Lütfen efendim... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Lütfen, Sayın Başkan, siz de bunu... 
BAŞKAN — Lütfen... Şahsiyetine hücum etmeyin efendim... 
KAMER GENÇ (Devamla) — 450 milletvekili burada bulunsunlar, maaş alıyorlar... 
BAŞKAN — özellikle, şahsiyetine hücum etmeyin efendim... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Gidip de dışarıda ticaret pazarlaması yapmasınlar; buraya 

gelsinler ve burada konuşulanlara cevap versinler... 
BAŞKAN — Efendim, gelse bile, şahsiyet yapmayın. 
KAMER GENÇ (Devamla) •— Gelsin... Niye burada bulunmuyor?.. 
BAŞKAN — Siz, herhangi bir kimseye hakaret etmede serbest misiniz? 
KAMER GENÇ (Devamla) — Hakaret etmiyorum, gazetelerde çıkan yazılardan bahse

diyorum. 
BAŞKAN — Kendinizi öyle görüyorsanız bir diyeceğim yok; ama, kendinizi öyle görü

yorsunuz. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Ben, kendimi her zaman için doğruları söyleyen bir insan 

olarak görüyorum. O zaman... 
BAŞKAN — Doğruyu... Doğruyu... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın Başkan, münakaşa etmeyelim, lütfen... 
BAŞKAN — Doğruyu söylemek, kaba kelimeler kullanmak, başka birisinin özel hayatı 

ile ilgili konuşma yapmak mıdır? 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın Başkan, olaylarla ilgili gazetede çıkanları ben bura

da vurguluyorum; yani, sizin tekzip etmeniz mi... 
BAŞKAN — Efendim, "Sayın Güzel için şu şekilde beyanat verildi" diyebilirsiniz, ama 

onun "Gönül macerası" vesaire gibi sözleri, burada... 
MEHMET TAHİR KÖSE (Amasya) — tsim söylemedi Sayın Başkan... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın Başkan, sizi çok rahatsız etti bu konu. Neden bu 

kadar rahatsız etti? Yani, gazetelerde çıkan... 
BAŞKAN — Beni elbette rahatsız eder efendim. Bir milletvekili... 
MUSA GÖKBEL (Muğla) — Gazetelerden fotoğrafı tanıtana hiç ağzınızı açmadınız Sa

yın Başkan?. 
BAŞKAN — Arkadaşımız kendi üslûbu içerisinde bir temayı işlediler... 
MUSA GÖKBEL (Muğla) — Bu da, kendi üslûbu içinde konuşma yapıyor. 
BAŞKAN — Kendi üslûbu, hakaret etmek; öyle mi?.. Hakaret etmek mi?.. 
MUSA GÖKBEL (Muğla) — Kimseye hakaret etmedi. 
BAŞKAN — Herhangi bir milletvekilini itham edecek, "Gönül macerası içindesin" diye

cek, ben burada müsamaha edeceğim; öyle mi?.. 
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MUSA GÖKBEL (Muğla) — Sayın Taner burada konuşurken bir mesele yok. Deminki 
hitaplarda sayın milletvekili Genel Sekreter için konuşurken nasıl müsamaha ettiyseniz, aynı 
müsamahayı göstermek zorundasınız. 

BAŞKAN — Ne dedi?.. Genel Sekretere hakaret mi etti?.. 
MUSA GÖKBEL (Muğla) — Evet, hakaret etti. 
BAŞKAN — Otur yerine, otur!.. Sen daha hakareti tefrik edemiyorsun.. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın Başkan, yazık oluyor size. Fazla yorulmanızı istemi

yorum aslında... 
BAŞKAN — Devam edin efendim. 
MUSA GÖKBEL (Muğla) — Yazık, yazık.. Meclisin Başkanı ol. 
BAŞKAN — Sen daha yeni geldin. Benim ne olduğumu, neyin başkam olduğumu bile

mezsin sen. 
MUSA GÖKBEL (Muğla) — Senin onaltı senede öğrenemediğini ben iki yılda öğrendim. 
BAŞKAN — Öğrenmen için, yetişmen için bir dönem daha milletvekilliği yapman lazım. 
MUSA GÖKBEL (Muğla) — Evvel Allah, ben seçilip geldiğim zaman siz gelemeyeceksiniz. 
BAŞKAN — Gülünür sözlerinize. 
Devam ediniz, Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, özelleştirmenin temel nedenlerinden 

birisi de, sendikacılığı kırmak. Bu dünyada, özellikle liberal ekonomiyle ve kapitalist ekono
miyle yönetilen ülkelerde, özellikle üzerinde durulan hususlardan, en temel noktalardan birisi 
budur; işçi hareketlerini kırmak. Temel nedenlerden birisi de budur. Bugün bir kurumu özel
leştirdiğiniz zaman, orada sendikalaşmış işçilerin büyük bir kısmının işine son veriliyor, atılı
yorlar. İşçiler, müesseseyi yeni alan patrona göre yeni baştan düzenleniyor ve bunun Türkiye'
de de çok uygulaması olmuştur, dünyada da olmuştur. Aslında, "özelleştirme" denilince, bu
nun bir etkinlik analizi yapılıyor. Mesela, Brezilya'da demir-çelik endüstrisi özelleştirilirken 
bakmışlar ki, Brezilya'da özelleştirilen çelik endüstrisi ile özel sektördeki çelik endüstrisi ara
sında etkinlik bakımından bir fark yok; yani, kârlılık, verimlilik ve kalite itibariyle bunlarda 
hiçbir fark yok. Onun için, bu, bana göre böyle ortaya atılmış, tamamen, fantezi bir şey. 

tşte ingiltere... ingiltere'de özelleştirmenin faydalı sonuçlar meydana getirmediğini gaze
telerde okuyorsunuz. Birtakım bilim adamları bunları söylüyor, özelleştirme ile ne yapıyorsu
nuz?.. Devletin, uzun zamanda insanların gerçekten büyük alın teri ile ortaya getirdiği müesse
seleri yok ediyorsunuz. Bu biraz da iflas eden bir aile reisinin altındaki yatak ve yorganı da 
satıp, ondan sonra intihar etmesine benzer. Bunun başka izahı yok. Çünkü, devletin temel ku
rumlarını satıyorsunuz, parayı borç krizine harcıyorsunuz; borç krizini atlatmak için harcıyor
sunuz. Borç krizini bu sene atlattınız diyelim, seneye ne yapacaksınız? Yeni bir yatırım yaptığı
nız mı? Yapmadınız. Ayrıca, bu özelleştirme sonucunda piyasaya sevk ettiğiniz bu kamu ikti
sadî teşebbüsleri hisse senetleri ile, piyasada yatırıma tahsis edilmesi gereken parayı da buraya 
çekmek suretiyle, o insanların yaptığı yatırımları da bu sahaya aktarıyorsunuz. O parayı da 
yeni bir yatırıma kanalize etmeyince ne oluyor? Türkiye bir batağın içine sürüklenmiş oluyor. 

Burada, özelleştirmede üzerinde durulması gereken diğer bir konu da, özellikle devlet te
kellerinin, özel tekellerin eline geçmesidir. 
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Değerli arkadaşlarım, devlet tekelinin özel tekelin eline geçmesinin bir ülke için yaratacağı 
sakıncaları burada izah etmeye gerek yok. Sayın ANAP iktidarının, böyle, çok övünerek sun
duğu bu politikanın kökeninde büyük suiistimaller yattığını ben iddia ediyorum. Bakın, Boğa
ziçi Hava Yollarıyla ilgili bir olayı anlatayım size. Boğaziçi Hava Yollarına değer takdir eden 
yabancı şirket, buna 50 milyon dolar değer takdir etmiş. Bu, kamuoyundan gizlendi. Ne yaptı
lar?.. Yüzde 17 hissesi el altından ESKA'ya ve o gibi kurumlara ve yüzde 49'u da, Belçika Ha
va Yollarına 7 milyon dolara satıldı. Sonradan iş açığa çıkınca, baktılar ki, Boğaziçi Hava Yol
larının bankalarda 6 milyon dolar parası var, depolarında da 4 milyon dolarlık uçak yedek 
parçası var; olaydaki suiistimal ortaya çıkınca özelleştirmeden vazgeçildi; kimse bunun sorum
luluğunu üzerine almadı. 

Ben, aynı iddiayı öne sürüyorum, diyorum ki: özelleştirilen öteki kurumlarda da bu tür 
suiistimaller yapılıyor. Bu tür suiistimalleri uzun uzun tartışalım. Diyoruz ki: "Acaba KİT'ler 
niye zarar ediyor?" KİT'lerin zarar etmesinde birinci olarak; "yönetimi sağlıklı yapılıyor mu, 
KİT nasıl yönetiliyor?" konusuna bakmak gerekir. 

Ben size bir olayı anlatayım : GlMA'nın yüzde 51,25 hissesi devletin. Yüksek Planlama 
Kurulu buna KİT olarak karar vermediği için bir anonim şirket halinde çalışıyor. Yönetim Ku
rulu Başkanı Reşat Akkaya; geçmişini biliyorsunuz, Yönetim Kurulu üyelerinden birisi Kırık
kale ANAP İl Başkanı, birisi de Çankırı'da Belediye Başkanlığını kaybeden bir partiliniz. 

Sayın milletvekilleri, bir yandan "KİT'ler zarar ediyor" diyorsunuz, öte taraftan, kendi 
yandaşlarınızdan, politikada, idarecilikte, hayatın çeşitli kademelerinde başarısızlığa uğrayan 
insanları oraya getirip onların arpalık kaynağını yapıyorsunuz... Siz, evvela, KİT'leri, verimli
liğini, etkinliklerini, üretim kalitesini artırır nitelikte bir yönetime kavuşturun bakalım, zarar 
edecekler mi? Etmezler. 

Biraz önce konuşan Sayın Taner'in, önergem üzerinde böyle konuşacağını bilseydim, önerge 
de vermezdim. Çünkü, insanlar, önergeyle bir şeyler öğrenmek istiyor, önergenin dışında, kendini 
Kızılay Meydanında bir mitingde gibi, el kol hareketleri yaparak, günün gazete spor havadisle
rini anlatmak suretiyle, insanların coştuğu bir muhit ve ortam için cevap verileceğini bilsey
dim, böyle bir önergeye gerek görmezdim. Tabiî, biz, ciddî konularla uğraşıyoruz. Ne yapıyo
ruz?.. Diyoruz ki, KİT Yönetim Kurulu üyeleri kimlerdir? Tamam; siz diyorsunuz ki, "Bunlar 
arpalık" Geçmişte arpalıktı da, siz ne yaptınız? Siz, yeni yeni arpalıklar yaptınız. 54 sayılı Yüksek 
Planlama Kurulu kararı çıkardığınız; açıklamıyorsunuz. Ne yaptınız?.. KİT'lerde danışman
lıklar ihdas ettiniz. Buraya kimleri getirdiniz?.. Belki, birtakım etkili yerlerdeki kişilerin anası
nı, babasını, sevgilisini getirdiniz. Getirmiş olabilirsiniz, getirmemiş olabilirsiniz; ama, açıkla
yın. Demek ki, birtakım gizli şeyler yapıldığına göre, o gizli şeyler yapılınca, biz de bunları 
en uç boyutlardaki bir tahmin ve durumda görme hakkına sahibiz. Demokrasi, madem ki bir 
açıklık rejimidir, o zaman, siz, demokrasinin, açıklık rejiminin gerektirdiği hassasiyet içinde 
bulunun. Ne diyoruz?.. "Bu KİT'ler memleketimiz için-bugün için de- hâlâ gereklidir." 

Değerli milletvekilleri, biz bundar bir süre önce Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya gittik. 
İnanınız ki, insanlar bomboş, hiçbir yatırım yok. Vatandaş, saat 17.00'den sonra sokağa çıka
mıyor; tarlasına gidemiyor, -affedersiniz- hayvanlarını otlatmaya götüremiyor, tarlasını ekemi
yor, sulayamıyor, bir sanayi yatırımı da yok; peki, bu insanlar nasıl geçinecek? İşte, devlet, 
KİT'leri oraya getirsin. Mademki "KİT'ler İstanbul'da, Ankara'da gereksiz" diyorsunuz, 
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o zaman, onları da buraya getirelim. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş yıllarında KİT'lere du
yulan ihtiyaç, bugün doğu ve güneydoğuda aynen vardır; bunu görüşelim diyoruz. Bu KİT'leri 
ve doğu ve güneydoğuda kuralım; dolayısıyla orada, işsizlik yanında , bir de sosyal fayda te
min edelim. 

Siz ne yaptınız?.. Doğu ve Güneydoğuda yapımı yarım kalan birtakım KtT tesislerini özel
leştirdiniz. Ama nasıl özelleştirdiniz?.. Mesela, Sümerbank'a ait birtakım tesisleri, Et ve Balık 
Kurumunun Kemah Et Kombinasını ve Tekel'in Pasinler Sigara Fbarikasını özelleştirdiniz. Nasıl 
özelleştirdiniz?.. Partililerinize veya partinize yakın olan kişilere devletin kesesinden para ver
diniz. Bu yarım kalmış tesisi alan ne yaptı?.. Hiçbir şey yapmadı. Görüyorsunuz ki, Türkiye'de 
insanlar bir şey yapmıyor... 

MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Yanlış anlatıyorsun. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Doğru anlatıyorum; sen de gel anlat. 

Genel görüşmeyi açalım, ondan sonra, kim yanlış söylüyor, kim doğru söylüyor ortaya 
çıksın beyefendi; o zaman birbirimizi tatmin edelim. Daha iyi değil mi? 

MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — öyle değil. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Anlaşılan, siz bu önergeye kabul oyu vereceksiniz; teşek

kür ederim. 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Yarım saat oldu... Biz de teşekkür ederiz. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Daha yarım saat olmadı efendim, üstelik kaç defa da sözü
mü kestiler. 

Sayın milletvekilleri, bugün KİT'lerin ekonomimiz içindeki etkinliğine bir bakalım. Üç 
tane tarih vermek istiyorum : 1975 tarihinde gayri safî yurt içi hâsıla 519 milyar lira iken, bu
nun yüzde 9,2'si, yani 47 milyar lirası KİT'lerden sağlanmıştır. 1980'de gayri safı yurt içi hâsı
la 4 trilyon 327 milar lira iken, bunun yüzde 11,4'ü, yani 493 milyar lirası yine KİT'lerden sağ
lanmıştır. Yine 1987 yılında gayri safî yurt içi hâsıla 58 trilyon 296 milyar lira iken, bunun yüz
de 19,2'si yani 11 trilyon 168 milyar lirası KİT'lerden sağlanmıştır. 

Demek ki, KİT'ler, büyüyen bir rakamla -ki, bugünkü ekonomimizin aşağı yukarı beşte 
biri nispetinde bir değerle- gayri safî yurt içi hâsılamızın bir kaynağı olmaktadır. 

Şimdi, siz, bu kadar büyük bir kaynağı getirip de, yabancılara, yok pahasına, düşük bir 
bedelle satarsanız, bundan memleket zarar görmez mi arkadaşlar?.. Bu, en basit bir mantıktır. 
Diyoruz ki, araştıralım, hepimiz bu memleketin insanlarıyız, burada Meclis olarak görevimiz 
ne?.. Memleketin yararına olan hususları araştırıp, bulup, memlekette uygulamak, siz yol yap
mış olabilirsiniz, ona bir şey demiyoruz, saygı duyuyoruz; ama, kötü şeyler de yapıyorsanız, 
onları da kabul edin lütfen; bunu istiyoruz sizden. Elli altmış senelik kurumlar var; bir Sümer-
bank'ın 1988 yılı kârı 670 milyar liradır arkadaşlar. Hani zararı? Aynı zamanda 70 milyon do
larlık da ihracat yapmıştır. Gene, Petkim'in 1988 yılı kârı 1 trilyon liradır; bunu niye özelleşti
riyor s unuz, kime faydası var, bunu yapmanın memlekete ne faydası var?.. O kârı dağıtmazsı
nız, otofinansman yoluna gidersiniz.bunu da yeni yeni yatırımlara kaydırırsınız; bu daha iyi 
değil mi?.. Petkim'in yönetimini sağlıklı ellere verirsiniz; işte memlekette büyük bir kurum... 

Sonra, bir kurumun devlet tekelinde bulunması o kadar büyük bir tehlike d eğil ki... Siyasî 
iktidar, devlet tekelinde bulunan kurumu, çeşitli kararlar almak suretiyle düzenleyebilir; ama 
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yabancıların eline geçti mi, durum değişir. Yabancıların arkasında büyük güçler var. Biz, Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı olarak, Türkiye'de kendi istediğimiz gibi hareket edebiliyor muyuz?.. 
Edemiyoruz. Bu talimatlar nereden geliyor?.. Dünya Bankasından geliyor, IMF'den geliyor. 
özelleştirme planlarını kim yaptı?.. Amerikan Morgan Guaranty Trust yaptı ve onların işbir
likçisi birtakım firmalar yaptı. Bunlar, Türkiye Cumhuriyeti Devletini çıkmaza sokuyorlar. Nasıl 
ki, "Memleketi parçalamaya yönelik birtakım olayların arkasında dış güçler var" diyorsunuz, 
işte, esas dış güçlerin birinci öncelikle ele aldığı meseleler ekonomiktir, bir devletin ekonomisi
ni yıktınız mı, artık, o devleti elde etmek o kadar kolaydır ki... 

Sayın milletvekilleri, işte diyoruz ki, "Memleketimiz için bu kadar önemli olan bu büyük 
kuruluşları satmadan önce, özelleştirmeden önce, bunları enine boyuna tartışalım ve ondan 
sonra satmak mı, gerekiyor, reorganize etmek mi gerekiyor, yoksa, özelleştirme yerine özerk-
leştirelim mi?" konularını kararlaştırılanı. Bunların hepsi, düşünülmesi gereken şeyler. Bunla
rı, hiçbir şey yapmadan... 

BAŞKAN — Sayın Kamer Genç, toparlayınız efendim. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Tamam efendim. 

Bunları bir tarafa itiyoruz, geliyoruz, burada önergeden tek satır bahsetmiyoruz... Sayın 
milletvekilleri, ben, ANAP'Iı milletvekillerinin vicdanına sesleniyorum; eğer bu söyledikleri
mize Sayın Bakan bir tek; ama, bir tek kelime ile cevap vermişse, önergemizi reddedin; ama, 
önergenin altından kalkılmıyor, önergede vurgulanan olayların hiçbirisine değinilmiyor, mey
dan nutuklarıyla, olaylar örtbas ediliyor... Böyle olursa arkadaşlar, bu, kimseye fayda vermez. 
Cehalet, şimdiye kadar hiç kimseye, hiçbir memlekete fayda getirmemiştir. Cehalet kadar kö
tü, cehalet kadar lanetlenecek bir olay yoktur. Ben, olayı böyle görüyorum. Onun için, sizden 
rica ediyorum; artık şu işi enine boyuna tartışalım, sonradan, bu yollara başvuran insanları 
da, gençleri de gelecekte büyük bir töhmet altında bırakmayalım. 

Değerli milletvekilleri, bu kârlı müesseseleri satıyoruz; ama bir ön tedbir almamışız. Te
kelleri önleyecek bir kanun çıkarmış mısınız? Yerli ve yabancı tekelleri önleyici bir kanun çı
karmadan özelleştirmeye gittiniz mi, birtakım insanlar gider, yabancı sermayeyle işbirliği ya
parlar, değişik bir hüviyet içinde gelip Türkiye'nin temel kurumlarına el atarlar. Bizim söyledi
ğimiz bu. Bunları her yönüyle inceleyelim, KİT yönetim kurullarındaki aksaklıkları giderelim, 
bunların memlekete yararlı olup olmadıklarını tespit edelim, ondan sonra, gerekiyorsa, yine 
karar sizin, yine çoğunluk sizin, ona göre karar verin. 

Zamanınızı aldığım için özür dilerim ve özellikle oy verirken düşünmenizi dilerim. 

iktidar Partisinden rica ediyorum; karşımıza çıkıp da bize burada cevap verecek bakanla
rı, lütfen grupta yeteri kadar ikaz edin; çünkü, biz burada her gün kavga yapmaktan artık 
usandık. 

Teşekkür ederim. (SHP sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (istanbul) — Efendim, sayın milletvekili, konuş
ması sırasında bana ağır sataşmada bulunmuştur; söz istiyorum... 

BAŞKAN — Hangi konularda efendim?.. Ne idi?.. 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (istanbul) — Ben, Genel Kurula hitap ederken hiç 
kimsenin şahsına bir şey söylemedim; ama, sayın milletvekili, benim ismimi anarak, şahsıma 
sataşmıştır efendim; o nedenle söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Ben zabıtları getirteyim efendim. 
MUSA GÖKBEL (Muğla) — Zabıtları inceleyelim... 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
DYP Grubu adına, Sayın Ertüzün; buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA TEVFÎK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın millet

vekilleri; SHP Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç ve arkadaşları tarafından, KİT'lerin eko-
nomimizdeki rolünü belirlemek ve özelleştirilen KİT'lerin değerlerini tespit amacıyla verilen 
Meclis araştırması önergesi üzerinde, Doğru Yol Partisi Meclis Grubunun görüşlerini arz et
mek üzere huzurlarınızdayım. Bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

önce, bir üzüntümü dile getirmek istiyorum. Bu önergeyi cevaplamak üzere Hükümet adına 
biraz önce konuşan Sayın Bakanı, biz ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı olarak görmeyi ar
zu ederdik. Artık, onun bir haritacı olduğunu sorgulamaya hakkımız yoktur. Buraya, KİT'ler
le ilgili verilmiş olan bir araştırma önergesini, sorumlu bir hükümet üyesi olarak cevaplandır
mak üzere çıkmıştır; ama, önerge üzerindeki düşüncelerini söylemek yerine, şuradan buradan 
rasgele bir üslupla vaktini doldurmuştur. İşte, böyle bir tabloyu görünce, gerçekten "vah 
Türkiyem" demenin zamanı olduğunu düşünüyorum ve bundan büyük üzüntü duyuyorum. 
(DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli üyeler; öncelikle, çok kısa olarak Türk ekonomisinin on yılda nere
den nereye geldiği üzerinde durmak istiyorum. Zira, her akşam televizyon ekranında malum 
şahsiyetler gezip tozmaktadır. Türk ekonomisi, güya, sözümona, serbest piyasa ekonomisine 
geçtikten sonar, büyük mesafeler almış ve dünyanın en güçlü ekonomileri arasına girmiş ve 
muhtemelen de on yıl sonra Avrupa'nın en güçlü ekonomisi haline gelecekmiş... Bunlar söyle
niyor; ama, bunu söyleyenler, herhangi bir ciddî ölçü vermiyorlar. Bunu söylerken neye daya
nıyorlar merak ediyoruz; acaba, masaya dayanmakla yetiniyorlar mı diye? Bunun bir ölçüsü 
olmak gerekir. İki büyük ölçü vardır; yani, iki önemli gösterge vardır. Birisi, enflasyondur; 
diğeri de kişi başına düşen gelirdir. Enflasyonu uzun uzadıya söylemeye gerek yok. "Türkiye'
deki aylık enflasyon, Avrupa Topluluğu yıllık enflasyon ortalamasına eşittir" dendiğinde, me
selenin hangi ölçüde vahim olduğu rahatlıkla görülebilir. Evet, enflasyon ölçüsüne göre, Türk
iye, rekor düzeydedir; ama, böyle bir rekora sahip olanlar, listenin başında değil de, ne yazık 
ki, sonunda yer alıyorlar. 

Kişi başına gelir ölçüsü üzerinde durmak istiyorum. Türkiye, acaba Avrupa ile arasındaki 
mesafeyi kapatıyor mu, yoksa mesafe giderek açılıyor mu?.. 

Türkiye'nin son otuz yılına bakalım; cari fiyatlarla kişi başına millî gelir -Amerikan Dola
rı olarak ve cari kurla- nereden nereye gelmiş. Bu vereceğim rakamlar, OECD raporlarından 
alınmıştır. 

1961'de, Türkiye'de kişi başına gelir 195 dolar iken, 1971'de 343 dolara gelmiş. Yani, 1961 
- 1971 arasında kişi başına gelir yüzde 75 artmış. Sonra, 198Pde 1 260 dolara gelmiş. 1979'da 
1 586'ya kadar yükselmiş; ama onu geçiyorum, onun, uygulanan kur yüzünden biraz şişkin 
olduğunu düşünüyorum. Yani, 1971 - 1981 arasında kişi başına gelir yüzde 270 artmış. 1981'de 
1 260 dolar olan gelir, 1988'de 1 300 dolar, 1989'da 1 434 dolar. Yani, 1989'u dahi alsak, 1981 
- 1989 arasında fert başına gelir yüzde 40 artmış. 

Şimdi, o her fırsatta kötülenen, "1980 öncesi denen, "1970'li yıllar" denen yıllarda kişi 
başına gelir, Türkiye'de yüzde 270 artıyor, 1981 - 1989 arasında da ancak yüzde 40 artıyor. 
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Hangi performansın daha iyi olduğu, hiçbir tartışmaya yer vermeyecek derecede açıktır. , 

Şimdi, bu arada AT ortalaması ne olmuştur?.. 

Değerli milletvekilleri, dünyada kişi başına gelir, aynen elektronik sanayiinde olduğu gibi, 
aynen uzay teknolojisinde olduğu gibi, âdeta baş döndürücü şekilde büyük bir hızla artıyor. 
Bakınız, 1988 yılında Amerika'da kişi başına düşen gelir 18 400 dolara, Japonya'da 19 500 
dolara, Almanya'da 18 300 dolara, Fransa'da 15 800 dolara, İtalya'da 13 200 dolara, İngiltere'
de 11 800 dolara yükseldi ve AT ortalaması da 14 700 dolardır. Ki, AT'de kişi başına düşen 
gelir 1961'de 1 159 dolar, 1981'de ise 8 627 dolardı. 

Sayın milletvekilleri, şimdi, aradaki farka bir bakalım : 1961'de Avrupa Topluluğu Ülkele
rinde kişi başına ortalama yıllık gelir Türkiye'nin 6 katı iken, 1971'de 5,5 katı iken, yine, 1979 
da 5,5 katı iken, 1988'de 11,3 katına çıkmıştır, tşte, Türkiye ile AT ülkeleri arasındaki mesafe
nin iki misli açıldığını gösteren gösterge budur, ölçü budur. Yani, her akşam, "Türkiye bir yer
lere koşuyor, atlıyor, geçiyor" deniyor; ama, bakıyorsunuz, AT ülkeleri ile aramızdaki kişi ba
şına düşen gelir farkı 1979'da 5,5 kat iken, 1988'de 11 kata çıkmış... 

Tabiî, biraz önce Sayın Bakanı dinledikten sonra, Türk ekonomisinin niçin bu hallere düş
tüğü de çok açık biçimde anlaşılıyor. Yani, bu sonuca da hiç şaşmamak lazım. Biraz sonra 
söyleyeceğiz; KİT'ler ehliyetsiz yöneticilere verilmiştir, ehliyetsiz yönetim kurulları, liyakatsiz 
danışma kurulları işbaşına getirilmiştir; ama, asıl işin büyüğü var; Hükümet ehliyetsiz, Hükü
met üyeleri liyakatsiz, Hükümet üyeleri işinin ehli değil. Eğer işinin ehli olsaydı, 1983'te dev
raldıkları yüzde 28'lik enflasyonu yüzde 75'e getirirler miydi?.. 

Sayın başkan, değerli üyeler; KİT'ler, ciddî bir ihtiyaçtan ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyaç, dev
letin ekonomiye müdahale ihtiyacıdır, özellikle 19 uncu Yüzyılda başlayan kapitalist büyüme 
süreci içinde hızla gelişen iktisadî hayatı, sosyal, siyasî ve ekonomik sebeplerle yönlendirmek 
amacıyla, hemen hemen bütün ülkelerde, KİT uygulamasına geçilmiştir. Ortaya çıkış motifleri 
farklıdır. Gelişmiş ülkelerde, daha ziyade devletleştirme suretiyle ortaya çıkmışlardır; gelişmekte 
olan ülkelerde ise, yetersiz sermaye ihtiyacının sonucu olarak ve yine yetersiz yöneticilerin so
nucu olarak ortaya çıkmışlardır. Yani, bu iki ihtiyacı gidermek için ortaya çıkmışlardır. 

Kuruluş nedenlerini, esas itibariyle üç grup altında toplarız. 

Ekonomik sebepler içinde satırbaşlarıyla şunlar yer alır : 

— Ekonomik kalkınmayı sağlamak, 
— Tekellerin devletçe işletilmesini sağlamak, 
— özel sektörün giremediği alanlarda yatırım yapmak, 
— Ekonomiye yön vermek, ekonomiyi düzenlemek, 
— özel sektöre öncülük yapmak, 
— Gelir dağılımını iyileştirmek. 

Siyasî nedenlere gelince : Devlet, ekonomik ve askerî stratejik önemi olan sektörlerde doğ
rudan yatırıma gider. Burada, millî güvenlik ve iktisadî ve siyasî bağımsızlık faktörü ön plan
da gelir; altyapı gibi, enerji gibi, maden gibi, petrokimya gibi, demir-çelik gibi alanlarda dev
let, bu amaçla KİT kurar. 

Sosyal nedenlere gelince : Kamusal mal ve hizmet üretmek amacıyla, sosyal amaçlı KİT'
ler kurulur; elektrik dağıtımı gibi, haberleşme gibi... 
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Bu gerçekler, Türkiye'de geçmişte de vardı, bugün de vardır. Niteliği belirli ölçülerde de
ğişmiştir; ama, temel olarak bu ihtiyaçlar bugün de karşımızdadır. 

KİT'ler, 1980'li yıllardaki bütün kötü yönetilmeye rağmen, itilip kakılmalarına rağmen, 
ekonominin yine de sürükleyici sektörü olma özelliklerini korumuşlardır. Birkaç rakam ver
mek gerekirse; mesela geçen yıl Türkiye'nin yaptığı toplam 29 milyar dolarlık dış ticaretin 7,3 
milyar dolarlık kısmı, yaklaşık dörtte birinden fazlası, KİT'ler tarafından gerçekleştirilmiştir; 
ihracatın yüzde 19'unu, ithalatın yüzde 31'ini KİT'ler yapmıştır. Geçen yıl yaratılan 172 tril
yon liralık gayri safî millî hâsılanın yaklaşık yüzde 30'luk bölümünü, 52 trilyonluk bölümünü, 
KİT'ler yaratmıştır. KİT'ler, 600 bin kişiyi aşan bir istihdam imkânı vermektedir. Yine geçen 
yıl toplam yatırımların yüzde 18'ini, kamu yatırımlarının da yüzde 41'ini, KİT'ler yapmıştır. 
Eğer 1984 -1988 dönemini alırsanız, kamu yatırımları içinde KİT'lerin payı, yüzde 45'ten fazladır. 

KİT'ler, biraz önce ifade ettiğim gibi bütün partizan yaklaşımlara bütün arpalıkçı yakla
şımlara rağmen ekonominin can damarlarıdır. KİT'lerde her türlü yolsuzluk yapılmaktadır. 
KİT'lerde her türlü hırsızlık yapılmaktadır. Bunları tespit için bu genel görüşme önergesinin 
kabul edilmesi gerekmektedir. 

Bugün, Etibank'ın tesislerinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu tesislerinde, maden cevher
leri, kömürler, kromlar çalınmaktadır. Bunlar herkesin gözü önünde yapılmaktadır. 

"KİT'ler fevkalade kötü yönetilmiştir" dedik. Peki, neye dayanarak bunu söylüyorsunuz 
derseniz, önümde Planlamanın yaptığı bir çalışma var. 1986 yılında KİT'lerde birim isitihdam 
başına verimlilik yüzde 2 azalıyor; ama, kârlılık yüzde 9 artıyor. 1987 yılında, birim istihdam 
başına verimlilik yüzde 15 artıyor, kârlılık yüzde 15 azalıyor. 1988 yılında, bu defa verimlilik 
yüzde 6 azalıyor -bunların küsurlarını söylemiyorum- ama, kârlılık yüzde 6 yükseliyor. 1989 
yılında öngörülen, verimliliğin yüzde 5 azalması, yüzde 5 artması, buna mukabil kârlılığın yüzde 
15 azalmasıdır. 

Şimdi, buradan, çok açık bir şekilde şu çıkıyor ki, KİT'lerde, verimlilikle kârlılık arasın
da hiçbir korelasyon, hiçbir ilişki yok; âdeta, tersine bir ilişki var. Demek ki, KİT'ler, iktisadî 
prensiplerle yönetilmiyor. Bakınız, bu çalışma bunu çok açık bir şekilde gösteriyor. KİT'ler, 
iktisadî prensiplere ve rasyonel işletmecilik ilkelerine dayalı olarak yönetilmiyor; gayet açık, 
bulgular bunu gösteriyor. 

Çünkü, KİT'lerde kârlılık, tamamen fiyat ayarlamalarına bağlıdır. Nitekim, 1986 ve 1987'de 
KİT fiyatları düşük tutulmuş ve bunun sonucu olarak da, kârlılık, yüzde 10 ila yüzde 15 azal
mıştır. 

Şimdi, KİT açıklarının gayri safi millî hâsıladaki payı nasıl değişmiştir, bir de ona bakalım. 
Biraz önce, Sayın Bakan, burada, "kârlılık arttı" dedi. Kârlılığın nominal olarak artması 

hiçbir şey ifade etmez. Kamu kesimi finansman açığının gayri safı millî hâsıla içindeki oranı 
önemlidir. Bakınız, merkezî hükümet bütçesinde, belediyeler ve KİT'ler dahil olmak üzere, ka
mu kesimi finansman açığının millî gelire oranı, 1981'de, yüzde 5,4'tür. Nereden veriyorum 
bunları? AT'nin, Türkiye için hazırladığı rapordan veriyorum. AT Komisyonu bir rapor hazır
ladı ya, o raporun ekinde var bunlar. 

1983'te, ANAP'ın devraldığı Türkiye'de, kamu finansman açığının millî hâsılaya oranı yüzde 
5,2; 1984*te yüzde 6,5; 1985 ve 1986'da bu oran bir ölçüde düşüyor, 1987'de yüzde 8,3 ve 1988'de 
yüzde 7. 
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Bu, neyle finanse ediliyor? Bunun finansmanı, dış borçlanma, iç borçlanma ve Merkez 
Bankası... Burada oranlarıyla da var. 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Kamu finansman açığının millî gelire 
oranı, bizde yüzde 6,1 gözüküyor. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — Elimdeki, AT raporudur ve yüzde 7'dir burada; ama, 
1989 yılı zannediyorum yüzde 6 civarındadır. 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (İstanbul) — 1988 yılında yüzde 6,1'dir; 1989'da yüzde 
6,4'tür efendim. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — Evet, yüzde 6,4'tür. 
Demek ki, 1981 yılından bu yana, kamu kesiminde KİT'ler dahil olmak üzere bir iyileşme 

sağlanmamış. O halde, bu tablo ortada iken, ekonominin iyi yönetildiği söylenemez. 
Bakınız, işin ilginç tarafı da şudur : 1983'te bu açığın yüzde ll'i Merkez Bankası kaynak

larından karşılanırken enflasyon hızı yüzde 28'dir. 1988 yılında Merkez Bankası kaynakların
dan karşılanan kısım yüzde 9'a düşmüş olmasına rağmen, enflasyon yüzde 75'tir. Demek olu
yor ki, Merkez Bankası kaynaklarına müracaat etmiş olmak da Türkiye'de enflasyonu yarat
mıyor; Türkiye'de başlıbaşına büyük bir yönetim krizi vardır. İşte bu tablo, onun göstergesidir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; KİT'lerin ekonomideki rolünü ve ekonomi üzerindeki yü
künü bu şekilde ortaya koyduktan sonra, geri kalan zamanımda biraz da özelleştirmeye değin
mek istiyorum. 

Özelleştirme, dünyada özellikle 1980 sonrasında, piyasa ekonomisine işlerlik kazandırmak 
ve sermayeyi tabana yaymak için kullanılan bir iktisat politikası aracı olmuştur; ama burada, 
gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasında, daha doğrusu alacaklı ülkelerle borçlu ül
keler arasında bir fark vardır : 

Gelişmiş ülkeler, gerçekten yukarıda söylediğim amaçlara ulaşmak için, kendi arzularıyla 
ve kendi iradeleriyle özelleştirmeye başvururken, gelişmekte olan ülkelerin çoğu, borç yükle
rinden dolayı, kendilerine uluslararası finans kurumları tarafından, ulusararası malî kuruluş
lar tarafından empoze edilen ekonomik programlar çerçevesinde, özelleştirmeyi uygulamak, 
zorunda bırakılmıştır. Niçin?.. Çünkü, özelleştirme dediğimiz hadisenin hukukî, iktisadî ve malî 
altyapısı vardır. Hukukî, iktisadî ve malî altyapıya sahip olmayan ülkeler, özelleştirmede başa
rı sağlayamazlar, sağlayamamışlardır da. Bu altyapısı olan ülkeler bile zorlanıyorlar. İşte, İn
giltere örneği karşımızda duruyor. Nedir bu altyapı? Bu altyapının dört temel unsuru vardır. 
Bu dört temel unsur da Türkiye'de yok. özelleştirme ile ilgili yasal düzenlemelerin yapılması 
lazım. Türkiye'de yasal düzenleme var mı? Var. Nasıl var?.. Dört maddelik bir kanun var; bir 
çerçeve kanun bile denemez. Eğer zamanım kalırsa Fransa örneğini vereceğim size. 

BAŞKAN — Sayın Ertüzün, süreniz dolmuştur, toparlayınız lütfen. 
TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkan. 
Birincisi, Fransa'da 11 Ağustos 1986'da çıkan kanun, son derece detaylıdır; en ince deta

yına kadar her şey düşünülmüştür. Böyle bir şey Türkiye'de var mı? Yok. 
İkincisi, özelleştirmeyi gerçekleştirecek teknik kurumların oluşması lazımdır. Teknik ku

rumlar var mı? Bunlar daVok. Yabancı bir kaç tane kurum getirdiler, onlara da mütekabiliyet 
sağlanması lazımdı. Onların izinleri haziranda bitiyor; şimdi önümüzde bir Sermaye Piyasası 
Kanunu var ve o mütekabiliyet geri çekiliyor, Türk şirketler bas bas bağırıyorlar, "Mütekabili
yet olmadan yabancıların iznini uzatıyoruz" diye. 

Üçüncüsü, özelleştirilecek kuruluşlarla ilgili iyileşme çalışmalarının yapılması lazımdır. 
Bunlar yapılmış mıdır? Bunlar da yoktur. Yani, bir iki tane yem fabrikasında yapmakla falan 
bir şey olmaz. PETKİM'de bir iyileştirme çalışması örneği gösteremezsiniz. Sümerbank'ta çok 
kısmîdir. 
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Dördüncü altayapı; kişileri, ferdî teşebbüsü yatırıma yöneltecek ekonomik ortamın devlet 
tarafından sağlanması lazımdır; o ortam da Türkiye'de yoktur. Bunlar altyapıdır, bunlar yeter
li midir? Bunlar yetersizdir. Bunun yanında nelerin olması lazım, bir kaç tane daha size sayayım. 

Bu işin, kamuoyuna çok iyi anlatılması ve özelleştirmenin kamuoyu önünde açıkça yapıl
ması lazımdır. Kapalı kapılar arkasında yapılan özelleştirme, çok su götürür. Çalışanlar ve halk 
için mutlaka pay ayrılmalıdır. Bu, yasayla belirlenir. Hisse senetlerinin isme yazılı olması özen
dirilmelidir. Küçük tasarruf sahibinden geri kalan paylar, öncelikle millî kuruluşlara devredil
melidir, arda kalan paylar, önceden belirlenen oran dahilinde, yabancılara devredilmelidir. Bu 
oran pazarlıkla belirlenmez. "Case by case..." Bu, Fransa'da kanunda yazılmış, "yabancılara 
verilen pay yüzde 20" denmiş. İspanya'da da "yüzde 20" diyor, ingiltere'de her KİT'in özel
leştirilmesinde ayrı kanun çıkarılıyor, o kanunlarda, yabancılara verilecek pay belirleniyor. Orada 
da yüzde 5'le, 15 arasında değişiyor. 

Sonra, özel kanunlarla kurulan -mesela Sümerbank gibi- KİT'lerin özelleştirilmesi mut
laka özel bir kanunla gerçekleştirilmelidir; yabancı tekelleşmeye karşı gerekli tedbirler alınmalıdır. 

Zamanımı büyük ölçüde doldurdum. Fransa örneğini sizlere anlatmak istiyordum; ama, 
onu geçiyorum. Onu bir başka vesileyle anlatmayı arzu ederim. 

Çok katı kurallar konmuştur. Sadece şu kadarını söyleyeyim : Fransa'da Meclis devrede
dir, Anayasa Konseyi devrededir, Fransız Ekonomi Bakanı devrededir. Mesela, Fransız Ekono
mi Bakanı, komisyonda tespit edilen arz değerinin altında bir değere inemez; yasayla yasak
lanmıştır. 

Değerli milletvekilleri, ingiltere'de -ki, biliyorsunuz, İngiltere liberalizmin beşiğidir- özel 
şirketlerin, kişilere ait şirketlerin yabancılara satışına bile ingiliz Ticaret Bakanı izin vermektedir. 

Değer tespitine gelince : önergenin önemli bir bölümü değer tespitiyle ilgili idi; ben, USAŞ 
ve ÇtTOSAN örneklerini buraya aldım. Gerçekten, hem USAŞ, hem ÇıTOSAN'ın beş fabri
kası, değerinin önemli ölçüde altında satılmıştır. Morgan Guaranty raporu önümüzdedir. Baş
bakanlık Yüksek Denetlemenin raporu önümüzdedir. Pazarlıklar da bilinmektedir; mesela, Sayın 
Bakanın 12.10.1989 tarihinde; verilen bir gensoru münasebetiyle burada yaptığı konuşmadan 
anlaşılmaktadır ki, Şerif-Tuğrul Konsorsiyumu, USAŞ'ın hisselerinin yüzde 90'ı için, 40 mil
yon dolar peşin, bakiyesi dört yılda ödenmek üzere, 54 milyon dolar teklif vermiştir. Kaça sa
tılmıştır? Yüzde 70'i 14 milyon dolara satılmıştır... 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (istanbul) — Teminat yok. 
TEVFtK ERTÜZÜN (Devamla) — Efendim, tabiî, sonra şartlar değiştirildi. Yani, zaman 

yok ki, onları size anlatayım. Tabiî teminat mektubu istenmiş; ama, önceden istenmemiş. Son
ra, bakınız, teklif sırasında istenmiyor... 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (istanbul) — Konuyu çarpıtmayın lütfen; gerçekle
ri söyleyin, sizler de biliyorsunuz. 

TEVFlK ERTÜZÜN (Devamla) — Efendim, bakınız, söyleyeyim o zaman. 
Sayın Başkan, bir iki dakika izin verir misiniz?.. 
BAŞKAN — Sayın Ertüzün, izin veririm; fakat, bizim süremiz doluyor. Grup adına bir 

arkadaşımız daha konuşacak, ondan sonra önerge sahibi konuşacak, süremiz dolacak. Bu iti
barla, toparlanmasını rica edeceğim. 

TEVFtK ERTÜZÜN (Devamla) — O zaman, bu SAS konusunu bitireyim de, USAŞ me
selesine; ÇlTOSAN'a hiç girmeyeceğim. 

SAS, ortada 54 milyon dolarlık teklif varken, -Genel Kurulun bilgisinde olmasında fayda 
mülahaza ediyorum- hisselerin yüzde 100'ü için 25 milyon dolar peşin fiyat teklif etmiş ve on 
yıl süreli de tekel hakkı istemiştir. 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (istanbul) — Tekel hakkı yok. 
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TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — Dinleyiniz Sayın Bakanım, dinleyiniz. 
Bu tekliflerden başka, 4 firma daha teklif vermiştir. İhaleye katılan bütün firmalardan, 

1,5 milyon dolar teminat mektubu getirmeleri istenmiş ve teminat mektubu getirmeyen firma
ların müzakereye çağrılmayacağı bildirilmiştir. Teminat getiren 2 firma SAS ve Marriott ol
muştur. Teklifler alındıktan hemen sonra teminatın istenmesi gibi hususlar, ciddî ve büyük fir
malarca gayri ciddî bulunduğundan, ihaleden çekilmelerine sebep olmuştur. Mesela, Lufthan
sa bunlardan birisidir. Her değerli milletvekili, Lufthansanın yetkililerine, bu konuyu açıp so
rabilir. Kamu Ortaklığı, her iki kuruluşa tekel hakkı vermeyeceğini ve Türk Hava Yollarıyla 
uzun vadeli ikram sözleşmesi yapılmasının imkânsız olduğunu bildirmiş; SAS, bu koşullan dik
kate alarak şartlarını değiştirmeyi kabul etmiş; ancak, Marriott ihaleden çekilmiştir. Daha sonra, 
satışla ilgili YPK kararıyla getirilecek olan, "Kamu kuruluşlarının, yeni THY'nin ikram işi 
yapamayacağı" hükmünü -çünkü, "THY ikram servisi yapamaz" diye hüküm vardır- SAS 
âdeta önceden biliyormuşcasına, görüşmeleri sürdürmüş ve hedefine ulaşmıştır. Yani, SAS'a, 
Türk Hava Yollarının, kendi ikramını dahi olsa yapamayacağı imkânı sağlanınca, mesele ken
diliğinden hallolmuş; böylece on yıl süreli -binalardaki kira mukaveleleri de buna dahil olmak 
üzere- fiilî tekel yaratılmıştır. 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Hayır, tam tersi... Yok öyle bir şey. 
TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — ÇİTOSAN meselesi üzerinde durmayacağım, biti

riyorum... 
BAŞKAN — Sayın Ertüzün, ben hatiplere, sürelerini iyi kullanmaları konusunda ikazda 

bulunuyorum; ama, bazı arkadaşlarımız bunu, Başkanlığın taraflılığı ile yorumluyorlar. Başta 
genel konulara girmeyip de bu konulara girseydiniz, bunları ve daha söylemek istediklerinizi 
de söylerdiniz. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — Kusura bakmayın Sayın Başkan. Bir dahaki sefere in
şallah öyle yaparız. 

MUHİTTİN KARAMAN (Gümüşhane) — Her zaman böyle yapıyorsun zaten. 
MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Gelişmiş kişi, vaktini iyi kullanan kişidir. 
TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — Efendim, saat daha 18.20. Müsaade edin, haftada 3 

gün, 3 saat ya oturuyoruz, ya oturmuyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Ertüzün, grup adına konuşacak bir hatibimiz var, ondan sonra önerge 

sahibi Sayın Kamer Genç var, bir sataşma iddiası var... Lütfen... 
TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — Efendim, ikazınıza hiç lüzum kalmayacak; bitiriyorum. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sataşma ile ilgili söz hakkını bundan sonra verin sayın Başkan. 
BAŞKAN — Onu biz takdir ederiz. 
TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — Efendim ÇİTOSAN'da fabrikalar 105 milyon dolara 

satılmıştır; 85 milyon doları peşin olmak üzere. Bunların bugünkü değeri, asgarî, 250 milyon 
dolardır. Bugün, 1 ton çimento üretimi için gerekli yatırım maliyeti 100 dolardır. 2,5 milyon 
ton kapasitesi olduğuna göre, varın siz hesaplayın. 

ÇİTOSAN kime satılmıştır? Orası da önemlidir. ÇİTOSAN, uluslararası çokuluslu bir şir
kete satılmıştır ve birkaç yıla kadar bu çokuluslu şirket, Türk çimento sektörünü ve inşaat sek
törünü tehdit edecektir. Zira, bu çokuluslu şirket karşısında rekabet edecek bizim ne kamu, 
ne de özel kuruluşumuz vardır. Bu firmanın geçen yılki cirosu 2 milyar dolardır. 

Özelleştirme gelirleri biraz önce söylendi; peki, amacına uygun mu kullanılıyor? özelleş
tirme yapıyoruz, iyi, güzel, bir an için özelleştirmenin gerekli olduğunu da kabul edelim. Bu 
gelirler, özelleştirmenin en son, nihai amacı olan Hazineye kaynak sağlamak uğruna yapılmak
tadır. Alınan bir kararla, özelleştirme gelirlerinin yüzde 70'inin bütçeye, Hazineye aktarılacağı 
karar altına alınmıştır. 
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BAŞKAN — Sayın Ertüzün, gerçekten Başkanlığı çok müşkül duruma sokuyorsunuz efen
dim. Rica ediyorum efendim... 

TEVFtK ERTÜZÜN (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
BAŞKAN — Bağlayın efendim; beni müşkül durumda bırakmayır, 
TEVFtK ERTÜZÜN (Devamla) — Sayın Başkan, konu üzerinde konuşmayanlara hiç mü

dahale etmiyorsunuz. 
BAŞKAN — Aman efendim... Şimdi kaç dakika konuştuğunuzu açıklama imkânı verir 

misiniz? 
TEVFtK ERTÜZÜN (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
BAŞKAN — Tam 38 dakika oldu. 
TEVFtK ERTÜZÜN (Devamla) — Efendim, siz müdahale etmeseydiniz şimdiye kadar 

çoktan bitirmiştim. 
BAŞKAN — Süreniz 20 dakika; tam 38 dakika oldu. 
TEVFtK ERTÜZÜN (Devamla) — Bitti efendim, bitiriyorum efendim. 
BAŞKAN — Bunu açıklama zaruretini neden bana hissettiriyorsunuz? 
TEVFtK ERTÜZÜN (Devamla) — Peki efendim. 
Sayın Başkan, değerli üyeler; bunun yanında, özelleştirmeyi, hele yabancılara yapılan özel

leştirmeyi bir millî politika olarak düşünmeliyiz; ama, öyle anlaşılıyor ki, bugünkü Hükümet 
bunu bir millî politika olarak düşUnmüyor, günlük politika olarak düşünüyor. Bunu nereden 
söylüyorsunuz derseniz; Başbakanlık Hukuk Müşavirliğinin, ilgili davalar sırasında yaptığı sa
vunmaya bakın. Orada, "Efendim, bu bir politika tercihidir, bugünkü Hükümet bunu tercih 
etmiştir, yarın gelen hükümet bunun tersine bir uygulama içine girebilir, bunları devletleştire-
bilir veya millîleştirebilir" deniyor, tşte Başbakanlığın görüşü budur. 

Böyle bir politika gündelikçi bir politikadır, böyle bir politikayla Türkiye'nin dış dünya
da, yabancı ülkelerde itibar kazanması mümkün olamaz. 

Vakit doldu, bunun dışındaki şeyleri söylemek istemiyorum. Son cümle olarak şunu ifade 
etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Ertüzün... Vakit doldu demeyin de, ben bunu kötüye kullan
dım deyiniz. 

TEVFtK ERTÜZÜN (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Türkiye'de, her ne olacaksa, iki üstünlüğe dayalı olarak olacaktır. Bunlardan bir tanesi 

millî iradenin üstünlüğüdür, diğeri de hukukun üstünlüğüdür. Bu iki üstünlüğe dayalı olma
yan her uygulama, halk indinde kötü gözle bakılmaya ve ileride mutlaka değiştirilmeye mah
kûmdur. 

Bu düşüncelerle, önergeyi desteklediğimizi ifade eder, Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 
(DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Şahin; buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; Kamer Genç ve arkadaşlarının, KİT'lerle ilgili genel görüşme açılması istekleri üzerine, 
ANAP Grubu adına söz almış bulunuyorum; Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 
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Değerli milletvekilleri, not hazırlamıştım; ama, notsuz konuşmak istiyorum, konuya pra
tik yönden geçmek istiyorum, önce, şunu tespit edelim : Biz, devleti yenicilikle, sütçülükle, 
etçilikle, mutfak hizmetleriyle mi meşgul edelim, yoksa ülkenin gelişmesi için ana yatırımlara 
mı yöneldim? Bugün ulaşmak istediğimiz ve Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet seviyesi
ne, ülkemizi, hâlâ ne zaman götüreceğiz? Hedefimizi çizdik, ilerlemiş ülkeler seviyesine mu
hakkak ulaşacağız. O halde, arkadaşlar, hedefimizi büyük tutmamız lazım. Hâlâ, yemle, sütle, 
etle, yapağı ile mutfak hizmetleri ile meşgul oluyorsa bu ülke, tespit edilen hedefe ulaşması 
mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, "USAŞ... USAŞ..." deniyor. Halkımız zannediyor ki, USAŞuçak 
yapıyor; bir uçak fabrikası var, bu başkasına satılıyor... Değil efendim. Uçakla yolculuk yapan 
yolculara mutfak hizmetleri yapıyor. Mutfak hizmeti yapan bir müessesenin satışıdır bu. Ata
türk ne demiş? "Ben bu millete her şeyi öğrettim; ama hizmetçiliği öğretemedim" demiştir. 
İşte muhterem arkadaşlar, belki de bir başkasına hizmet etmemek için bunu sattık, Atatürk'
ün bir sözünü yerine getirdik. 

ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Siz yazılı metni okuyun lütfen, belki daha ciddîdir. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Almanya'ya giden işçiler ne yapıyor orada? 
MUSTAFA ŞAHİN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, milletvekilliğim döneminde, Kay

serili hemşerilerim, "Niçin KİT'lerle ilgili yatırım yapmıyorsunuz?" diye bizi devamlı suçladı
lar, hatta küstüler. Biz, kendilerine, "İktidarımızın devlet eliyle yatırım yapması yoktur. İkti
darımız, altyapıları hazırlayacak, sanayicilerimizin ufkunu genişletecek, onların önünü aça
cak, teşvik edecek ve sizler de yatırım yapacaksınız" dedik. 

Muhterem arkadaşlar, son üç yılda, işte izlediğimiz bu politikanın gereği olarak, 100 tane 
koca işletmenin, 100 tane koca fabrikanın temelleri atıldı; bugün 50'den fazlası işletmeye girdi, 
50'si de bitmek üzere. İşte hizmet!.. 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — Sayın Ertüzün'ü götür de, göster. 
MUSTAFA ŞAHİN (Devamla) — Yani, devlet oraya bir fabrika kursaydı da, diğer hiz

metleri yapmamış olsaydı... Mukayese ediniz lütfen... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Siz ayda yapmışsınız. 
MUSTAFA ŞAHİN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, "ÇİTOSAN... ÇİTOSAN... Çİ-

TOSAN..." öldük, usandık ÇİTOSAN'dan. Çok samimî olarak ifade ediyorum, bir lise arka
daşım, bir çimento fabrikasının sahibi. Bundan beş altı ay önce ziyaretine gittim. "Mustafa, 
Allah aşkına, ben çok kâr etmekten hicap duyuyorum, korkuyorum; çünkü, çok kâr ediyorum" 
dedi. "Niçin kardeşim, hayrola; çok kâr yapma" dedim. "Efendim, devletin fabrikasının yö
neticileri geliyor, İlle zam yap. Biz zarar ediyoruz, ille zam yap, zam yap diyorlar. Onlarla, 
geçinmem lazım; mecburen zam yapıyorum" dedi. 

Arkadaşlar, buyurun, işte o da çimento fabrikası, bu da çimento fabrikası... O da çimen
to fabrikasının yöneticisi, bu da çimento fabrikasının yöneticisi... Birisi fazla kâr etmekten şi
kâyetçi ve korkuyor; diğeri zarar üstüne zarar ediyor. 

Sayın Kamer Genç arkadaşım, "Niye zarar ediyor?" diyor. Niye zarar ettiğini soralım. Cum
huriyetin kuruluşundan bugüne kadar zarar etmiş. 1980 yılına kadar KİT'leri topladığınız za
man, toplamında zarar var; ama 1980'den sonra uygulanan ekonomik tedbirler, uygulanan hü
kümet programları sonunda kâra geçmemişse de, zarar önlenmiş. Nihayet, 1988 yılında, 
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70 milyarcık kâr etmiş. Koskoca, devasa KİT'ler 44 trilyon varlığı olan KİT'ler... Arkadaşlar, 
soruyorum size 44 trilyon varlığı olan bir KİT 70 milyar kâr ederse, bu iyi bir işletmecilik mi, 
bu iyi bir devletçilik mi? Olmaz!.. Yani, lütfen, buraya çıkıp edebiyattan öte, ne olduğu, ne 
olmadığı şeklinde konuşmaları yapmaktan öte, gerçekçi olalım, tatbikatta yaşadığımız olayları 
konuşalım. 

Arkadaşlar, bakınız, Sümerbankı ele alalım. Sümerbank mağazasına gidiniz; hemen ya
nında özel teşebbüsün mağazaları vardır, özel teşebbüsün mağazalarına millet, karınca gibi 
giriyor, çıkıyor, alışveriş yapıyor; Sümerbank havasını alıyor. Niçin? Çünkü, Sümerbank ken
dini yenileyememiş. Kuruluş kanununda dahi var. Rahmetli Atatürk, kuruluş kanununda, Sü-
merbankın yaptığı işler, özel teşebbüs tarafından, yapılmaya başlandıktan sonra terk edilecektir" 
demiştir. Yani, bugün bizim koymak istediğimiz kaideyi Atatürk çok önceden koymuştur. Sü
merbank kendini yenileyemediği için vatandaş oraya gitmiyor. 

Bunun bir diğer örneğini de dünya çapında görüyoruz. Bakınız, Doğu Avrupa'da devlet
çilik yıkıldı. Niçin yıkıldı?.. Yeni teknoloji uygulayamadıkları için, kendilerini yenileyemedik-
leri için, rekabet yapamadıkları için, karşısında rekabet olmadığı için, kendilerini cilalayama-
'dıkları için... Yani, dünya bir yerden kendisini yıkıp yok ederken, biz burada ne kafa taşıyoruz 
ki, hâlâ daha KİT'lerin var olmasını, KİT'lerin yaşamasını istiyoruz? 

Tamam, kabul ediyorum; bu demek değildir ki, KİT'lerin hepsi ülke için zararlı... Asla, 
KİT'ler, vakti zamanında bize çok hizmet etmiştir. Gerçekten, insanlarımızın yetişmesinde, mü-
teşebbislerimizin gelişmesinde, ufkumuzun açılmasında büyük katkıları olmuştur. Nitekim, bu
gün, Kayseri, gerçekten, belki de ülkemizin ikinci veya üçüncü sanayi şehridir. Bunu da Sü-
merbanka borçludur. Çünkü, orada Sümerbank açılmış ve bugün Kayseri'de fabrika sahibi olan
ların hepsi de Sümerbankta usta tezgâhtar olarak yetişmiştir. 

İşte, görevini yapmış, tamamlamış... Bugün, Kayseri'de, onun karşısındaki özel teşebbüs 
Amerika'ya yılda 20-25 milyon dolarlık tekstil malı gönderiyor. Şu andan itibaren, yeni açılan 
fabrikaların yıllık üretimleri dahi tamamen kapanmış, bağlantıları yapılmış vaziyette. Yani, bir 
yandan özel teşebbüs bunları yaparken, bir yandan da KİT'leri sırtımızda yük olarak taşıma
ya, hakikaten gerek yok arkadaşlar. Onun için, İktidarımızın uygulamak istediği politika fev
kalade yerinde ve fevkalade güzeldir. 

Anadolu'da bir söz vardır; affedersiniz "Gözün yoksa burnunun deliği de mi yok" der
ler. önergede imzası olan Kamer Genc'e soruyorum; şu anlattıklarımdan sonra, gözün yoksa 
burnunun deliği de mi yok? Lütfen, artık, KİT'ler üzerindeki konuşmaları bu doğrultuda ya
palım. Beraberiz, şuraya oturduk... Burada, şu kürsülere çıkmış, şu sıralarda oturmuş bütün 
partilerin milletvekillerinin hepsi iyi niyetle gelmiştir. Hiçbirini kötü niyetli görmüyorum; hep
si ülkeyi iyiye götürmek için gayret içinde olmuşlardır; ama, birisi gelmiş, kafalarının çalıştığı, 
ehliyetliliği ölçüsünde hareket etmiş, birisi gelmiş, ülkeyi 70 sente muhtaç etmiş; ama, birisi 
gelmiş, ne yapmış arkadaşlar?.. Bugün, dünya çapında 3 bin kalem sanayi ürünü ihraç ederek, 
13 milyar dolar döviz getirmiştir. 

Bir ülkenin varlığı, bir ülkenin ekonomik yapısının güçlülüğü, kasasındaki dövize bağlı
dır arkadaşlar. 

Ülkede, yokluklar, güvensizlikler varken, ülke 70 sente muhtaç iken, bugün şu refah, şu 
huzur içinde, kasan dolu, şapkan dik, alnın açık, dış dünya ülkelerine karşı borcunu ödeyen, 
sözünü yerine getiren, yeni yatırımlarla onlarla pazarlık eden; "Ben, sizden yardım almaya 
gelmedim, sizinle pazarlık etmeye geldim, size mal satmaya geldim" diyerek Türk Milletinin 
onurunu kurtaran bu siyasî partinin liderleri bunları söyleme cesareti göstermiştir. (ANAP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
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Muhterem arkadaşlar, gelişmiş insanlar ve gelişmiş ülkeler de zamanı iyi kullanmasıyla 
ölçülür. Ben, Sayın Başkanın ikazlarına meydan vermeden sözlerimi bitiriyor, siz değerli arka
daşlarımı saygıyla selamlıyor, hoşça kalın diyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Bakandan sonra 

konuşan sayın grup sözcüsünün gruba uygun bir konuşma yapacağını tahmin ediyordum; ama 
öyle olmadı. Sayın konuşmacı konuşmasında, "Notları hazırladım, hadi notlan bir tarafa bı
rakayım, irticalen konuşayım" dedi. Keşke notlara baksaydı, böylece belki bir iki doğru cümle 
bulabilirdim orada; fakat hiçbir şey söylemedi. Ben bir şey anlamadım, siz anladınızsa onun 
takdirini size bırakıyorum. (ANAP sıralarından "Anladık, anladık" sesleri) 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — Sen anlayamazsın. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Milletvekillerinin bu kürsüye çıkıp bir şeyler konuşabilme-

si için, elbette, kafalarında birtakım şeylerin olması lazım. Yoksa, sen buraya 20 dakika konuş
mak için çık, 5 dakika konuşmadan aşağı in, sonra da "Efendim, ben süreme riayet ediyorum" 
de... Bunları artık kimse yutmuyor. Yani, önemli olan, kafadaki bilgi; kafada bilgi olmayınca, 
böyle, boş politikayla bu olmaz. 

HASAN ÇAKIR (Antalya) — Bizde laf ebeliği yok. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Arkadaşımız çıkmış diyor ki, devlet, yemcilik yapmasın, 

etçilik yapmasın, sütçülük yapmasın... Kim yapsın diyor? Sizin sattığınız Petrokimya ve bu
gün Petrokimyanın mal varlığı 4-5 trilyon lira. Yıllık kârı 1 trilyon liraya varıyor, 7 500 işçi 
çalışıyor, 500 binin üzerinde, imalat sanayii ile uğraşan insanın ekmeği buna bağlı. Bu kadar 
büyük kapasitedeki bir kuruma, sen kapalı kapılar arkasında, üç beş tane yabancı ile işbirliği 
yaparak çok düşük bir değer takdir ediyorsun, sonra da buraya çıkıp, "devlet, etçilik, sütçülük 
yumurtacılık yapmamalı" diyorsun... Kim diyor ki, etçilik, sütçülük yapsın. Sizin mantığınız 
bu ise, deyin ki, "Kardeşim, bizim kafamızın alabileceği hacim bu, bu hacmin üzerinde, kafa 
bir şey almıyor. Ne yapalım, Allah da bize bu kadar vermiş" Ama, lütfen, olayları bu kadar 
basiti eştirmeyin, bu kadar küçültmeyin. 

Efendim, USAŞ uçak yapıyormuş... Size soruyorum arkadaşlar : Kim burada bugüne ka
dar USAŞ'ın uçak yaptığını söyledi. Gidin, sokaktaki adama sorun, kim der ki, USAŞ uçak 
yapıyor... Şimdi, televizyona çıkıyorlar... 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (tstanbul) — Televizyonda, söyledi. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Aslında, ben, inanınız ki, televizyonu böyle zaman zaman 

biraz ıslatıyorum. Fakat, artık siz de burada o ıslatılacak şeyleri söylediğinizde yerimde bile 
çok zor oturuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Genç, zamanınız daraldı, konuşmanızı 10 dakikaya da sığdırmak âde
tiniz olmadığı için, konuya girin... 

• KAMER GENÇ (Devamla) — Tamam efendim, konuya giriyorum. 
Sayın Başkan, arkadaşlarımıza yine bir iki rakam vereyim : Teletaş'ı özelleştirdiniz. Tele-

taş'ın, özelleştirmeye gidildiği tarihteki brüt kârı 53,4 milyar liradır. PTT'nin buradaki hissesi 
yüzde 40'tır. Bu yüzde 40 hissenin yüzde 55'ini 14,5 milyar liraya satışa çıkarmışsınız. Bu para
ya satışa çıkarırken de 1,5 milyar lira reklam ücreti ödemişsiniz; onu düşersiniz. 14,5 milyar 
liraya satışa çıkardığınız ve 1,5 milyar lira da reklam ücreti ödediğiniz PTT'nin hissesi neticede 
satılmış. Kime satılmış?.. Yabancı bir kuruluşa satılmış. 
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Sayın Ertüzün burada konuştuğu zaman, Sayın Bakan, "öyle değil, USAŞ'ın durumu 
farklı, 14,5 milyon dolara alınmadı" diyor. Eğer, 14,5 milyon dolara alınmadıysa açalım bura
da genel görüşmeyi ve kontrol edelim. Hakikaten sizin bu yaptığınız işlerin arkasında, insanın 
kafasını kurcalayan konular, şüpheler gerçek midir değil midir; onları araştıralım. Açmak iste
miyorsunuz, ondan sonra da çıkıp Genel Kurul huzurunda bir şey söylemiyorsunuz. 

Arkadaşlar, güneş balçıkla sıvanmaz, olayların arkasındaki gerçekleri ortaya koyalım. Ne 
yapmışsınız?.. 14,5 milyar liraya sattığınız Teletaş'ın hisselerinin bir kısmının satın alınması 
için de 3 milyar lira kredi vermişsiniz; "Aman, biz size 3 milyar lira kredi verelim de şu hisse 
senetlerini alın" demişsiniz. Görüyorsunuz ki, yaptığınız, tamamen, kendi kendinizi tatmin 
etmekten başka bir şey değildir. Devlete ait olan bir müesseseyi satmaya kalkıyorsun, ondan 
sonra da teşvik ediyorsun. Niçin, kimi teşvik ediyorsun?.. Kendini mi teşvik ediyorsun?.. Dev
letin parasını veriyorsun ve "git devletin malını al" diyorsun... Olmaz ki arkadaşlar... 

A. CENGÎZ DAĞYAR (Antalya) — Teşvik, teşviki 
BAŞKAN — Sayın Dağyar, Sayın Genç, aşağıdan söz atıldıkça parlar, açılır; ama, süresi

ni de bu sebepten dolayı aşar; onun için, müdahale etmeyelim lütfen... 
MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Ateş mi bu yahu, ateş mi bu, yakacak?.. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Aslında, benim sizi yakmam lazımdı şimdiye kadar; ama, 

biraz daha sabrediyorum. Herhalde sizi en sonunda yakacağım; çünkü, sizin yaptıklarınızdan 
dolayı size bir ateş vermek lazım. 

Şimdi, hukuk devletinden bahsediyorsunuz... Siz özelleştirdiniz; ama, arkadaşlarımız da 
idarî yargıya gitti, özelleştirmenin hukuka aykırı olduğunu belirlemek için idarî mahkemeye 
dava açıldı. Sizin, bir gece yarısı, kendi kendinize çıkardığınız 3291 sayılı Kanunu gösterdiğiniz 
özelleştirme gerekçesine uygun özelleştirme yapmadığınız için, idare mahkemesi iptal etti. Hu
kuk devletisiniz, niye uygulamıyorsunuz? ÇİTOSAN'ın hisse senetlerini alan, bir Fransız şir
ketidir. Orada idarî yargının gücü var, saygınlığı var; yani, oraya gittiğiniz zaman, "biz satış 
işlemini tesis ettik, fakat idarî yargı iptal etti; biz hukuk devletiyiz" derseniz, o iptali onlar 
da normal karşılar. Niye uygulamıyorsunuz bu kanunu? 2577 sayılı Kanunun 28 inci maddesi
ne göre, bu kararı uygulamadığınız takdirde suç işlemiş olursunuz; ama, bu memlekette, huku
ku tanımazsanız, halkın iradesine saygı göstermezseniz, her gün akşam televizyonda, kendi ken
dinizle alay eder bir pozisyon içerisinde vatandaşın karşısına çıkarsanız, biz muhalefet olarak 
sizin yaptıklarınıza nasıl dayanalım? Bir türlü aklım buna ermiyor. Gerçekten, bizde büyük 
bir sabır var; ama, diyoruz ki, en fazla, şurada bir sene daha seçime gitmeyeceksiniz; hadi, 
neyse, görmeyelim. 

Biliyorsunuz, Osmanlı Devletinde birisinin bir sözü var; biz içeriden, siz dışarıdan yedik, 
bu devleti bitiremedik... Bu ekonomiyi de, birtakım yabancı işbirlikleriyle dışarıdan ve içeri
den her ne kadar kemirmeye başladıysak da, bu iş bir birbuçuk sene içerisinde bitmez; ancak, 
devletin bu temel kurumlarını sata sata elde ettiğiniz paraları yarın nerede harcayacaksınız? 
Biz geldiğimiz zaman, zaten servet vergisini de koyarız. Yani, o "Nereden Buldun?" Kanunu 
var ya; ona ek "Servetini nereden buldun?" maddesini de getireceğiz. 

Dövize indeksti hisse senedi çıkarıyorsunuz -bir milletvekilinizin dediği gibi- birbirinize 
tüyo, veriyorsunuz, gidip alıyorsunuz... Ondan az kâr ettiniz, bu defa elektriğe indeksti hisse 
senedi çıkarıyorsunuz, yine birbirinize tüyo veriyorsunuz birtakım yerlerde, gidip alıyorsunuz. 
Bu memlekette tek akıllı siz misiniz?.. 
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Burada Bakan çıkıp "Sayın Demirel Sheraton Otelinde, ziyarette, kim aç, kim aç değil..." 
diyor. Başbakanınızın da, sizin o Çankaya'ya göndediğiniz kişinin de yüreği varsa, buyursun, 
gitsin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki insanların içinde normal bir vatandaş gibi bir gezsin... 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Her gün gidiyoruz. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Buyurun, kimin yiğitliği varsa, gidelim. Yani, Türkiye'yi 

yalnız Sheraton Otelinde, Ankara'daki Hilton Otelinde görerek politika yapıp, ondan sonra 
da politikalarını en iyi politika olarak tanıtan insanlarla bizim çok büyük bir düşünce farkı
mız var, akıl farkımız var, insana ve topluma bakış farklılığımız var. Onun için, önergede bi
zim istediğimiz budur sayın milletvekilleri. Diyoruz ki : 

1. Bu KİT'ler, Türkiye ekonomisine, gerek sanayi yatırımı yapılması bakımından, gerek
se işgücü, yani emeğe iş bulma bakımından hâlâ gereklidir. 

2. Bu devletleştirilen KİT'lerde büyük suiistimaller vardır. Bu suiistimallerin nedeni de 
şuradan kaynaklanıyor : KİT'lerin özelleştirilmesinde, değer takdirinde yabancı firmalar ön
celikle seçiliyor. Bu yabancı firmalar, devletin bu dev kuruluşlarını yok pahasına satarak, bu
radan sağlanan paralardan, yurt dışındaki firmaların bizden alacaklarını tahsil etmeyi hedef
ledikleri için, bu konuda elinden gelen ve memleketin aleyhine olan her şeyi yapmaktadır. Onun 
için, bu değer takdirlerinin doğru yapılıp yapılmadığını ve yapılıyorsa; -hadi, sizin politikanız 
kabul etsek dahi- Türkiye'de, bugün, değer takdirini bilen... 

BAŞKAN — Toparlayınız efendim... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Tamam efendim, zaten toparlayarak konuşmamı bitireceğim. 
Türkiye'de bu değer takdirini yapabilecek gerçek nitelikte müesseseler, kurumlar var. Bunlara 

yaptıralım. Niye yabancı şirketleri getirip de yaptırıyorsunuz? İşte, ÇİTOSAN'da bir yabancı 
firmaya, Fransız firmanın değer takdiri yaptırıyorsunuz; ondan sonra da, değer takdir ettirdi
ğiniz o Fransız firmasına bu ÇİTOSAN'ın 5 tane fabrikasını satıyorsunuz. Burada çok önemli 
bir suiistimal kokusu hissediliyor; var mıdır, yok mudur, onu tespit edelim. 

3. — KİT'lerde kârlılık ve verimlilik ilkesine riayet edilmiyor. Niye?.. KİT'lerin yönetim 
kurulu üyelikleri arpalık olarak kullanılmış. Geçmişte de kullanılmış, siz de kullanıyorsunuz. 
Bunları ortaya çıkaralım. 54 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararı çıkarmışsınız, 40 tane KİT 
yönetim kurulu üyeliğinin yanında KİT'lere bir de danışman veriyorsunuz. 

Değerli milletvekilleri, siz, KİT'lerin gerektirdiği ekonomik kurallar içinde yönetileceği ko
şulları hazırlamazsanız, elbette ki, bunlar zarar eder. İşte, diyoruz ki, bunu da tespit edelim 
ve bunları geniş bir araştırmaya tabi tutalım. İşte, Türkiye ekonomisinin genel hacmi içerisin
de yüzde 30'luk bir büyük paya sahip olan KİT'lerin; bir noktada, böyle, iki kişinin, üç kişinin 
dudakları arasında, kapalı kapılar arkasında pazarlamak suretiyle satmakla, memleketimize 
çok büyük bir ihanet yapılacağı inancındayız. Bu inancı, sizlerin de memleketseverlik düşün
celerinizi bildiğimiz için, sizin de paylaşacağınıza inanıyoruz ve onun için sizlerden rica ediyo
ruz; bu konuda bir genel görüşme açalım diyoruz. Bunu isizin takdirlerinize bırakıyorum. Söz
lerimi kısa keseyim, belki kısa kestiğim için önergemin lehinde oy verirsiniz. 

Saygılar sunarım efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Oylayacağım efendim. 
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Genel görüşme önergesi üzerindeki öngörüşmeler tamamlanmıştır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, karar yetersayısı arayın, Anayasanın 96 ncı 

maddesine göre; karar yetersayısı yoktur... 
BAŞKAN — önerge kabul edilmemiştir. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Karar yetersayısı yok efendim. 
BAŞKAN — Lütfen... Sayıldı efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Doğru dürüst Başkanlık yapmanı tavsiye ederim. 
BAŞKAN — Efendim, Devlet Bakanı Sayın Güneş Taner, Kamer Genç arkadaşımızın ken

disine hakaret ettiğini, yaralayıcı ve kaba ifadeler kullandığını ifade ettiler. 
Kendilerinden bir ricada bulunuyorum; ben Sayın Kamer Genc'e tçtüzük dışında muame

le yapma konusunda kararlı olduğumu, kendisi için de bir.tçtüzük hazırlamak istediğimi de 
ifade ettim... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Onu kendiniz için yaparsanız çok daha iyi olur. 
BAŞKAN — Gelen zabıtlarda, altını kırmızıyla çizdiğim yerlerin adedi de hayli fazladır. 

Arkadaşımız da kendi üslubu içerisinde konuşuyor. Biz kendisini bu üslubun dışına çıkarma 
imkânını da bugüne kadar bulamadık. Bu itibarla, size söz vermek istemiyorum; ısrarlı olma
yın efendim. (ANAP sıralarından, "Bravo Başkan" sesleri, alkaşlır) 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Iskanbu!) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen... 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (istanbul) — Peki efendim. 
BAŞKAN — Çalışma süremiz dolmuştur. 
Batman ve Sımak İllerinde olağanüstü hal ilan edilmesine dair Başbakanlık tezkeresini 

ve gündemdeki kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 23 Mayıs 1990 Çarşamba 
günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.48 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — izmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu 'nun, Tekel tarafından izmir iline bağlı ilçelerde gerçekleş

tirilen 1989 ürünü tütün alımlarıyla ilgili iddialara ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan 
Kahveci'nin yazdı cevabı (7/1262) 

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

masını arz ederim. 
Halil Çulhaoğlu 

tzmir 
1. Piyasa açılalı iki ay olduğu halde, tütün tese'Iüm işlemleri yapılmayan tzmir ve çevre

sinde bir çok yer mevcuttur. 1989 ürünü Tekel tarafından ekiciden satın alınan tütünlerin tesel
lüm işlemleri ne zaman son bulacaktır? 

— $77 — 
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2. Tütün üreticisi ürününü Tekel'e teslim ettiği halde, 10 günlük sürede ürün bedellerini 
alması gerekirken, 20 günü aşkın sürelerde ürün bedellerini alamamalarının nedenleri nedir? 
Üreticiye geç ödemelerde gecikme farkı ödenecek midir? 

3. Depolama kapasite eksikliği nedeniyle, ürünlerini geç teslim ederek, üreticiler maddî 
olarak mağdur olmaktadırlar. Tekel'in ambarlama kapasitesi artırmak için girişimleri var mıdır? 

4. İzmir ve ilçelerinde Tekel tarafından alınan tütünler için, Tekel'in yeterli depoları mevcut 
mudur? 

5. Ambarlama kapasitesi yetersiz ise, şahıslyardan depo kiralanması yapılmış mıdır? 

6. Ne kadar alan kiralanmış? Kiralanma işlemleri için şahıslara ne kadar ücret Tekelce 
ödenmiştir? 

7. tzmir ve ilçelerinde Tekel idarelerince tesellüm işlemlerini cabuklaştırabilmek için, üre
ticilere depo kiralattırılmıştır. Hangi yasal dayanağa göre bu uygulama yapılmıştır? 

8. tzmir ili Tire ilçesi Çayırlı ve Derebaşı köyleri ortak depo tutmuşlar ve 3 milyon lira 
ödemişlerdir, tki köyün tütünleri Tekelce alınmış ama, Tütünler depoya girmeden fabrikaya 
gönderilmiştir, üreticilere tutturulan deponun bedeli Çayırlı Ve Derebaşı üreticilerine Tekel ida
resince geri ödenecek midir? 

9. tzmir ve civarında bir çok köyde tütün alımlarını çabuklaştırmak için Tekel idarele
rince üreticilere depo tutmanız gerekli denilerek, Tekelin ödemesi gereken ücreti üreticilere ödet
tirilmiştir. Tüm bu mağdur edilen üreticilerin depo tutmak için ödedikleri paralar geriye öde
necek midir? 

10. Yasal olmayan yollarla üretcileri mağdur eden yöneticiler hakkında kanunî işlem ya
pılacak mıdır? 

11. Tekel eksperlerince tütün alımlarında kontratlar kesilirken tütün balyalarındaki su 
çürüğü oranı belli edilmesi gerekirken, tesellüm işlemleri sırasında su çürüğü çıkarılarak şim
diye kadar hiç görülmemiş uygulama yapılarak üretciler mağdur edilmektedir. Yanlış uygula
ma nedeniyle üreticilerin uğradıkları maddî kayıplar karşılanacak mıdır? 

T. C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

(Bağlı ve tlgili Kuruluşlar 22.5.1990 
Dairesi Başkanlığı) 

Sayı : BİK.40.05/4-1-1366 
Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kanunlar Kararlar Müdürlüğünün 9 Nisan 
1990 tarih ve 7/1262 - 4738/21045 sayılı yazısı. 

Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere tzmir Milletvekili Sayın Halil Çulhaoğlu 
tarafından sorulan ilgi yazıda belirtilen sorulara ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmuştur. 
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Soru önergesinde sorulan soruların cevabına geçmeden önce, şu hususu bilhassa belirt
mek isterimki, Hükümetimiz döneminde tütün politikasında, kayda değer önemli gelişmeler 
kaydedilmiştir. Tütün üretiminde arz ve talep dengesi kurulmuş, kalite yükseltilmiş, piyasalar 
erken açılmaya başlanılmış, iyi tütüne iyi para politikasıyla üreticinin hak ve menfaatleri ko
runmuş yüzü güldürülmüştür. 

1970'den başlıyarak ortalama alım fiyatlarına baktığımızda, 1976 - 1977 yıllarında biraz 
nispî bir yükselme var ise de, nisbî olarak en yüksek fiyat 1987'den başlıyarak 1988, 1989 ve 
1990 yıllarında olmuştur. Bunun içindirki üretim alanları ve üretici adedinde de yüksek seviye
lere ulaşılmıştır. Tütün üreticisinin eline geçen para reel olarak artmıştır. Tütünde kalite düzel
miştir. örneğin; 1984'de AG nev'i tütünün oranı % 20 iken 1989'da % 43'e yükselmiş, BG 
"% 49'dan % 38'e, KP'da % 31'den % 19*a düşmüştür. Yabancı tütünle rekabet edebilmek ve 
ihracatı geliştirebilmek için kaliteye mutlaka önem vermek gerekmektedir, bizde bunu yapmak
tayız ve bunda da muvaffak olmuş durumdayız. Daha da ileriye götüreceğiz. 

İzmir ve çevresinde 1989 yılı ürünü tütün alımlarına 12 Şubat 1990, ambarlama ve tesel
lüm işlemlerine de 28 Şubat 1990 tarihlerinde başlanılmıştır. 23 üretim noktasında başlanılan 
alımlardan, bu güne kadar 19 üretim noktasında tesellüm işlemleri tamamlanmıştır. Diğer 4 
üretim noktasında da tesellüm işlemleri sürdürülmekte olup en kısa zamanda tamamlanacaktır. 

Tesellüm işlemleri tamamlanan tütünlerin bedelleri ekicilere 10 gün içinde ödenmektedir. 
Ayrıca, 1 Nisan 1990 tarihine kadar bedeli ödenemeyen tütünler için, bu tarihten itibaren her 
hafta A Grad tütüne 100.— TL./Kg., B Grad tütüne 50.— TL/Kg. KP tütüne 15.— TL/Kg. 
fiyak farkı ödenmek suretiyle üreticinin mağduriyeti önlenmektedir. 

İzmir ve çevresinde 1989 yılı ürünü rekoltesinin geçmiş yıllara göre artışı gözönünde tutu
larak eski yıllara ait stok tütünlerin fabrika ihtiyacı olarak başka depolara nakli sağlanmış, 
bu suretle yer sorunu halledilmiş. Dolayısıyla, depolama kapasitesi eksikliği nedeniyle ambar
lama ve tesellüm işlemlerinde herhangi bir gecikme sözkonusu değildir. 

tzmir ve ilçelerinde Tekel İdaresinin kendi depoları yanında yıllardır kullandığı kiralık de-
polarıda bulunmaktadır. Fakat Tekel kiralık depo sorununu çözmek amacıyla arazi satın alım
larına yönelmiş ve bu araziler Üzerinde de prefabrik depa yapım çalışmalarına başlanılmıştır. 

Mevcut ambarlama kapasitesi ile depolama işlemleri bugüne kadar aksatılmadan yürü
tülmüş olup, üreticilerin zor durumda kalmaması için icap ettiği takdirde yeni depo kiralana
caktır. 

1989 Yılı ürünü tütünlerin ambarlanması için bugüne kadar yeni depo kiralanmamıştır. 
Fakat yukarıda belirtildiği gibi, ilerde icap ettiği takdirde icap eden yerlerde kiralama yapılacaktır. 

İzmir ve ilçelerinde Tekel İdaresince tesellüm işlemlerinin çabuklaştırılması için hiçbir üre
ticiye depo kiralattırılmamıştır. 

İzmir ili, Tire ilçesi Derebaşı ve Çayırlı köylerinde Tekel İdaresi tarafından kiralanmış ve
ya üreticilere kiralatılmış herhangi bir tütün deposu olmadığı gibi sözkonusu ilçede TekePin 
depo sorunu da yoktur. Ancak, adı geçen köy muhtarlarının, tütünlerini Tekele satmadan ön
ce bu tütünlerini muhafaza etmek maksadıyla tamamen kendi insiyatifleri ile depo tuttukları , 
öğrenilmiş ise de, yukarıda belirtildiği üzere TekePin bu konuyla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. 

tzmir Merkez Müdürlüğü ve bağlı alım noktalarında yasal olmayan yollarla hiçbir üretici 
mağdur edilmemektedir. 
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Tütün tespitlerinde; 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 18 ve 19 uncu madde
lerine aykırı denklemeler yapıldığında (Kırıntı, yanık, karayeşil, çürük ve görmeze girmeyecek 
derecede hastalıklı tütünler) Eksper su çürüğü çıkarabilir. Sözleşmede buna ait bölümde su 
çürüğü miktarı yazılmaktadır. Hatta TRT kanalıyla yapılan duyurular ile de üreticilere denkle
menin nasıl yapılacağı hususunda uyarılarda bulunulmaktadır. 

Ambarlama sırasında, üretici tütününü tespitten sonra iyi bakmamış küflendirmiş veya 
çürütmüş ise bu husus bir tutanakla belirlenerek temizletmeye gönderilir. Ekici tütünü temiz
lemekten imtina ettiği takdirde, mahsul kabul edilecek gibi ise yine tutulacak bir tutanakla ta
rafların karşılıklı anlaşması suretiyle su çürüğü miktarı düşülerek alım yapılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Adnan Kahveci 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

2. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Kamu iktisadî Teşebbüslerinin danışma ve yönetim ku
rulu üyeliklerine yapılan atamalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
Lutfullah Kayalar'm yazdı cevabı (7/1263) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın sayın Başbakan tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını arz ede

rim. Saygılarımla. 
30.3.1990 

Ahmet Ersin 
İzmir 

1. Sürekli zarar eden ve yolsuzluk söylentileri ayyuka çıkan Toprak Mahsulleri Ofisinin, 
danışma kurulunun tümü, emekli Orgeneral İbrahim Şenocak başkanlığında ve ANAP eski 
milletvekillerinden oluşmuştur. TMO'nin danışma kurulunda görev yapan ANAP'Iı eski mil
letvekilleri Osman Işık, Aziz Kaygusuz, Saffet Sakarya ve Mehmet Bahçeci'nin meslekleri ne
dir? Kendilerine hangi konularda danışılmaktadır ve maaş huzur hakkı olarak kendilerine ya
pılan aylık ödeme ne kadardır? 

2. Türk Hava Yolları danışma kurulunda görev yapan ve aynı zamanda Sayın Kenan Ev-
ren'in damadı olan Maksut Göksu ve ANAP eski milletvekili Muhlis Arıkan'ın havacılıkla il
gileri nedir? Hangi konularda danışmanlık yapmaktadırlar, maaşları ne kadardır? 

3. Başkanlık müşaviri Ertan Cireli Yem Sanayii yönetim kurulunda yer alırken, ANAP 
eski milletvekilleri Turan Soğancıoğlu, Rafet tbrahimoğlu, Rıza Tekin ve ErtuğrulGökgün de 
danışma kurulunda görev yapmaktadırlar. 

Bu kişilerin Yem Sanayii ve Türkiyelin yem ve hayvancılık sorunu ile ilgileri ve bilgileri 
ve meslekleri nedir? Maaş ve huzur hakkı olarak, aylık kazançları ne kadardır? 

4. 12 Eylül döneminin TRT Genel Müdürü olan ve yazar Kemal Tahir'in eserinden, TRT'ye 
aktarılan Yorgur Savaşçı filminin orjinalini yakarak TRT'nin bu eser için harcadığı paranın 
boşa gitmesine neden olane emekli General Macit Akman'a halen görev yaptığı Devlet Hava 
Meydanları işletmeleri danışma kurulunda, hangi konular danışılmaktadır? Diğer danışma ku
rulu üyeleri ANAP eski milletvekilleri Naci Taşel ve Emekli General Kadri Altay'ın maaş ve 
huzur hakkı olarak, aylık kazançları nedir? 
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T. C. 
Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanlığı 21.5.1990 
özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : ÖKM.2-253-7/1263 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünün 9.4.1990 Tarihli ve 7/1263-4713/20986 sayılı 

Yazısı. 
tzmir Milletvekili Sayın Ahmet Ersin'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı soru öner

gesinin cevabı yazımız ekinde sunulmaktadır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Lutfullah Kayalar 
Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanı 
tzmir Milletvekili Sayın Ahmet Ersin'in Yazılı Soru önergesinin Cevabıdır 

I. — Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Danışma Kurulu Başkan ve Üyelerinin 
Durumu. 

Mesleği 

Danışma Kurulu Başkanı İbrahim Şenocak Emekli General 
Osman Işık öğretmen 
Saffet Sakarya Gazeteci 
Aziz Gaygısız öğretmen 
Mehmet Bağçeci Avukat 
Umur Akarca Doktor 

II. — Yem Sanayi T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Danışma Kurulu Başkan ve Üyelerinin Durumu. 
Ertan Cizreli : Yönetim Kurulunda görev almamıştır. 
Turan Soğancıoğlu : Hukukçu 
Rafet tbrahimoğlu : Siy. ve Sos. Bil. Fak. 
Rıza Tekin : tlkokul Mezunu - Dava Vek. 
Ertuğrul Gökgün : Veteriner Hekim 

III. — Türk Hava Yolları A.O. Genel Müdürlüğü Danışma Kurulu 

Danışma Kurulu Üyesi Mesleği 

Maksut Göksu Fizik Müh. öncelikle mesleği itibariyle uçuş teknolojisi ve aero-
dinamizm konusunda bilgi sahibidir. 

Dr. Muhlis Arıkan 17. Dönem Milletvekili T.B.M.M. Millî Savunma Komisyonun
daki görevi sırasında uçak sanayi konularıyla ilgilenmiştir. Bilgi 
sahibidir. 

— 381 — 
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IV. — KİT Danışma Kurullarının çalışma usul ve esaslarının 3 üncü maddesinde Kurulun 
Görevleri "İlgili oldukları KİT'in iş programları, yatırımları, üretimler ile verimlilik kârlılık 
ihracat ve satış gibi konularda teşebbüse yardımcı olmak amacıyla doğrudan doğruya veya il
gili Bakan ve Teşebbüs Yönetim Kurulu tarafından intikal ettirilen hususlarda görüş ve müta
laa bildirmek" olduğu belirlenmektedir. 

Kurul Üyeleri, bu çerçevede görev ifa etmektedirler. 

V. — Danışma Kurulu Üyelerine yapılan aylık net ödeme 1 399 125 TL. dir. (İkramiye hariç) 

3. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, ülkemizdeki süt tüketimine ilişkin Başbakandan so
rusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Lutfullah Kayalar'm yazûı cevabı (7/1270) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

Basında çıkan bir habere göre, Türkiye'de Süt tüketimi rakı tüketiminden az olduğu ileri 
sürülmektedir. Bu haberin gerçek dışı olduğuna dair yetkililerden herhangi bir tekzip gelmemiştir. 

1. Toplum sağlığı yönünden son derece kötü neticeler verebilecek olan bu haberin doğ
ruluk derecesi nedir? 

2. Bugün ülkemizde süt sudan dahi ucuz fiyatla satılmaktadır. Hal böyle iken, tüketimi 
niçin bu kadar düşük seviyelerdedir? 

3. Devletin süt tüketimi arttırıcı yönde herhangi bir çalışması var mıdır? 

4. Rakının satış fiyatı, sütün satış fiyatından 20 kat fazla olmasına rağmen,halk niçin 
kendi sağlığına büyük zararlar verebileceğini bildiği alkollü içkiyi seçmektedir? 

5. Bu çarpıklıkta, hükümetin uyguladığı sosyal ve ekonomik politikaların etkisi var mıdır? 

T. C. 
Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanlığı 21.5.1990 
özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : ÖKM-2-253-7/1270 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünün 9.4.1990 tarih ve 7/1270-4752/21109 sayılı yazısı. 

Kırklareli Milletvekili Sayın Gürcan Ersin'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği "Süt 
Tüketimi" ile ilgili yazılı soru önergesi incelenmiş olup, cevabı yazımız ekinde takdim edil
mektedir. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 

Lutfullah Kayalar 
Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanı 
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Kırklareli Milletvekili Sayın Gürcan Ersin'in Yazılı Soru önergesinin Cevabıdır. 

Modern Süt Sanayii işletmeleri tarafından içme sütü haline getirilebilen ve tüketiciye cam 
şişe içinde sunulan pastörize sütün T.S.E.K. tarafından tespit edilmiş satış fiyatı 1 700 TL/İt. 
dir. Lamine karton kutu ambalajlı Kurumumuz imalatı dayanıklı (sterilize) sütün tüketiciye 
satış fiyatı 2 100 TL/İt. dir. Yarım litrelik ambalajın fiyatı ise 1 100 TL/İt. dir. (Mayıs 1990 
başı itibariyle) 

TSEK dışındaki içme sütü üreticilerinin fiyatları pastörize sütte 2 000 TL/İt. dayanıklı 
sütte 2 300 TL/It seviyesindedir. 

Ülkemizde süt tüketimi, içme sütünden ziyade, yoğurt, peynir ve tereyağı gibi süt mamul
leri şeklinde olmaktadır. 

Mevcut istatıstiki bilgilere göre Türkiye'de kişi başına süt üretimi tahminen 124 Kg. dır. 
Bunun °7o 20'sinin içme sütü, °/Q 20'sinin peynir, °/o 23'nün yoğurt, % 35'nin krema ve teyağı, 
<% 1.6'sının süt tozu ve Vo 0.4 ünün dondurma olarak tüketildiği tahmin edilmektedir. Üretilen 
sütün büyük bölümü, üretici aileler tarafından tüketilmekte ve pastörize ve dayanıklı süt tüke
timi şehir merkezleri ile sınırlı kalmaktadır. 

Halkımızın içme sütü tüketme alışkanlığı istenilen seviyelere henüz ulaşmamıştır. Çocuk
larımıza içme sütü alışkanlığı kazandırılması ve beslenme eksikliklerinin giderilmesine yardımcı 
olmak maksadıyla, ilkokul çağındaki çocuklarımıza okul sütü programları ile içme sütü veril
mektedir. Bu uygulama 1984 yılında başlatılmış olup halen devam etmektedir. 1984'ten bu ya
na gerçekleştirilen okul sütü programları ders yılları itibariyle şöyledir. 

Ders yılı Dayanıklı Süt (Lt) Pastörize Süt (Lt) Toplam (Lt) 

1984-1985 2 350 000 1 858 000 4 208 000 
1985-1986 2 395 000 1 751 000 4 156 000 
1986-1987 1 355 000 3 918 000 5 273 000 
1987-1988 — — — 

1989-1990 ders yılı içinde ise 4 431 000 İt. dayanıklı süt ve 1 880 000 İt. pastörize süt olmak 
üzere toplam 6 311 000 lt. içme sütünün, 35 il ve ilçe ilkokul çocuklarına dağıtılması program
lanmış olup, dağıtım 20 Mayıs 1990 tarihinde tamamlanmış olacaktır. Nakdî değeri 9 662 107 
000 TL. dir. 

Bakanlığımız tarafından, süt tüketimini artırmak, sağlıklı nesiller yetiştirmek ve süt üreti
mini artırmak amacıyla 1990 yılından başlayarak birer yıllık dönemler halinde ve 3 yıl süre 
ile "Süt Tüketimini Artırma Kampanyası" başlatılması programlanmıştır. 

Bakanlığımız Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Başkanlığında, T. Süt Endüstrisi Ku
rumu Genel Müdürlüğü, T. C. Ziraat Bankası ve Halk Bankası temsilcilerinden oluşan bir he
yet tarafından çalışmalar yürütülmektedir. 

Programın gerçekleştirilmesi için hazırlanan ön bütçede, TV ve Sinema filmleri, yazılı ilanlar, 
afişler, kamuoyu araştırmaları, paneller, toplantılar ve benzeri faaliyetler yapılması için 
8 450 000 000 TL. Harcaması öngörülmüştür. Bu faaliyetlerde yaş grupları (çocuklar, gençler, orta 
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yaşlılar ve yaşlılar) ve toplumsal gruplar (öğretmenler, ebeveynler, işçiler, şehirde yaşayanlar 
gibi) hedef alınacak ve bunlara ulaşılmasında kitle iletişim araçlarından faydalanılacaktır. 

Yukarıda arz edilen çalışmalara ilaveten üniversite gençliğinin dengeli beslenmesini ve bu 
vesile ile süt mamulleri tüketim alışkanlığı kazanmasını sağlamak amacıyla Sosyal Yardımlaş
ma ve Dayanışma Fonunun finanse ettiği büyük bir gıda yardımı programı gerçekleştirilmektedir. 

Bu büyük programın sadece süt ve mamulleri ile ilgili kısmına, Kredi ve Yurtlar Kurumu 
ve Üniversitelerin yurtlarında barınan yüksek tahsil öğrencileri için ayrılan tahsisat 1988-1989 
yılında şöyle olmuştur. 

1/5 it. lik Dayanıklı Süt Eritme Peyniri (20 gr. Iık) Tereyağı (15 gr. lık) 

5 230 586 Adet 7 986 698 Adet 6 896 855 Adet 

Toplam değer 3 305 950 000.— TL. dir. 

1989-1990 ve müteakip ders yıllarında da uygulamaya devam edilmesi kararlaştırılmış olup, 
miktar ve değerler, artan yurt ve öğrenci sayısına paralel olarak artacaktır. 

Görüleceği üzere, uygulanmakta olan programlar ilkokuldan başlayarak her yaş ve kültür 
seviyesindeki vatandaşımıza yöneliktir. Vatandaşlarımızın her geçen yıl artan miktarlarda ve 
değerlerde süt ve mamulü tüketmelerini sağlamak için yapılan çalışmalarımız başarıyla devam 
etmektedir. 

4. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Dışişleri Bakanlığında görevli bir mernure hakkındaki 
iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı Ali Bozer'in yazılı cevabı (7/1288) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakandan yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Kamer Genç 

Tunceli 
1. 1987 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesini bitiren ve o yıl TBMM Kütüphanesine aday 

memur olarak atanan, Hande Şevkat Mumcu kimlerin aracılığı ile Dışişleri Bakanlığına nak
len atanmıştır? Bu nakleıı atama işinde devrin Millî Eğitim Bakanı Sayın Hasan Celal Güzel'-
in bir tavassutu olmuş mudur? 

2. Sözkonusu naklen atama işinde emsallerine göre memurenin bir kayırma durumu var 
mıdır? Varsa, kimler tarafından yapılmıştır? Bu konuda, o zamanın Dışişleri Bakanı Sayın Mesut 
Yılmaz'ın rolü ne olmuştur? 

3. Bu memure yeterli bir deneyime tabi tutulmadan ve aday memur statüsünde iken, Dı
şişleri Bakanlığı gibi Devletin dış sırlarının saklandığı bir bakanlıkta kendisine gizlilik derecesi 
olan belgelerin teslim edilmesi veya gösterilmesi doğru mudur? Değilse, bu tür atama işlemini 
yapanlar hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır? 

4. Bush ile özal arasındaki görüşme tutanağının bu memure tarafından alınıp, Hasan 
Celal Güzel'e verildiği ne suretle tespit edilmiştir? Olayı Devlet Güvenlik Mahkemesi savcısına 
kim ihbar veya intikal ettirmiştir? 
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S. Sözü geçen memurenin başka politikacılarla ilişkileri tespit edilmiş midir? Edilmiş ise, 
bu konuda ne gibi işlemler yapılmıştır? 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 

Personel Dairesi Başkanlığı 18.5.1990 
Sayı : Sicil : 100004/5789-292 

Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : Başbakanlığa gönderilen 17.4.1990 tarihli ve 7/1288-4808/21384 sayılı yazıları. 

ilgide kayıtlı yazıları eki soru önergesinin cevapları ilişikte takdim kılınmıştır. 

Saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Ali Bozer 
Dışişleri Bakanı 

1. Hande Şevkat Mumcu, Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliğine uygun olarak, 4-8 Ekim 
1988 tarihlerinde yapılan Aday Meslek Memurluğu yazılı eleme sınavını, başarılı olan 36 kişi 
içinde 23 üncü olarak, 15-17 Kasım 1988 tarihlerinde yapılan sözlü sınavı da başarılı olan 26 
kişi içinde 24 üncü olarak kazanmış ve Dışişleri Bakanlığı Aday Meslek Memuru olarak açık
tan atanmıştır. 

2. Sınav sonucuna göre yapılan bu atamada herhangi bir kayırma veya tavassut sözko
nusu olmamıştır. 

3. Aday Meslek Memurluğu sınavını kazanan bütün memurlar için yapılmış olduğu gi
bi, göreve başlatılmadan önce Hande Şevkat Mumcu için de bu ko nuya ilişkin mevzuat çerçe
vesinde gerekli güvenlik soruşturması yaptırılmıştır. Güvenlik soruşturması usulüne uygun şe
kilde tamamlanmış bütün memurlar gizlilik dereceli belgelere nüfuz edebilmektedir. 

4. 7 Mart 1990 tarihli Güneş Gazetesinde "Bush-özal" arasında yapılmış olan görüşme 
tutanağının, şifre-telgrafla Bakanlığımıza intikal etmiş olan metninin hemen hemen aynen ya
yınlanması üzerine Dışişleri Bakanlığında bir ön araştırma başlatılmıştır. Bu araştırma sırasın
da yapılan mülakatında Hande Şevkat Mumcu sözkonusu şifre-telgraf metninin fotokopisini 
Bakanlık dışındaki bir şahsa verdiğini kendisi beyan etmiştir. Bu durumda, keyfiyet Adalet Ba
kanlığına intikal ettirilmiş ve Devlet Memurları Kanununun ilgili hükmü uyarınca Hande Şev
kat Mumcu'nun Bakanlıkla ilişiği kesilmiştir. 

5. Hande Şevkat Mumcu'nun beyanları adlî mercilere intikal etmiş olduğu cihetle, bu 
hususta Bakanlığımızca herhangi bir bilgi verilmesinin uygun olmayacağı düşünülmektedir (Ana
yasanın 138 inci maddesi). 

5. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgöl'ün, sporcuların sağlık sorunlarına ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakam İsmet Özarslan'ın yazılı cevabı (7/1289) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın tsmet özarslan tarafından "yazılı" olarak ce
vaplandırılmasına emir ve müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 

Mustafa Sarıgül 
tstanbul 

Ülkemizin gelişmesi, güçlenmesi ileri ve demokratik ülkeler seviyesine çıkması her dalda, 
her sahada bilgili, becerikli, yetenekli ve sağlıklı kadrolaşmamız ile mümkün olacaktır. 

Dünyada spor barıştan ve insan sevgisinden yana hızla ilerlemektedir. 
Yurdumuzda sporu bırak gösterişe bak anlayışı giderek yaygınlaşmaktadır fakat sporun 

ve sporcu sağlığının önemi ise bir yana bırakılmıştır. Sporcu madalya aldığı zaman baştacı edil
mekte ama sağlık problemi gündeme geldiğinde yalnızlığa itilmektedir. 

0 nedenle; 
1. tilerimizde sporcularımızın sağlığı ile ilgili henüz bir çalışma yapılmamıştır, tilerde spor

cu sağlık merkezleri kurmayı düşünüyor musunuz? 

2. Uluslararası alanda başarı sağlamış Millî sporcularımızın ilgisizlik nedeniyle sakat kal
ması halinde sorumluluk kimin olacaktır? 

3. Dünya çapında başarı sağlamış olan Naim Süleymanoğlu'nun bakanlık olarak kont
rol altında tutulmaması nedeniyle sakatlanması dünya üzerinde ülkemizi güç durumda bırak
mıştır. Bunun sorumlusu kimdir? 

4. Sporcu sağlığı için almayı düşündüğünüz tedbirler nedir? 

T. C. 
Başbakanlık 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 18.5.1990 
Dairesi : A.P.K.D. Bşk. 

Sayı : EP.l.10/118 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : tstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün 19 Nisan 1990 tarih ve 7/1289-4813 sayılı 
soru önergesi. 

Soru önergesinin özeti : 
Sporcuların sağlık sorunlarına ilişkin yazılı soru önergesi. 
Cevap : 
1985 yılından bu yana Sporcu Sağlığı konusunda yapılan çalışmalar hızla yaygınlaştırıl

makladır. 
1985 yılında Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü içinde, çalışanlara ve bakmakla 

yükümlü kişilere,sağlık hizmeti veren Daire Tabipliği Sağlık Dairesine dönüştürülmüştür. 
1 3289 sayılı Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri hak

kında Kanunun Madde 2/g fıkrası gereğince Türkiye genelinde spor yapmak isteyen gençlerimizi 
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vücut yapılarına uygun spor dallarına yöneltmek, yarışma sporu yapan sporcularımızın daha 
iyi dereceler yapmasını sağlamak amacıyla sporcuların mevcut durumlarının ne olduğunun tes
pitini yapacak, ne olması gerektiği konusunda tavsiyede bulunacak Sporcu Sağlık Merkezleri
nin 9 İlimizde kurulmasını planlamış ve başlatmış durumdayız. (Ankara, Antalya, Adana, tz-
mir, istanbul, Diyarbakır, Erzurum, Samsun, Trabzon). Bunlardan Ankara'da Spor Eğitimi 
Sağlık ve Araştırma Merkezi ile Sporcu Sağlık Merkezi hizmete açıktır. Bu Merkezde Millî spor
cular muayene edilmekte, yarışmalara yönelik performans ölçümleri yaptırılmaktadır. Ayrıca 
antrenörlere gelişim seminerleri düzenlenmektedir. Türkiye genelinde kurulacak 9 Sporcu Sağlık 
Merkezi yanı sıra daha küçük Sporcu Sağlık Merkezlerinin .kuruluşuna da İl Müdürlükleri
mizde devam edilecektir. 1990 yılı sonunda bu sayı 35, 40 arasında bir rakama çıkarılacaktır. 

istanbul'da Çapa Tıp Fakültesi ile protokol yapılmış, Sporcu Sağlık Merkezi olacak bina 
restore edilmiş, gerekli sağlık alet ve malzemelerinin temini için 3558 sayılı Kanunun 39/b mad
desinde yer alan Destekleme ve Geliştirme payından 400 000 000.— TL.'lık malî imkân sağlan
mıştır. 1990 yılı bütçesine de bu amaçla 400 000 000.— TL. ödenek konulmuş olup, yetmediği 
takdirde Fon'lardan gerekli takviye yapılacaktır. 

İzmir'de Halkapınar Spor Kompleksi içinde modern bir Sporcu Sağlık Merkezi yapılmış
tır. Gerekli sağlık alet ve malzemelerin temini için Fpn'dah 425 000 000.— TL. 1990 yılı bütçe
sinden de 400 000 000 TL. malî imkân sağlanmıştır. Bu iki Merkez 1990 yılının ilk yarısında 
hizmete girecektir. 

1989 yılında İl Müdürlüklerimizde, İl Müdürlüğümüz doktorları ve Sağlık Bakanlığına 
bağlı Sağlık Müdürlüklerinden temin edilen doktorlarca 57 219 sporcu muayene edilmiştir. 

Ayrıca 37 İl Müdürlüğümüzde nokta tayini ile atanan doktorlar ücretsiz olarak sporcula
rımıza hizmet vermektedirler. Bu yıl bütün İl Müdürlüklerimize doktor kadrosu temin edilecektir. 

1985 yılında 9, 1988 yılında 9 ti Müdürlüklerimizde Spor sakatlıklarından korunma, İlk
yardım, Kondisyon, Sporcu Gençliğin Eğitim Problemleri, Sporcu Beslenmesi, Spor Psikoloji
si, Doping, Sporcularda Diş Sağlığının önemi vb. konuları kapsayan seminerler düzenlenmiş, 
1989 yılında Edirne'den Kars'a parolası ile bu seminerlere başlanmış olup bu yılda devam edi
lecektir. 

Sağlık açısından hiçbir güvencesi olmayan (Bağ-Kur, Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar, 
özel banka ye benzerî kuruluşların sağlık yardımından yararlanamayan) sporcular, protokol 
yapılan üniversitelerin mümkün olan imkânlarından % 50 tenzilatlı olarak yararlanmaktadır
lar. Geri kalan % 50'Iik kısmı da Genel Müdürlük Yardımlaşma Sandığı imkânlarından karşı
lanmaktadır. 

Protokol yapılan Üniversiteler : 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Bursa Uludağ Üniversitesi 
Trabzon Karadeniz Üniversitesi 
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 
Samsun 19 Mayıs Üniversitesi 
Konya Selçuk Üniversitesi 
Çukurova Üniversitesi 
Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi. 
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Sağlık Bakanlığı (Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı) ile Sporcu Sağlığı konusunda yapı
lan protokole göre güvencesi olmayan ve bu durumu ti Müdürlüklerimizden güvencesi sporcu
lara verilen Sporcu Sağlık kartı ile belgeleyen tüm sporcular Sağlık Bakanlığına bağlı Hastane, 
dispanser, Sağlık Müdürlüğü ve benzeri kuruluşlarda ücretsiz olarak muayene ve tedavi edil
mektedirler. 

2. Yine ülkemizde ilk defa yapılan uygulamada; Ulaslararası organizasyonlara katılan 
Millî sporcularımızın güvence altına alınmasıdır. 3289 sayılı Teşkilat Kanunumuzun 23 üncü 
maddesine göre Millî sporcularımız özel sigorta sistemine göre sigorta ettirilmektedirler. 

Millî takımlara seçilen sporcuların tümü 1987 yılından bu yana ölüm, maluliyet, spor sa
katlanmalarına karşı sigorta ettirilmektedirler, Bu yıl ölüm ve maluliyet tazminatı sporcu başı
na 20 000 000.- TL., sakatlık tazminatı ise her defası için 1 000 000.- (Birmilyon) TL.'dir. 

3. Naim Süleymanoğlu, yetişen ender sporculardandır. Kendisinin hiçbir ekonomik so
runu yoktur. 

Olimpiyat ve Dünya Şampiyonumuz Naim Süleymanoğlu'nun spor hayatını idame ettir
mesi için tüm imkânlar seferber edilerek, Olimpiyat Şampiyonluğunu 15 adet rekorla süsleye
rek Bulgar basınının Dünya kamuoyunu yanıltmak amacıyla giriştiği "Naim'in Türkiye'deki 
spor hayatı bitecek" imajı yaratma istekleri sona erdirilmiştir. 

Bununla de yetinmeyerek Süleymanoğlu'nun 1992 Barcelona Olimpiyatlarında Millî Mar
şımızı dinletmesi için başlanılan çalışmalara devam edilmektedir. Sağlık durumu da Dr. Mu
hittin Ülker Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi Başhekimi Dr. Savaş Ağaoğlu tarafından 
titizlikle takip edilmektedir. 

Cumhurbaşkanımız Sayın Turgut özal'ın da daha önce verdiği direktifleri gereği gerekti
ğinde yurt dışında da tedavi ettirilmesi yoluna gidilecektir. 

Ancak şimdilik buna ihtiyaç duyulmadığı doktoru tarafından ifade edilmektedir. 
Kendisi Millî sporcu olduğundan özel sigorta kapsamına girmektedir. Ülkemizin güç du

rumda kalması gibi bir isnat asla sözkonusu değildir. Zirı sporda sakatlanma her zaman için 
karşılaşılabilen doğal bir durumdur. 

4. Sporcu sağlığı konusunda almayı düşündüğümüz tedbirler ise şöyledir : 

Sporcuların başarılı olmalarını sağlamak amacıyla yaşamlarını tehlikeye sokarak doping 
yapmalarını ve haksız başarıyı önlemek, vaz geçirici özelliğinden yararlanmak, sporcuların sağlık 
içinde daha uzun süre spor yapmalarını sağlamak amacıyla Doping Kontrol Merkezi kurma 
çalışmaları sürdürülmektedir. Bu amaçla Hacettepe Üniversitesi ile protokol imzalanmıştır. Ge
rekli alet ve malzemelerin temini sürmektedir. En geç 1991 yılında Merkez hizmete açılacak 
ve bu Merkez Dünya da Üniversite bünyesinde kurulmuş 2 nci Merkez olacaktır. 

Sağlık Bakanlığı İhtisas Tüzüğünde yapılacak değişiklik ile Ülkemizde çağdaş spor anla
yışına uygun sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak amacıyla Spor Hekimliği Kürsüsü 
kurulması için adı geçen Bakanlıkla ön mutabakat sağlanmıştır. 

Esasen 1984 yılına kadar konularda yapılmış köklü ve kalıcı çalışmalara rastlanmamış olup, 
1985 yılından bu yana Sporcu Sağlığı konusunda çok önemli adımlar atılmış, atılmaya da de
vam edilecektir. 
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Çalışmalarımızda spor konusunda eğitim ve sağlık en ön planda tutulmaktadır. 
Saygılarımla. 

tsmet özarslan 
Devlet Bakanı 

6. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'm, ülkemizde telefonların dinlendiği ve bazı mektup
ların kontrol edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı ve Ulaştırma Bakam Wcili 
Af. Oltan Sungurlu'nun yazılı cevabı (7/1290) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Yıldırım Akbulut tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını saygılarımla arz ederim. 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 

1. Son günlerde ülkemizde telefonların sürekli dinlendiğine dair şikâyetler artmıştır. Bu 
şikâyetler size de ulaştı mı? Eğer ulaştıysa bu konuda ne tür bir önlem almayı düşünüyorsunuz? 

2. Bazı bakanların da telefonlarının dinlendiğinden şikâyet etlikleri söyleniyor. Bu doğ
ru mudur? Eğer doğruysa bakanların telefonlarının bile dinlendiği bir ülkede haberleşme öz
gürlüğünden nasıl söz edilebilinir? 

3. PTT'nin güvenirliliği tartışılır hale gelmiştir. Mektuplar APS ile gönderildiğinde gün
lerden sonra gideceği yere ulaşmaktadır. Bu arada, bazı mektupların açılıp içlerinin kontrol 
edildikleri ve bazılarının da çöp kutusuna atıldığı yolunda şikâyetler her geçen gün artmakta
dır. Eğer doğruysa mektupların açılıp içine bakıldıktan sonra çöpe atılması, alıcının eline ulaş
maması olayının devlet ciddiyeti ile bağdaşması mümkün değildir. Bu konuda nasıl önlem al
mayı düşünüyorsunuz? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 22.5.1990 

Hükmü : 525-92/513-16059 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: a) 19.4.1990 tarih ve Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünün 7/1290-4825 sayılı yazısı. 
b) Başbakanlığın 7.5.1990 tarih ve K. K. Gn. Md. 07/106-289/02871 sayılı yazısı. 
Gaziantep Milletvekili Sayın Mustafa Yılmaz tarafından telefonların dinlenmesine ve PTT 

İşletmesi Genel Müdürlüğünün güvenilirliğine ilişkin olarak Sayın Başbakanımıza tevcih edi
len, ancak Başbakanlığın ilgi (b) yazılarıyla kendileri adına tarafımdan cevaplandırılması iste
nen ilgi (a)'da kayıtlı yazınız eki yazılı soru önergesi, incelenmiş ve cevaplarımız ilişikte sunul
muştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
M. Oltan Sungurlu 

Ulaştırma Bakanı V. 
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Soru 1. Son günlerde ülkemizde telefonların sürekli dinlendiğine dair şikayetler artmış
tır. Bu şikâyetler size de ulaştı mı? Eğer ulaştıysa bu konuda ne tür bir önlem almayı düşünü
yorsunuz? 

Cevap 1. Anayasanın 22 nci maddesinde açıklandığı üzere, haberleşmenin gizliliği esas
tır. Bu nedenle yazılı soru önergesinde ileri sürülen telefonların dinlenmesi hukuken mümkün 
bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan, Anayasanın sözkonusu maddesinde ifade edilen "Kanunun açıkça göster
diği haller "de de, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 92 nci maddesindeki kayıt ve şartlar
la Cumhuriyet Savcılarının verecekleri karar üzerine telefon konuşmaları ilgililer tarafından 
dinlenebilin ekte, Cumhuriyet Savcılıkları tarafından verilmiş dinleme kararının hâkim tarafın
dan onaylanıp onaylanmadığı araştırılarak, karar 3 gün içerisinde onaylanmadığı takdirde mü
teakip konuşmalar dinletilmemektedir. 

Ayrıca, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 20 nci maddesi ile konuşmaların ve ko
nuşma yapılıp yapılmadığının ifşa edilmesi yasaklanmıştır. 

Konuşmaların dinlenebilmesi yukarıda belirtilen hükümlere göre ifa edilmekte olup, za
man zaman basında bu gibi dinleme olayları neşredilmiş ise de yapılan incelemelerde herhangi 
bir dinleme olayı tespit edilmemiş ve basındaki yazılar dışında herhangi bir şikayet de Bakanlı
ğımıza ulaşmamıştır. 

Soru 2. Bazı bakanların da telefonlarının dinlendiğinden şikâyet ettikleri söyleniyor. Bu 
doğru mudur? Eğer doğruysa Bakanların telefonlarının bile dinlendiği bir ülkede haberleşme 
özgürlüğünden nasıl söz edilebilinir? 

Cevap 2. Bakanlarımızın telefonlarının dinlendiği hakkında herhangi bir şikâyet bugü
ne kadar Bakanlığımıza ulaşmamıştır. 

Soru 3. PTT'nin güvenirliliği tartışılır hale gelmiştir. Mektuplar APS ile gönderildiğin
de günlerden sonra gideceği yere ulaşmaktadır. Bu arada, bazı mektupların açılıp içlerinin kontrol 
edildikleri ve bazılarının da çöp kutusuna atıldığı yolunda şikâyetler her geçen gün artmakta
dır. Eğer doğruysa mektupların açılıp içine bakıldıktan sonra çöpe atılması, alıcının eline ulaş
maması olayının devlet ciddiyeti ile bağdaşması mümkün değildir. Bu konuda nasıl önlem al
mayı düşünüyorsunuz? 

Cevap 3. Acele Posta Servisi ile yollanan gönderilen postaya veriliş saatine göre yurt içinde 
aynı gün veya ertesi gün özel vasıta ve dağıtıcılarla alıcılarına teslim edilmektedir. 

Diğer yandan 5584 sayılı Posta Kanununun 16 nci maddesinde, PTT merkezlerine tevdi 
edilen posta gönderilerinin "Kendilerine posta servisinde bir iş verilmiş olanların, belli kişile
rin posta münasebetlerini açığa vurmaları, kapalı mektupları açmaları, içlerinde ne olduğunu 
araştırmaları veya haberleşme kağıtlarındaki yazıları hakkında üçüncü kişilere bilgi vermeleri 
veyahut herhangi birinin bunları yapması yasaktır" denilmektedir. 

Bu sebeple, bazı mektupların açılıp okunması, okunduktan sonra çöp kutularına atılması 
ve acele posta gönderilerinin alıcılarına gecikmeyle teslim edilmesi mümkün bulunmamaktadır. 

7 — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, sportmenliğe aykırı davranışları önlemek için ne 
gibi tedbirler alınacağına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ismet Ozarslan'ın yazdı cevabı (7/1292) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın tsmet özarslan tarafından "yazılı" olarak ce-
valandırılmasına emir ve müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 

Mustafa Sarıgül 
istanbul 

Sahalarımızda, tribünlerimizde tırmanan sportmenliğe, centilmenliğe aykırı davranışlar 
son haftalarda yoğunlaşmıştır. 

Sportmenliğe yakışmayan olaylar sporseverleri tedirgin etmektedir. Oysa spor barıştır, in
san sevgisidir. 

O nedenle; 
1. Sahalarımızda meydana gelebilecek sportmenliğe aykırı davranışlarla ilgili ne gibi ted

birler almayı düşünüyorsunuz? 
2. Sportmenliğe aykırı davranışları polisiye tedbirlerle değil de seyircilerimizi yayın or

ganları ile bilgilendirme yolunda yapmış olduğunuz bir çalışma var mıdır? 
3. Ülke kamuoyunu daha iyi aydınlatmak için her takımdan seyircilerin katılacağı TV 

de açık oturum yapmayı düşünüyor musunuz? 
4. Spor sahalarımızda görev alacak olan başta Emniyet Mensupları olmak üzere tüm 

görevlileri belli bir eğitimden geçirme yolunda bir çalışmanız var mıdır? 
5. Centilmenliği teşvik etmek için her hafta bir takıma ve taraftarlarına centilmenliği 

özendirici, teşvik edici ödül verme yolundaki çalışmalarınız hangi aşamadadır? 
6. Olaylarla ilgili tedbir alınmaz ise seyircilerimiz rahat bir ortamda maç seyredemez, 

basın mensuplarımız rahat görev yapamaz ise doğacak olayların sorumlusu kim olacaktır? 

T. C. 
Başbakanlık 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 18.5.1990 
Dairesi : A.P.K.D. Başkanlığı 

Sayı : EP.1.1Ö-119 
Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Sarıgül'ün 19 Nisan 1990 tarih ve 7/1292-4833 
sayılı soru önergesi. 

Soru önergesinin özeti : 
Sportmenliğe aykırı davranışları önlemek için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin yazılı 

soru önergesi; 
Cevap : 
1. Spor alanlarından müsabakaların huzurlu bir şekilde başlayıp sonuçlanması, sport

menliğe aykırı davranışların önlenebilmesi için Genel Müdürlüğümüzce pek çok önlemler alın
maktadır. Müsabakaların başlamasından önce seyircilerin çeşitli faaliyetlerle meşgul edilmesi 
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mevcut olabilecek psikolojik gerilimi azaltabileceği gibi onların kötü tezahürattan uzaklaştırıl
malarını da sağlayacaktır. Her sezon başında Gençlik ve Spor ti Müdürlüklerimize müsabaka
lardan önce ve devre aralarında, 

a) Halkımızın ve gençlerimizin sevdiği Türk Halk ve Türk Sanat Müziği gösterilerinin 
yapılması (sanatçıların konser sunması), 

b) Okullar ve derneklerle işbirliği yapılarak yöresel halk oyunları topluluklarının göste
riler yapması, 

c) Cimnastik, Atletizm ve buna benzer branşlarda gösteriler yaptırılması ve çeşitli oyun 
özelliğinde yarışmalar düzenlenmesi, 

d) Müsabaka sırasında sporla bütünleşmeyi sağlayan sporla ilgili sözlerin dahili anons
larla seyirciye duyurulması için gerekli talimatlar verilmektedir. Bu konuyla ilgili genelgeleri
miz ekte sunulmaktadır. (EK-I) 

Ayrıca konu ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce 
gerekli önlemlerin alınması için Futbol Federasyonunca girişimde bulunulmuş olup, İçişleri Ba
kanlığı Valiliklere, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü de Gençlik ve Spor il müdürlüklerine 
konuyu birer genelge ile duyurmuştur. Buna ait yazılar ilişikte sunulmuştur. (EK-II) 

Sezonun sonuna yaklaşılması ve bazı maçların (şampiyonluk ve küme düşme nedeniyle) 
kritik olması bakımından ilgili Valiliklere Futbol Federasyonunca daha sıkı emniyet önlemi 
alınması için gerekli müracaatlar yapılmakta ve bu müsabakalardaki Temsilci ve Gözlemci sa
yısı arttırılmaktadır. 

Ayrıca Genel Müdürlüğümüze 11 Eylül 1986 tarihinde İçişleri Bakanlığı Türkiye Spor Ya
zarları Derneği, TRT, Emniyet, Futbol Federasyonu ve Türkiye Birinci Lig Yetkililerinin katıl
dığı bir toplantı düzenlenmiş, bu toplantıda spor alanlarında meydana gelen ve gelmesi muh
temel olayların önlenebilmesi amacıyla, Genel Müdürlüğümüzce, Emniyet Genel Müdürlüğünce, 
Kulüplerce, Basın ve TRT'ce alınması gerekli tedbirler bir karara bağlanmıştır. Kararlar ekte 
sunulmaktadır. (EK-III) 

Ayrıca Valilerin başkanlığında kurulan İl spor güvenlik kurulu periyodik toplantılar ya
parak ilgili kuruluş temsilcileri, basın mensupları ve kulüp temsilcileri ile birlikte olayları göz
den geçirip alınması gereken tedbirleri görüşüp uygulamaya konmaktadır. 

Her iki takımın seyircileri ayrı ayrı kapılardan alınmakta ve birbirleri ile temas edemeye
cek şekilde tribünlere yerleştirilmektedir. 

Kapılarda gerekli arama yapılmakta yabancı ve tehlike arzedebilecek maddelerin içeriye 
sokulması önlenmektedir. Ayrıca Kızılay kurumundan alınan kumbaralara madeni paralar at
tırılmaktadır. 

2. Müsabaka öncesi ve devre arasında halkın beğenisini kazanmış müzik parçaları çalı
narak seyircilerin tansiyonu düşürülmektedir. Müsabaka öncesi ve devre arasında çeşitli spor
tif gösteriler yaptırılarak seyirci oyalanmaktadır. 

Zaman, zaman dikkat çekici ve uyarıcı aşağıdaki anoslar yapılarak seyircilerin teskin edi
lip, tansiyonunun düşürülmesi sağlanmaktadır. 

— "Sayın seyirciler sizler gaddar ve affetmez insanlar olamazsınız. Centilmen ve mantıklı 
aynı zamanda adaletle karar verebilecek hakemlersiniz". 
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— "Türk seyircisi centilmendir. Türk seyircisi heyecanlıdır. Türk seyircisi kadirşinasdır. 
Sonuç olarak Türk seyircisi her haliyle sportmendir". 

— "Sayın seyirciler çok zevkli bir müsabaka seyredemeseniz dahi ahenkli davranışlarınız
la ve ruhunuzdaki intizamla müsabakadan sonra huzurlu olabilirsiniz". 

— "Sayın seyirciler spor sever olan sizlerin en büyük meziyeti başarılıyı alkışlamak ve 
takdir etmektir. Bu meziyetinizi kaybetmediğiniz sürece sporumuz kuvvet kazanacaktır". 

— "Sayın seyirciler sporda başarı sevinci getirir, ama başarısızlık keder getirmemelidir". 

— "Sayın seyirciler müsabakayı kendi gözünüzle seyrettiğiniz gibi, kendi mantığınızla de
ğerlendiriniz". 

— "Sayın seyirciler rakip takımın seyircisini yenmek istiyorsanız onlara dostluk örneği 
gösteriniz". 

— "Sayın seyirciler spor en büyük birleştirici unsurdur. Bu tüm Dünya Devletleri arasın
da da böyledir. Spora aşırı ve taşkınlık veren kötü hareketler sokmayınız". 

— "Sayın seyirciler müsabakada yenmek ve yenilmek olağandır. Sahadaki takımlardan 
birisi yenilecektir. Yenilen taraf sizin tuttuğunuz tarafta olabilir. Bunu olgunlukla karşılayın". 

— "Sayın seyirciler Yüce Atatürk'ün "Ben Sporcunun Zeki, Çevik ve Aynı Zamanda Ah
laklısını Severim" sözünü daima hatırlayınız". 

— "Sayın seyirciler iyi bir seyirci taşkınlıklara girmeyerek alkışları ile sporcuyu teşvik eder". 

— "Sayın seyirciler tuttuğunuz takımı alkışlarınızla teşvik ediniz, rakip takımın başarısı
nı da görmemezlikten gelmeyiniz". 

— "Sayın seyirciler takımınızı kendi beklentileriniz içinde seyrederken diğer takımın se
yircisinin de sizin gibi beklentileri olduğunu unutmayınız". 

— "Sayın seyirciler tuttuğunuz takım mutlaka kazanmalı ama kazanmayı haketmişse". 
— "Sayın seyirciler sporumuzun gelişmesi sadece yarışma ile değilde sporcusu, yöneticisi, 

hakemi ve seyircisi ile bütünleştiği takdirde tamamlanacaktır". 

— "Sayın seyirciler sahadaki müsabakanın heyecanı sizi olumsuz bir şekilde etkilememe-
lidir. Siz de bu heyecandan nasibinizi alırken müsabaka sonrası sahadan huzurlu ayrılabilecek 
davranışlar içerisinde olunuz". 

— "Sayın seyirciler bir an kendinizi sahada mücadele eden sporculardan biri kabul edin. 
Bu mücadele sonrası beklentinizi teşvik ve takdir edici alkışlar olduğunu düşüneceksiniz". 

— "Sayın seyirciler takımınızın başarısı ile övünebilmeniz için dürüstçe bir mücadeleden 
sonra tertemiz duygularla olumlu bir şekilde sizin de desteğinizin olduğunu bu desteğin de ta
kımınızı başarıya ulaştırdığını unutmayın". 

— "Sayın seyirciler şu anda güzel bir müsabaka seyretmek sizin de hakkınız ama müsa
baka sonrası kazanan takımın hakkı da coşkulu bir alkıştır". 

— "Sayın seyirciler seyrettiğiniz müsabaka belki çok hoşunuza gitmeyecektir. Ama sizin 
güzel sözlerinizle giderek müsabakanın daha da kaliteli olacağını unutmayın". 

— "Sayın seyirciler Türk sporu sizlerin ve sizlerden sonra gelecek neslin elindedir. Onun 
için sporu ve sporcularımızı olumlu yönde destekleyin". 

— "Sayın seyirciler sizler tarafsız bir otoritenin hakemlerisiniz. Kararlarınız ve davranış
larınız en doğru olmalıdır". 
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— "Sayın seyirciler müsabakayı seyrederken rastgele davranışlarla güzel spor görüntüsü
nü hiç bir zaman bozmayınız ve buna fırsat vermeyiniz". 

—- "Sayın seyirciler iyi bir sporun birinci vasfı engin bir hoşgörüye sahip olmasıdır". 

— "Sayın seyirciler öfkeli bir taraftar takımın düşmanıdır". 

— "Sayın seyirciler sahada kuvvetli olan yenendir. Tribünlerde en kuvvetli kendisine ha
kim olan seyircidir". 

— "Sayın seyirciler olayların içerisine kolaylıkla girilebilir fakat olaylardan güçlükle çıkılır". 

Sportmenliğe aykırı davranışları azaltmak üzere bazı spor adamları, (Can Bartu, Metin 
Oktay) futbolcuların (Fenerbahçeli Oğuz) da katıldığı Türk Tanıtma Vakfı tarafından hazırla
nan program zaman zaman TV. den yayınlanmaktadır. Ayrıca, Futbol Federasyon Başkanı
nın, Kulüp Başkanları ile yaptığı toplantılarda taraftarların taşkınlık yapmamaları konusunda 
yardımcı olmaları istenmiş ve kulüp başkanları da basın yolu ile taraftarlara centilmenlik ör
neği göstermeleri yolunda beyanatlar vermişlerdir. 

Avrupa Konseyi Üyesi Devletler ile Avrupa Kültür Sözleşmesine taraf diğer ülkeler ve Türk 
Hükümetince de imzalanan "Sportif karşılaşmalarda, özellikle Futbol Maçlarında Seyircile
rin Şiddet Gösterileri ve Taşkınlıklarına İlişkin Sözleşmenin" bir örneği ekte sunulmaktadır. 
(EK-IV) 

3. Ülke kamuoyunu daha iyi anlatmak için her takımın seyircileri ve o takımların spor 
kamu oyunca sevilen yöneticilerin açık oturuma davet edilmeleri için TRT Kurumu ile gerekli 
işbirliği çalışmaları yapılacaktır. 

Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ağar, Beşiktaş Kubülü Futbolcusu 
Ali Gültiken ile taraftarların müsabaka anında yaptıkları tezahüratı yönlendiren Beşiktaş ve 
Fenerbahçe Kulüpleri amigolarının katıldığı açık oturum yapılmış ve TV'den yayınlanmıştır. 

4. Müsabakalarda görev yapacak emniyet mensuplarının nasıl hareket edecekleri tçişleri 
Bakanlığınca Valiliklere gönderilen genelgede belirtilmiştir. 

Diğer görevliler ise Gençlik ve Spor ti Müdürlüklerince tecrübeli kişiler arasından seçil
mişlerdir. Ayrıca, müsabakalarda görevlendirilen Temsilci ve Gözlemcilerin gerek emniyet ve 
gerekse diğer görevlilerle temas kurarak görevlerin en iyi biçimde yapılması sağlanmaktadır. 

Ayrıca Gençlik ve Spor il Müdürleri yetkilileri ile Emniyet Yetkilileri sık sık biraraya gel
mektedir. Spor müsabakalarında görev alan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü elemanları ile 
fahri görevliler sık sık hizmetiçi eğitime tabi tutulup bilgileri sürekli yenilenmektedir. 

5. Spor-Toto Teşkilat Müdürlüğünce 1987-1988 sezonundan itibaren spor anarşisini ön
lemek amacıyla sporda başarı ve centilmenlik ödülleri programı uygulanmakta olup, her ay 
sonunda en centilmen ve başarılı takımlara maddî ödül verilmekte ve bü konu TV den açıklan
maktadır. Bu yıl bu programla ilgili olmak üzere Birmilyaryediyüzyirmibeşmilyon TL. ödül 
dağıtılacaktır. Sporcu sağlığı ve centilmerlikle ilgili TV fimleri teşkilatımızca yaptırılmakta olup 
önümüzdeki günlerde TV de yayınlanması sağlanacaktır. Ayrıca gazetelerde güzel futbolu ve 
sporda centilmenliği teşvik edici reklamlar yaptırılmaktadır. 

Ayrıca, Futbol Federasyonunca futbolcuların centilmen olmalarını ve hakeme itiraz etme
yerek seyirciyi kışkırtmamaları ve kötü tezahürat yapmalarının önlenmesi bakımından aralıklı 
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dört sarı kart gören futbolcunun takip eden maçta oynatılmaması uygulaması getirilmiş ve ay
rıca futbol müsabakalarını izleyecek bayan seyircilerin bilet ücretlerinde % 50 indirim yapıl
ması sağlanmıştır. 

6. Olaylarla ilgili ve basın mensuplarının rahat görev yapmalarıylı ilgili her türlü tedbir 
Gençlik ve Spor ti Müdürlüklerimizce alınmaktadır. 

Olaylarla ilgili tedbir alınmaması söz konusu değildir. Müsabakaların rahat izlenebilmesi 
için Teşkilatımız büyük bir malî külfete katlanarak koltuk sistemine başlanmış ve illerimizin 
büyük bir bölümünde bitirilmiştir. 

Basın mensuplarımızın rahat bir şekilde görev yapmaları için her türlü fizikî tedbir sağ
lanmıştır. 

Saygılarımla. 

İsmet özarslan 
Devlet Bakanı 

T. C. 
Başbakanlık 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 
Ünitesi : Spor Faal. D. Bşk. 

Sayı : 289 
Konu : Futbol Müs. Tedbir. 

Gençlik ve Spor ti Müdürlüğüne 

Profesyonel Futbol 1. 2. 3. Lig Müsabakalarının huzurlu bir şekilde başlayıp sonuçlan
ması için pek çok önlemlerin alındığı bilinmektedir. Müsabakaların başlamasından önce seyir
cilerin çeşitli faaliyetlerle meşgul edilmesi onlarda mevcut olabilecek psikolojik gerilimi azal
tabileceği gibi, hem de hoşça bir vakit geçirme tavrı içinde kötü tezahürattan uzaklaştırılmış 
olacaktır. Kamuoyunu ve Türk sporunu olumlu yönde etkileyerek huzurlu bir spor ortamının 
yaratılabilmesi için ti Müdürlerimizce Müsabakalardan önce ve devre aralarında; 

a) Halkımızın ve gençlerimizin sevdiği Türk Halk ve Türk Sanat Müziği gösterileri yapı
lacaktır. (Sanatçıların konser sunması), 

b) Okullar ve derneklerle işbirliği yapılarak yöresel halk oyunları topluluklarının göste
riler yapmaları sağlanacaktır. 

c) Cimnastik, Atletizm ve buna benzer branşlarda gösteriler yaptıracak, çeşitli oyun özel
liğinde yarışmalar düzenlenecektir. 

Ayrıca, ekte örneği bulunan sporla ilgili sözler dahili anonslardan seyirciye duyurulacaktır. 

Gereğini rica ederim. 

tsmet özarslan 
Devlet Bakanı 

— "Sayın seyirciler Yüce Atatürk'ün "Ben Sporcunun Zeki Çevik ve Aynı Zamanda Ah
laklısını Severim" sözünü daima hatırlayınız". 

— "Sayın seyirciler iyi bir seyirci taşkınlıklara girmeyerek alkışları ile sporcuyu teşvik eder". 
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.— "Sayın seyirciler tuttuğunuz takımı alkışlarınızla teşvik ediniz ve rakip takımın başarı
sını da görmemezlikten gelmeyiniz". 

— "Sayın Seyirciler takımınızı kendi beklentileriniz içinde seyrederken diğer takımın se
yircisinin de sizin gibi beklentileri olduğunu unutmayınız. 

— "Sayın seyirciler tuttuğunuz takım mutlaka kazanmalı ama kazanmayı haketmişse". 

— "Sayın seyirciler sporumuzun gelişmesi sadece yarışma ile değilde sporcusu, yöneticisi, 
hakemi ve seyircisi ile bütünleştiği takdirde tamamlanacaktır". 

— "Sayın seyirciler sahadaki müsabakanın heyecanı sizi olumsuz bir şekilde etkilememe-
lidir. Siz de bu heyecandan nasibinizi alırken müsabaka sonrası sahadan huzurlu ayrılabilecek 
davranışlar içerisinde olunuz". 

— "Sayın seyirciler bir an kendinizi sahada mücadele eden sporculardan biri kabul edin. 
Bu mücadele sonrası beklentinizi teşvik ve takdir edici" alkışlar olduğunu düşüneceksiniz". 

— "Sayın seyirciler takımınızın başarısı ile övünebilmeniz için dürüstçe bir mücadeleden 
sonra tertemiz duygularla olumlu bir şekilde sizin de desteğinizin olduğunu bu desteğin de ta
kımınızı başarıya ulaştırdığını unutmayın". 

— "Sayın seyirciler şu anda güzel bir müsabaka seyretmek sizin de hakkınız ama müsa
baka sonrası kazanan takımın hakkı da coşkulu bir alkıştır". 

— "Sayın seyirciler seyrettiğiniz müsabaka belki çok hoşunuza gitmeyecektir. Ama sizin 
güzel sözlerinizle giderek müsabakanın daha da kaliteli olacağını unutmayın". 

— "Sayın seyirciler Türk sporu sizlerin ve sizlerden sonra gelecek neslin elindedir. Onun 
için sporu ve sporcularımızı olumlu yönde destekleyin". , 

— "Sayın seyirciler sizler tarafsız bir otoritenin hakemlerisiniz. Kararlarınız ve davranış
larınız en doğru olmalıdır". 

— "Sayın seyirciler müsabakayı seyrederken rastgele davranışlarla güzel spor görüntüsü
nü hiç bir zaman bozmayınız ve buna fırsat vermeyiniz". 

— "Sayın seyirciler iyi bir sporun birinci vasfı engin bir hoşgörüye sahip olmasıdır". 

— "Sayır seyirciler öfkeli bir taraftar takımın düşmanıdır". 

— "Sayın seyirciler sahada kuvvetli olan yenendir. Tribünlerde en kuvvetli kendisine ha
kim olan seyircidir". 

— "Sayın seyirciler olayların içerisine kolaylıkla girilebilir fakat olaylardan güçlükle çıkılır". 

— "Sayın seyirciler sizler gaddar ve affetmez insanlar olamazsınız. Centilmen ve mantıklı 
aynı zamanda adaletle karar verebilecek hakemlersiniz". 

— "Türk seyircisi Centilmendir. Türk seyircisi heyecanlıdır. Türk seyircisi kadirşinazdır. 
Sonuç olarak Türk seyircisi her haliyle sportmendir" 

— "Sayın seyirciler çok zevkli bir müsabaka seyredemeseniz dahi ahenkli davranışlarınız
la ve ruhunuzdaki intizamla müsabakadan sonra huzurlu olabilirsiniz". 

— "Sayın seyirciler spor sever olan sizlerin en büyük meziyeti başarılıyı alkışlamak ve 
takdir etmektir. Bu meziyetinizi kaybetmediğiniz sürece sporumuz kuvvet kazanacaktır. 

— "Sayın seyirciler sporda başarı sevinci getirir, ama başarısızlık keder getirmemelidir". 
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— "Sayın seyirciler müsabakayı kendi gözünüzle seyrettiğiniz gibi, kendi mantığınızla de
ğerlendiriniz". 

— "Sayın seyirciler rakip takımın seyircisini yenmek istiyorsanız onlara dostluk örneği 
gösteriniz". • 

— "Sayın seyirciler spor en büyük birleştirici unsurdur. Bu tüm Dünya Devletleri arasın
da da böyledir. Spora aşırı ve taşkınlık veren kötü hareketler sokmayınız". 

— "Sayın seyirciler müsabakada yenmek ve yenilmek olağandır. Sahadaki takımlardan 
birisi yenilecektir. Yenilen taraf sizin tuttuğunuz tarafta olabilir. Bunu olgunlukla karşılayın." 

T. C. 
Başbakanlık 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 30.11.1989 
Ünitesi : Spor Faal. D. Bşk. 

Sayı : S.219/1.105 
Konu : Okullararası Yarışmalarda Alınacak Tedbirler. 

Gençlik ve Spor ti Müdürlüğüne 

Genel Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen her kademedeki okullararası yarışmalarda, gö
revlilerce gerekli hassasiyetin gösterilmediği, yarışmalar için gerekli olan sağlık, emniyet ted
birlerinin alınmadığı, bazı görevlilerin görevlerini aksattığı gerek basından gerekse Genel Mü
dürlüğümüze yapılan başvurulardan anlaşılmıştır. 

Eğitim ve öğretimin bir uzantısı olarak ele alınan okullararası spor yarışmalarında; eğitim 
ve öğretim ilkelerine ters düşen yaklaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli işlemlerin zaman 
geçirilmeden uygulanması, yarışmalar esnasında gerekli sağlık ve emniyet vs. tedbirlerin ek
siksiz alınması ve kamu oyunda olumsuz görUntüler bırakan bu tip eksikliklerin süratle gide
rilmesi hususunda gereğinin yapılmasını ve gökev ihmali görülenler hakkında gerekli soruştur
manın yapılacağı hakkında bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 

Tevfık Sarpkaya 
Genel Müdür Yardımcısı 

T. C. 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 

Beden Terbiyesi ve 
Spor Genel Müdürlüğü 27.7.1987 

Dairesi : Spor Kur, D. Bşk. 
Sayı : EP.083/858 Genelge No : 1987/41 

Konu : Futbol Maçlarında Alınacak Tedbirler 

Beden Terbiyesi ve Spor ti Müdürlüğüne 

tlgi : a) 13.2.1986 gün ve 2.10.1986/16-1784 sayılı genelgemiz, 
b) 14.8.1986 gün ve 2.10.1986/633-11784 sayılı genelgemiz, 
c) 3.9.1986 gün ve E. 09/79 sayılı genelgemiz. 
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1987-1988 sezonu profesyonel futbol liglerinin başlamasına çok kısa bir zaman kalmıştır. 
Bu yılda geçen yıllarda görülen seyirci olaylarının önlenmesi amacıyla yeni tedbirlerin alınma
sına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle, daha önce yayınlanan ilgi (a. b. c.) genelgelerimizdeki 
hususların yeniden hatırlatılmasında yarar görülmektedir. 

Kamuoyunu ve Türk sporunu olumlu yönde etkileyerek, huzurlu bir spor ortamının yara
tılması ve meydana gelebilecek olayların önlenmesi açısından ti Müdürlüklerimiz ilgi genelge
lerimizde belirtilen esaslar doğrultusunda zaman geçirmeden gerekli tedbirleri alacak ve başta 
kulüp yöneticileri ve diğer ilgilileri uyarıp bilgilendirerek onların da üzerlerine düşen görevleri 
yapmalarını sağlayacaklardır. 

Ayrıca, futbol müsabakalarında spor alanlarına yakışmayan ve sporumuzu olumsuz yön
de etkileyecek davranışların önlenmesi amacıyla alınacak tedbirler ve müsabakalar esnasında 
anons edilecek sözler yeniden ekte gönderilmiştir. 

Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda hareket etmeyen ve olaylara neden olanlar hak
kında her türlü işlem zaman geçirilmeden yapılacaktır. 

Gereğini önemle rica ederim. 

Tevfik Sarpkaya 
Genel Müdür Yardımcısı 

Alınacak Tedbirler 

A — Beden Terbiyesi ve Spor İl Müdürlüklerimizin Yapacağı İşlemler : 

a) Halkımızın ve Gençlerimizin sevdiği Türk Halk, Türk Sanat ve Hafif Müzik yayınları 
yapılacaktır. 

b) Okullar ve Derneklerle işbirliği yapılarak, Yöresel Halk Dansları sunan Halk Oyun
ları topluluklarının gösteriler yapmaları sağlanacaktır. 

c) Çeşitli cimnastik gösterileri, Atletizm yarışmaları vb. gibi faaliyetler yaptırılacaktır. 

d) Ayrıca aralıklarla, sporla bütünleşen 3.9.1986 tarih ve E.09/79 sayılı genelgemizdeki 
sözler anons edilecektir. 

B — Kulüplerimizin ve Kulüp Yöneticilerimizin Yapacağı İşlemler : 

a) Saha içinde sporcu, antrenör ve idarecilerin seyircileri tahrik edici davranışlardan ka
çınmalarının sağlanması, 

b) Kulüp taraftarı olan seyircileri yönlendirici, kamu oyunca "Amigo" denilen kişilerin, 
geleneklerimize uymayan küfüre, kaba kuvvete ve tahrike yönelik teşvikleri varsa engellenmesi, 

c) Müsabakaların tansiyonunu yükseltici demeçlerden kaçınılması, 

d) Müsabaka öncesi ve sonrası, aşırı davranışlara yönelinmesinin sezilmesi halinde, se
yircilerin arasına girilerek, teskin edici olumlu telkinlerde bulunmalarının sağlanması gelmektedir. 
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Türkiye Futbol Federasyonu 
Başkanlığı 

Ünitesi : Gn. Sekreterlik 
Sayı : 01-90/1601-7/1292 

Konu : Güvenlik Önlemleri. 
İçişleri Bakanlığına 

Türkiye ve Profesyonel 1.2. ve 3. üncü Ligi müsabakalarının birinci devreleriyle ilgili Ha
kem ve Gözlemci raporlarının incelenmesi sonucunda, seyircilerin taşkın hareketleri nedeniyle 
meydana gelen olayların ve bu olaylarla ilgili olarak Profesyonel Futbol Ceza Kurulunca veri
len saha kapatma cezalarının, bir önceki sezona göre çok arttığı, bahsi geçen bazı seyirci olay
larının; emniyet görevlilerinin miktarının azlığından kaynaklandığı, tespit edilmiştir. 

İkinci devre müsabakalarının henüz başlangıcından olmamıza rağmen, seyirci olaylarının 
devam ettiği raporlardan anlaşılmakta olup, özellikle 4 Şubat 1990 Pazar günü Adana'da oy
nanan; Adana Demirspor - Sarıyer müsabakasında meydana gelen seyirci olayları nedeniyle, 
her iki yan hakeminin yaralanması ve can güvenliği kalmaması gerekçesi ile müsabakanın orta 
hakem tarafından tatil edilmesi hem endişemizi arttırmış, hem de bundan sonraki haftalarda 
oynanacak Türkiye Profesyonel Ligi müsabakalarında, çok daha sıkı güvenlik önlemlerinin 
alınmasını gündeme getirmiştir. 

Türkiye genelinde oynanan ve özellikle Türkiye Profesyonel İkinci ve Üçüncü Liginde yer 
alan takımların müsabakalarında meydana gelen bu seyirci taşkınlığının daha büyük boyutla
ra ulaşmaması, asgarî hadde indirilmesi bakımından, müsabakalarda alınacak emniyet önlem
lerinin arttırılması ve olabilecek muhtemel olayların önceden önlenebilmesi için, konunun Va
liliklere intikali hususunu takdirlerinize arz ederim. 

Şenes Erzik 
Türkiye Futbol Federasyonu 

Başkanı 
T. C. 

İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 

Asayiş Daire Başkanlığı 
Sayı : 154/62 8.3.1990 

Şube : önl. Hiz. 

Türkiye Futbol Federasyon Başkanlığına 
İlgi : a) 7.12.1984 gün ve Em. Gnl. Md. Asy. Dai. Bşk. önl. Hiz. Şb. Md. 782/357988 

sayılı tamim yazımız. 
b) 16.2.1985 gün ve Em. Gnl. Md. Asy. Dai. Bşk. önl. Hiz. Şb. Md. 75/46435 sayılı 

tamim yazımız. 
c) 8.10.1985 gün ve Em. Gnl. Md. Asy. Dai. Bşk. Önl. Hiz. Şb. Md. 801/359996 sayılı 

tamim yazımız. 
d) 22.4.1988 gün ve Em. Gnl. Md. Asy. Dai. Bşk. Önl. Hiz. Şb. Md. 339/250415 sayılı 

tamim yazımız. 
e) 16.10.1986 gün ve Em. Gnl. Md. Asy. Dai. Bşk. Önl. Hiz. Şb. Md. 765/237 sayılı ta

mım yazımız. 
f) 25.9.1987 gün ve Em. Gnl. Md. Asy. Dai. Bşk. Önl. Hiz. Şb. Md. 171 sayılı tamim 

yazımız. 
g) 25.2.1988 gün ve Em. Gnl. Md. Asy. Dai. Bşk. Önl. Hiz. Şb. Md. 144/36 sayılı tamim 

yazımız. 
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h) 19.8.1988 gün ve Em. Gnl. Md. Asy. Dai. Bşk. önl. Hiz. Şb Md. 154/647 sayılı ta
mim yazımız. 

i) 23.12.1988 gün ve Em. Gnl. Md. Asy. Dai. Bşk. önl. Hiz. Şb. Md. 1116/306370 sayılı 
tamim yazımız. 

j) 20.3.1989 gün ve Em. Gnl. Md. Asy. Dai. Bşk. önl. Hiz. Şb. Md. 168/76 sayılı tamim 
yazımız. 

k) 15.2.1990 gün ve Türkiye Futbol Federasyonu Bşk. Gn. Sek. 01-90/1601 sayılı yazısı. 
Türkiye profesyonel 1, 2, ve 3 üncü ligi müsabakalarının birinci devresinin sona ermesi 

ikinci devresinin başlaması nedeniyle, özellikle ikinci ve üçüncü ligde yer alan takımların mü
sabakalarında meydana gelen seyirci taşkınlığının bazı istenmeyen ve az da olsa üzücü olaylara 
sebebiyet verdikleri gerek basından ve gerekse Bakanlığımıza intikal eden yazılardan anlaşılmıştır. 

Spor müsabakalarının yapılacağı saha ve salonlarda maçlardan önce veya sonra bu tür 
üzücü olayların meydana gelmemesi için gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması hususundaki 
ilgi tamim yazılarımızın bir defa daha gözden geçirilmesini, olabilecek muhtemel olayların ön
ceden önlenebilmesi için gerekli emniyet kuvvetlerinin temini ve herhangi bir olaya meydan 
verilmemesini arz ve rica ederim. 

Abdül kadir Aksu 
T. C. İçişleri Bakanı 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü 

Ünitesi : özel Kalem 
Sayı : DG-21 17.1.1989 

Konu : Bayan Seyirciler 
GENELGE 

1989/3 
Bilindiği gibi spor, Ülkemiz gençliğinin ve bütün ülke halkının sağlıklı bir şekilde yetişme

si ve gelecekte büyük önderimiz Atatürk'ün dediği gibi "Sağlam kafalı ve sağlam vücutlu" 
bir neslin oluşması için bilimsel metodlara göre yapılması gereken en büyük organizasyonlar
dan biridir. 

Bu organizasyonların en önemli bölümünü seyirci teşkil etmektedir. Spor yarışmalarını 
daha çok seyirciye izletmek de Teşkilatımız görevleri arasında yer almaktadır. 

Düzenlenecek her türlü spor yarışmalarında çok sayıda bayan seyircinin müsabakaları iz
lemesinde Teşkilat olarak büyük yarar görülmektedir. 

Bu amaçla, bayan seyircilerin °/o 50 tenzilatlı müsabakaları izlemelerinin temini için alına
cak îl Danışma Kurulu Kararlarının Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilmesini rica ederim. 

Kemal Kamiloğlu 
Genel Müdür T. C. 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü 

Futbol Federasyonu Başkanlığı 
Dairesi : Planlama Şb. Md. 19.1.1989 

Sayı : 02-12.09/62-596 

Beden Terbiyesi ve Spor İl Müdürlüğüne 
Profesyonel 1 inci ve 2 nci ligleri, bu hafta sonu başlayacaktır, tik devrede çıkan olaylar 

dikkate alınarak, hakem ve gözlemci raporları ile basında çıkan yazı ye yorumlardan yararla
nılarak ikinci devrede aşağıdaki tedbirlerin alınması gerekli bulunmuştur. 
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1. Bazı anarşist kişilerin seyirci arasına girerek tahrik edici hareketler ile olaylara sebebi
yet verdikleri gözlenmektedir. 

Polis ile işbirliği yapılarak bu gibi kişilerin sahaya girmeden evvel tespiti ile bunların saha
ya alınmayarak haklarında idarî ve cezaî tedbir alınması sağlanmalıdır. 

Bu hususun gerekli önlemleri almayan il müdürleri birinci derecede sorumlu tutulacaklardır. 
2. Müsabakaların oynanması sırasında görevli olmayan kişilerin saha içine girdikleri ve 

oyunun akışını menfi yönde etkiledikleri gözlenmektedir. Görevli olmayan (sivil polisler dahil) 
kişiler kesinlikle saha içine alınmayacak, girmiş ise çıkarılacaktır. 

3. Saha komiserlerinin görevleri, hakemler ile işbirliği yaparak oyun kuralları ve idarî 
tedbirler içinde müsabakaların cereyanını sağlamaktır. Ancak, bazı saha komiserlerinin gerek
li tedbirleri almadığını tespit etmiş bulunuyoruz. Bu gibi saha komiserine müdahale edilerek 
müsabakanın düzenli şekilde cereyanı sağlanacak, ayrıca bunlara bir daha görev verilmeyecektir. 

4. Bazı müsabakalarda hakemlere karşı çirkin davranışlarda ve iddialarda bulunulduğu 
öğrenilmiştir. Hakem ve yan hakemler devamlı M.H.K. ve B.H.K. ile gözlemcilerin kontrolü 
altındadır. Bunun dışında, hakemleri denetlemek ve haklarında bazı işlemler yapmak müm
kün değildir. 

Hakemlerin "bir kamu görevlisi olduğunu" ve yasaların himayesi altında bulunduğunu 
hatırlatmak isterim, bu gibi iddiaların vuku bulması halinde hakemlerin kamu görevlisi oldu
ğu belirtilerek, onlara yardımcı olunacak ve spora yakışmayan hadiseler önlenecektir. 

İkinci devrede müsabakaların centilmence, kardeşlik havası içinde en iyi şekilde oynan
ması için her türlü tedbirlerin alınmasını önemle rica ederim. 

Kemal Kamiloğlu 
Genel Müdür 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Asayiş Daire Başkanlığı 

Sayı : 1116-306371 23.12.1989 
Şube : önl. Hiz. 

Futbol Federasyon Başkanlığına 
tlgi : a) 7.12.1984 gün ve Em. Gnl. Md. Dai. Asy. önl. Hiz. 782/357988 sayılı tamim 

yazımız. 
b) 6.2.1985 gün ve Em. Gnl. Md. Dai. Asy. önl. Hiz. 75/46435 sayılı tamim yazımız. 
c) 8.11.1985 gün ve Em. Gnl. Md. Dai. Asy. önl. Hiz. 801/359996 sayılı tamim yazımız. 
d) 22.4.1986 gün ve Em. Gnl. Md. Dai. Asy. önl. Hiz. 339/250415 sayılı tamim yazımız. 
e) 16.10.1986 gün ve Em. Gnl. Md. Dai. Asy. önl. Hiz. 765/237 sayılı tamim yazımız. 
f) 25.9.1987 gün ve Em. Gnl. Md. Dai. Asy. Önl. Hiz. 171 sayılı tamim yazımız. 
g) 25.2.1988 gün ve Em. Gnl. Md. Dai. Asy. Önl. Hiz. 144/3C sayılı tamim yazımız. 
h) 19.8.1988 gün ve Em. Gnl. Md. Dai. Asy. önl. Hiz. 154/647 sayılı tamim yazımız. 
Profesyonel ve amatör futbol müsabakalarında alınacak, güvenlik tedbirleri konusunda 

Bakanlığımızca illere yukarıda belirtilen ilgi tamim yazılarımız gönderilmişti. 
Ancak, son zamanlarda derby niteliği taşıyan bazı futbol müsabakalarında (MKE 

Ankaragücü-Galatasaray-Beşiktaş-Galatasaray) saha içinde ve saha dışında üzücü olayların mey
dana geldiği Bakanlığımıza intikal yazı ve basında yer alan haberlerden gözlenmektedir. 

Bu gibi olayların önlenmesi için daha önce göndermiş olduğumuz tamim yazılarımızda 
belirtilen önlemlerin eksiksiz yerine getirilmesi ile, 

a) Stad kapılarındaki görevli Güvenlik güçlerince biletli seyircilerin düzenli bir şekilde 
içeri alınmalarını teminen biletsiz girmeye teşebbüs eden seyircilerin stada girmelerinin önlen
mesini, 
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b) Stada giren bazı fanatik seyircilerin çirkin tezahürat yapmalarını ve saha içerisine pat
layıcı, yanıcı ve diğer cisimleri atmalarının önlenmesini, 

c) Saha içine giren basın mensuplarının basın mensubu olduklarını belirtir gömlekleri
nin behemehal giydirilmesini veya kolluklarının taktırılmasını, 

d) Ayrıca, îl İdaresi Kanun'unun 11/A maddesinin ti Valilerine verdiği "Suç işlenmesini 
önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır" yetkisinden hareketle 
çıkabilecek olayların önlenmesi açısından maçın iptali cihetine gidilebilineceğinin bilinmesini 
arz ve rica ederim. 

Doç. Dr. Mustafa Kalemli 
içişleri Bakanı 

(Ek : III) 
Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünce Alınacak Tedbirler 

1. Spor Tesislerinin tasarım ve inşasını, seyirci güvenliğini sağlayacak, içlerinde şiddet 
olaylarına mahal vermeyecek, kalabalık içinde polisin rahatlıkla dolaşabileceği, oyun alanını 
korumak için gerekli mania ve kapıların dışa açılacak şekilde bulunacağı ve bu alan çevresinde 
seyirci hareketlerinin denetlenebilecek şekilde yapılması sağlanacak. 

2. Misafir takım taraftarlarına bir veya birden fazla tribün tahsis etmek suretiyle rakip 
taraftarlar birbirinden ayrılacak. 

3. Müsabaka biletlerinin satışını denetlemek suretiyle de bu ayırım sağlanacak ve kapa
site üzerinde bile satışlarından kaçınılacak ve biletler ayrı gişelerde satılacak. 

4. Spor tesislerini etkili bir ses düzeniyle donatmak, bundan tam manasıyla yararlan
mak, ayrıca seyircileri iyi davranmaya teşvik eden broşürlerin spor tesislerine giriş biletleriyle 
birlikte verilmesini sağlamak. 

Doğması muhtemel müessif olayları önlemek için tansiyonu düşürücü yayında bulunmak. 
5. Girişteki gereksiz maniaların kaldırılarak seyircilere rahat intikal ve giriş imkânlarını 

sağlamak. 
6. Halkımızın ve gençlerimizin sevdiği Türk Halk, Türk Sanat ve Hafif müzik yayınları

nı yapmak. 
7. Okullar ve Derneklerle işbirliği yapılarak, yöresel halk danslarını sunan Halk Oyun

ları Topluluklarının gösteriler yapmalarını saklamak. 
8. Çeşitli jimnastik gösterileri, Atletizm yarışmaları vb. gibi faaliyetler yaptırılmasını 

sağlamak. 
9. Caydırıcılık etkisinin sürdürülebilmesi için uygulanacak müeyyideleri zaman kaybına. 

meydan verilmeden uygulamak. 
10. Stadlann gişelerinin önceden açılması ve biletleri bir gün önceden satışa çıkarmak 

ve stad kapılarını erken açmak. 
11. Halen ihata duvarı bulunmayan fuLbol sahalarına öncelik tanımak suretiyle inşaat

larını tamamlamak. 
12. Bölge yetkililerinin, o bölgede sahası kapalı olan takımların maç yapmaları duru

munda emniyet açısından gerekli önemi göstermek. 
13. Bayanların müsabakalara °/o 50 tenzilatla veya ücretsiz olarak girmelerini sağlamak. 
14. Saha içerisi, hakem odası ve soyunma odalarına görevlilerden başka kesinlikle baş

kalarının girmelerini engellemek. 
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Emniyet Genel Müdürlüğünce Alınacak Tedbirler 
1. Stad çevreleri ile iç ve dış bölümlerinin olay çıkmasını önleyecek biçimde tanzim edil

mesi, (Polis Çevik Kuvvet Personeli ile tribünleri küçük bölümlere ayırarak bir bölümden di
ğerine geçişini önlemek gibi.) 

2. Stadyum içinde, yakın çevresinde ve seyircilerin geliş ve gidiş yolları üzerindeki vukuu 
muhtemel olaylara karşı yeterli güvenlik önlemlerinin alınması, 

3. Değişik tiler ve İlçelerde bulunan güvenlik kuvvetleri arasında süratli bilgi alışverişi 
ve yakın işbirliğinin sağlanması, 

4. Müsabakalardan önce ve sonra her iki takımın seyirci toplulukları birbirinden ayıra
cak ve günlük önlemlerini inceleyip değerlendirecek bir ekibin görevlendirilmesi, 

5. Seyircilerin stadyumların içine ve çevresine şiddet olaylarında kullanılmaya yaraya
cak her türlü eşyaları, havai fişekleri veya benzeri aletleri sokmalarını engellemek amacıyla 
spor mahalline girişlerde sıkı kontrol yapılması, 

6. Alkol veya uyuşturucu etkisi altında bulunan kişiler ile kıştırtıcı olarak bilinen fana
tik taraftarların, yada grupların maçlara ve stadyumlara girişinin engellenmesi, 

7. Seyircilerin Stadyumlara alkollü içki sokmasının önlenmesi ve meşrubatlarında tehli
keli olmayan ambalajlarda satışının sağlanması, 

8. Futbol Federasyonunca düzenlenen ligler statüsünün 29 uncu maddesi gereğince saha 
içlerine kimlerin girebileceği hakkındaki kuralların uygulanmasına yardımcı olunması, 

9. Rakip taraflara imkânlar ölçüsünde ayrı bir tribün tahsis edilerek ev sahibi seyirci ile 
temasın önlenmesi, bu ayrımın sağlanması için bilet satışının sıkı bir biçimde denetim altında 
tutularak rakip taraflarının ayrı gişelerden bilet almasının temini, 

10. Müsabaka sonunda, sonuca göre rakip taraftarları tribünlerden daha evvel tahliye 
ederek şehir dışına çıkıncaya kadar güvenliklerinin sağlanması, 

11. Hakemlerin daha emniyetli bir ortamda maç yönetebilmeleri için gerekli hallerde ay
rı bir soyunma odası tahsis edilmesi ve stada gelişlerinden, şehirden ayrılışlarına kadar güven
liklerinin sağlanması, 

12. Seyircinin uygunsuz davranış ve sloganlarını engellemek amacıyla müsabaka başla
madan önce Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğü ile koordine edilerek stadyumlarda uyarıcı ve 
eğitici konuşmalar ve müzik yayını suretiyle gerginliklerin önlenmesi, 

13. Saha içine görevli ve resmî Emniyet Kuvvetlerinin dışında hiç bir sivil alınmaması, 
14. Federasyon temsilcileri veya müşahitleri, saha içine görevli olmadığı halde girecek 

kişilerle ilgili olarak saha komiserleri ile işbirliği yaparak sorumluluklarının paylaşılması, 
15. Saha Komiserlerinin, herkesin farkedebileceği bir kıyafet taşımalarının yada belirgin 

bir işaret taşımalarının sağlanması, 
16. Saha içinde görev yapacak basın mensuptan, kesinlikle Türkiye Spor Yazarları amb

lemi taşıyan kolluk yada yelek takarak saha içine alınmaları bunların dışında hiç kimsenin hiç
bir görev adı altında sahaya alınmamalarının sağlanması, 

Kulüp!erce Alınması Gerekli Tedbirler 

1. Deplasmana giden seyirci gruplarına refakat etmekle görevli düzen hizmeti sorumlu
larını tayin ve teşvik etmek ve bunlara sorumluluk yüklemek. 

2. Spor karşılaşmalarında maç öncesi spor temsilcilikleri yoluyla sporun içeriğini anla
tan söz ve yazıyla seyircilerin doğacak bir olaya karşı uyarılmalarını sağlamak. 
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3. Kritik spor karşılaşmaları öncesi seyirciye eğitici broşürler dağıtmak. Takım teşvikçi
lerinin (Amigo) rakip takımı ve onun taraftarlarını küçültücü ve aşağılayıcı tezahürat teknikle
rini kendi taraftarlarına yaptırmalarını önlemek. 

4. Bu konuda, kulüplerin kendilerine özgü Türk örf ve adetlerine aykırı düşmeyen tah
rik unsuru bulunmayan tezahürat tekniklerini belirlemeleri, kulüp taraftarlarını yönlendirecek 
teşvikçileri kulüplerin belirleyerek eğitmeleri, spor karşılaşmaları öncesi kullanılacak tezahü
rat tekniklerini ve teşvikçileri yazılı olarak Beden Terbiyesi ve Spor il Müdürlüklerine bildirmek. 

5. Oyun alanı içinde sporcuların seyircilerin tahrik edici davranışlarda bulunmamaları 
için kulüp yöneticileri ve antrenörler tarafından müsabaka öncesi sporcular uyarılarak saha 
içerisinde davranışları kontrol edilerek müessif olaylara meydan verilmemesi. 

6. Kulüp idareci ve antrenörlerinin müsabaka öncesi sporcu ve kulüp taraftarları ile eği
tici ve yönlendirici çalışmalarda bulunmaları. 

7. Saha içinde sporcu, antrenör ve idarecilerin seyircileri tahrik edici davranışlardan ka
çınmalarının sağlanması. 

8. Mahallî güvenlik kuvvetleri tarafından kulüplere yapılan ikazlara uyulması. 
9. Kulüp yöneticileri ve antrenörleri maç öncesi ve sonrası tansiyonu yükseltici beyanat

lardan kaçınmalıdırlar. 

Basın ve TRT'nin Alması Gerekli Hususlar 
1. Spor yazarlarını ülke çapında spor müsabakalarını bir kavga ve savaş alanı olarak gör

memelerinin temini ve aşırı beyanatta bulunan yönetici ve teknik adamların sözlerine rağbet 
etmemeleri. 

2. TRT'nin seyirciyi eğitecek programlar yapması ve spor yayınları arasında konuyla il
gili çeşitli spotlar yayınlanması. 

T. C. 
Başbakanlık 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 
Ünitesi : Dış. iliş. D. Bşk. 7.5.1990 

Sayı : Is. O. 10/90.713 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanlığına 
İlgi : 3.5.1990 tarih ve 97 sayılı yazınız. 
Avrupa Konseyi Üyesi Devletler ile Avrupa Kültür Sözleşmesine taraf diğer Ülkeler ve Türk 

Hükümetince de imzalanan "Sportif Karşılaşmalarda, özellikle Futbol Maçlarında Seyircile
rin Şiddet Gösterileri ve Taşkınlıklarına ilişkin Sözleşmenin" bir örneği ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi an_ ederim. 

M. Can Şipal 
Dışilişkiler Daire 

Başkanı 
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(EK : IV) 

Sportif Karşılaşmalarda, özellikle Futbol Maçlarında Seyircilerin Şiddet Gösterileri 
ve Taşkınlıklarına İlişkin Sözleşme 

tşbu Sözleşmeyi imzalayan Avrupa Konseyi Üyesi Devletler ve Avrupa Kültür Sözleşmesi
ne taraf diğer ülkeler, 

Avrupa Konseyinin amacının, üyeleri arasında daha yakın bir birlik oluşturmak olduğu
nu düşündüklerinden; sportif karşılaşmalar ve özellikle futbol maçları sırasındaki şiddet ve 
taşkınlıklardan, ve bunun sonuçlarından endişelendiklerinden; 

Bu durumun, "Herkes için spor Avrupa Şartı" diye bilinen, Avrupa Konseyi Bakanlar 
Komitesinin (76) 41 sayılı kararınca saptanan prensipleri tehdit ettiğinin bilincinde olduklarından, 

Sporun ve özellikle Avrupa Devletlerinin millî ve yerel takımlarınca sık sık yapılan futbol 
maçlarının uluslararası anlayışa yaptıkları önemli katkının altını çizerek, 

Seyircilerin neden olduğu şiddetle ve taşkınlıklarla mücadelede, gerek kamu otoriteleri
nin, gerekse bağımsız uluslararası spor örgütlerinin birbirlerinden farklı ama birbirini tamam
lar sorumluluklarının olduğunu, zira uluslararası spor örgütlerinin de güvenlik konularında 
sorumlu olduklarını, daha genel olarak, bunların örgütledikleri karşılaşmaların iyi geçmeleri
ni sağlamalarını gerektiğini düşündüğüden, ayrıca bu otoritelerin ve örgütlerin, ilgili tüm sevi
yelerde çabalarını birleştirmeleri gerektiğini düşündüğünden, 

Şiddetin, kaynakları aslında spora yabancı olan geniş kapsamlı güncel bir sosyal olgu ol
duğunu ve sporun sık sık şiddet patlamalarına sahne olduğunu düşündüğünden; 

Spor karşılaşmaları sırasında seyirci şiddetini ve taşkınlıklarını önlemek ve kontrol altına 
almak için işbirliği yapmak ve ortak faaliyet göstermek için kararlı olduklarından; 

aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır. 

Madde 1 
Sözleşmenin Amacı 

1. Taraflar, futbol maçları sırasında seyircilerin şiddetini ve taşkınlıklarını önlemek için, 
kendi anayasalarının hükümlerinin sınırları dahilinde, işbu Sözleşmenin hükümlerini etkili kıl
mak için gerekli önlemleri alacaklardır. 

2. Taraflar işbu Sözleşmenin hükümlerini, seyirci şiddetlerinden veya taşkınlıklarından 
çekinebilecek diğer sporlara ve spor karşılaşmalarına, bunların özel şartlarını gözönünde tuta
rak teşmil edeceklerdir. 

Madde 2 
Dahili Koordinasyon 

Taraflar, gerektiğinde, koordinasyon organları oluşturacak seyircilerin neden olacakları 
Şiddet ve taşkınlıkları önlemek için Bakanlıklarınca ve diğer kamu kuruluşlarınca girişilecek 
siyaset ve faaliyetleri koordine edeceklerdir. 

Madde 3 
önlemler 

1. Taraflar, seyircilerin neden olacağı şiddet ve taşkınlıkları önlemek ve kontrol altına 
almak için gerekli önlemleri hazırlamayı ve uygulamayı taahhüt ederler, özellikle; 
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a) Gerek stadlarda, gerek yakın çevresinde ve seyircilerin kullanacağı geçiş yollarında 
meydana gelebilecek şiddet olaylarının ve taşkınlıkların üstesinden gelebilmek için yeterli sayı
da güvenlik kuvvetinin harekete geçirilmesini temin etmek. 

b) İlgili veya ilgili olabilecek çeşitli bölgelerin polis kuvvetlerinin arasında jakın bir iş
birliğini ve uygun bilgi alışverişini kolaylaştırmak. 

c) Seyirci şiddetine veya taşkınlıklarına ilişkin suçlardan sanık tutulan kişilerin uygun 
cezalara, en azından uygun idarî tedbirlere çarptırılmasını öngören bir mevzuatı uygulamak, 
gerekiyorsa oluşturmak. 

2. Taraflar sorumlu teşkilatı ve taraftar kulüplerinin iyi davranışları teşvik etmeyi ve bun
ların bünyelerinde, maçlarda seyircilerin kontrolünü ve bilgi edinmelerini sağlayacak, dışarıda 
oynan maçlara giden taraftar gruplarına refakat edecek sorumluların saptanmasını teşvik et
meyi taahhüt etmektedirler. 

3. Taraflar, olay çıkarabilecek olanların maçlara gitmesini engellemek için, hukuken müm
kün olduğunca, deplasman organizasyonlarının çıkış noktasında, kulüplerin, örgütlenmiş ta
raftarların ve seyahat acentalarının işbirliği yapmalarım teşvik edeceklerdir. 

4. Şiddet patlamalarından ve seyirci taşkınlıklarından çekinildiği zaman, taraflar, spor 
teşkilat ve kulüplerinin, hatta stad sahiplerinin ve resmî makamların, iç mevzuatın tanımladığı 
yetkiler çerçevesinde, stadlann içinde ve çevresinde gerekli önlemleri almalarını sağlamak için 
gerekirse, kurallara uymayanlara karşı yaptırım ye diğer gerekli önlemler de içeren uygun dü
zenlemeler hazırlayacaklardır. 

Bu önlemler şunlardır : 

a) Stadlann biçimi ve yapısı, seyircilerin güvenliğini temin edecek, aralarında şiddet mey
dana gelmesini teşvik etmeyecek, kalabalığın daha etkili bir kontrolünü sağlayacak, yardım 
hizmetlerinin ve güvenlik kuvvetlerinin müdahalesine imkân verecektir. 

b) tçeri alındıklarında, misafir seyirci gruplarına ayrı bölümler tahsis edilecek şekilde 
rakip taraflar grupları etkili şekilde ayrılacaktır. 

c) Bu ayırım bilet satışı sırasında titizlikle kontrol edilecektir ve maçın hemen öncesinde 
özel önlemler alınacaktır. 

d) Hukuken mümkün olduğu ölçüde, böyle tanınmış veya olay çıkarmaları muhtemel 
kişiler ile alkol veya uyuşturucu etkisi altında olanlar stad ve maçlardan çıkartılacak veya giriş
leri engellenecektir. 

e) Stadlar halkla etkili bir iletişim sistemiyle teçhiz edilerek, bu sistem tam olarak kulla
nılacak ve seyircilerin düzgün şekilde hareket etmesini teşvik edecek maç programları ve pros-
pektüsler hazırlanacaktır. 

O Seyircilerin stadlara alkollü içki sokmaları yasaklanacaktır, stadlarda alkollü içki sa
tımı ve dağıtımı kısıtlanacak, tercihen yasaklanacaktır; stadlarda satılan meşrubatların tehli
keli olmayan kaplarda satılması sağlanacaktır. 

g) Seyircilerin stadlann içerisine şiddet olaylarında kullanılabilecek cisimleri, havai fi
şekleri veya benzeri şeyleri sokmaları engellenecektir. 

h) Uygun düzenlemelerin işbirliği halinde uygulanmalarını sağlamak için, maçlardan önce 
irtibat görevlilerinin, ilgili makamlarla, kalabalığın kontrolü için alınan önlemler hususunda 
ortaklaşa çalışmaları sağlanacaktır. 
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5. Taraflar, toplu iletişimin geniş imkanlarını da gözönünde bulundurarak, eğitici ve di
ğer kampanyalarla sporun amacını yayarak, spora geniş şekilde aktif katılmayı cesaretlendire
rek, seyirciler ve sporcuların kendi aralarında karşılıklı saygıyı kuvvetlendirmek için özellikle 
gençlerde "fair-play" (centilmence müsabaka) mevhumunu aşılayarak, sporda ve spor karşı
laşmalarında şiddet olaylarını önlemek amacıyla, sosyal ve eğitimsel alanlarda gerekli önlem
leri alacaklardır. 

Madde 4 
Uluslararası İşbirliği 

1. Taraflar, bu sözleşmenin çerçevesine giren konularda sıkı bir şekilde işbirliği yapacak
lar ve mümkün olduğu takdirde, ilgili ulusal spor otoriteleri arasında benzer bir işbirliğini teş
vik edeceklerdir. 

2. İlgili taraflar ülkenin yetkili makamlarını özellikle spor örgütlerini, kulüp ve takımla
rın uluslararası maç ve turnuvalarından önce, hangi maçlarda şiddet olaylarının ve seyirci taş
kınlıklarının çıkabileceğini saptamaya davet edeceklerdir. Böyle bir maçın varlığı saptanınca, 
kabul eden ülke, ilgi makmlar arasında işbirliği yapılması için gerekli tertibatı alacaktır. Bu 
işbirliği hemen sağlanacaktır; (Bu işbirliği) maç için saptanan tarihten en geç iki hafta önce 
gerçekleşecek ve maçlardan önce, maçlar sırasında ve maçlardan sonra, hatta bu Sözleşmede 
öngörülenlerden daha fazla önlemleri içerecektir. 

Madde 5 
Olay Çıkartanların Saptanması ve Olay Çıkartanlara Yapalacak Muamele 

1. Hukuken var olan yöntemlere ve yargı yetkisinin bağımsızlığına saygı çerçevesinde, ta
raflar, şiddet eylemleri yapan veya başka suç teşkil edecek fiiller işleyen seyircilerin saptanma
sına ve kanuna uygun olarak takip edilmelerine nezaret edecektir. 

2. Gerektiğinde taraflar özellikle misafir-seyirciler için ve uygulamadaki uluslararası an
laşmalara uygun olarak; 

a) Spor karşılaşmaları sırasında şiddet eylemlerinde bulunan veya suç teşkil edecek di
ğer fiiller işleyen kişilere karşı başlatılan hukukî işlemleri, bu kişilerin ikamet ettikleri ülkeye 
transfer edeceklerdir. 

b) Spor karşılaşmaları sırasında şiddet eylemlerinde bulundukları veya suç teşkil edecek 
diğer fiiller işledikleri sanılan kişilerin sınırdışı edilmesini isteyeceklerdir. 

c) Spor karşılaşmaları sırasanıda şiddet eylemlerinde bulundukları veya suç teşkil ede
cek diğer fiiller işledikleri sabitleşen kişileri, cezalarını çekmeleri için, yetkili ülkeye transfer 
edeceklerdir. 

Madde 6 
Ek önlemler 

1. Taraflar, güvenliği artırmak ve şiddeti engellemek için, stadların yapılarının planlan
masına ve stadlardaki değişikliklerin uygulanmasına ve stadlara giriş-çıkışlar dahil diğer ge
rekli değişitliklere ilişkin konularda, ulusal spor örgütleri ile yetkili kulüplerle, hatta stad sa
hipleriyle yakın işbirliği içinde bulunmayı taahhüt etmektedirler. 

2. Taraflar, maçların özellikle büyük ve hareketli bir kalabalığı çekebileceği stadları göz-
önüne alarak, gerekliğinde ve uygun durumlarda, seyircilerin güvenliğini ve kendi aralarında 
çıkabilecek şiddet olaylarını engellemeyi gözönünde tutan stadların saptanmasını sağlayacak 
kriterler oluşturacak bir sistem ortaya koyacaklardır. 
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3. Taraflar, sporcularda veya taraftarlar arasında şiddet patlamalarına neden olacak un
surları kontrol eden düzenlemelerin sürekli olarak gözden geçirmeleri için, ulusal spor örgüt
lerini teşvik edeceklerdir. 

Madde 7 
Bilgi iletişimi 

Taraf olanlar, ister futbolla isterse başka sporlarla ilgili olsun, bu Sözleşmenin düzenle
melerine uymak için almış olduğu önlemler ve konuya ilişkin mevzuatları hususundaki tüm 
bilgileri, Konseyin resmî dillerinden birinde, Avrupa Konseyi Genel Sekreterlerine tevdi ede
ceklerdir. 

Madde 8 
Daimî Komite 

1. Bu sözleşmenin amacı doğrultusunda bir Daimî Komite kurulmuştur. 
2. Tarfalar bu Daimî Komite bünyesinde bir veya birkaç delege ile temsil edilebilirler. 

Her tarafın tek bir oyu vardır, 
3. Bu anlaşmaya taraf olmayan her Avrupa Konseyi üyesi veya Avrupa Kültür Sözleşme

sine taraf ülke, bu Komitede bir gözlemci ile temsil edilebilir. 
4. Komite oybirliği ile, Sözleşmeye taraf olmayan Avrupa Konseyi dışındaki her ülkeyi 

ve ilgili her spor örgütünü, bir veya birkaç toplantısına bir gözlemci tarafından temsil edilmek 
üzere davet edebilir. 

5. Daimî Komite, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri tarafından toplantıya çağrılmaktadır. 
Komite, Sözleşmenin yürürlüğe girmesini müteakip bir yıl içinde ilk oturumunu yapar. Bun
dan sonra her yıl en az bir kez toplanır. Ayrıca, tarafların çoğunluğunun istediği her sefer toplanır. 

6. Daimî Komitenin toplanması için yeterli sayı çoğunluktur. 
7. Bu sözleşmenin hükümlerinin ışığı altında, Komite bir iç tüzük hazırlar ve oybirliği 

ile kabul eder. 

Madde 9 
1. Daimî Komite bu Sözleşmenin uygulanmasına nezaret eder. Bunun için özellikle, 
a) tşbu Sözleşmenin hükümlerini sürekli olarak gözden geçirir ve gerekli olabilecek de

ğişiklikleri inceler. 
b) İlgili spor örgütleriyle görüş teatisinde bulunur. 
c) tşbu Sözleşmenin uygulanması için alınacak önlemler hususunda taraflara tavsiyeler

de bulunur. 
d) tşbu Sözleşme çerçevesinde girişilen çalışmalara ilişkin olarak kamuoyunun bilgi sa

hibi kılınması için uygun önlemler tavsiye eder. 
e) Avrupa Konseyine üye olmayan devletleri işbu Sözleşmeye taraf olmaya davet etmesi 

için Bakanlar Komitesine tavsiyede bulunur. 
i) tşbu sözleşmenin işlerliğini geliştirecek her türlü öneriyi yapar. 
2. Görevinin ifasında, Daimî Komite, kendi isteği ile "uzman grupları" toplantıları ön

görebilir. 

Madde 10 
Her toplantısından sonra, Daimî Komite Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine çalışmala

rı ve Sözleşmenin işleyişi konusunda bir rapor sunacaktır. 
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Madde 11 
Değişiklikler 

1. tşbu Sözleşmeye, taraflardan biri, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi veya Daimî Ko
rnete değişiklik yapılmasını önerebilir. 

2. Her değişiklik önerisi Avrupa Konseyi Genel Sekreteri tarafından Avrupa Konseyine 
üye ülkelere, Avrupa Kültür Sözleşmesine taraf Devletlere ve madde 14. uyarınca işbu Sözleş
meye taraf olan veya taraf olmaya davet edilen Devletlere bildirilir. 

3. Tarfların birince veya Bakanlar Komitesince önerilen her değişiklik görüşüleceği top
lantıdan en az 2 ay önce Daimî Komiteye iletilir. Daimî Komite, gerekirse yetkili spor örgütleri
nin de fikrini alarak, önerilen değişikliğe ilişkin fikrini Bakanlar Komitesine iletir. 

4. Bakanlar Komitesi önerilen değişikliği ve Daimî Komitenin her türlü görüşünü ince
ler ve değişikliği kabul edebilir. 

5. Madde 4'e göre Bakanlar Komitesince kabul edilen her değişikliğin metni, kabul edil
dikten sonra taraflara iletilir. 

6. Her değişiklik, taraflara iletildiklerini müteakip, taraflarca kabul edildikleri yolunda 
Genel Sekretere beyanda bulunulması gereken 1 aylık sürenin bitiminden sonraki ayın ilk günü 
yürürlüğe girer. 

2. Tüm taraf olan ülkeler, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine sonradan bir beyanda bu
lunarak, işbu Sözleşmenin geçerliliğini ülkesinin tüm diğer bölgelerine de teşmil edebilir, tşbu 
Sözleşmenin bu bölgelerde yürürlüğe girişi, beyanın Genel Sekretere yapılmasını müteakip bir 
ayı takip eden ayın ilk günü yürürlüğe girer. 

3. Yukarıdaki ilk iki paragraf gereği yapılan her beyan, bu beyanda söz edilen bölgeler 
için, Genel Sekretere yapılan ayrı bir beyan ile geri çekilebilir. 

Bu geri çekme kararı, geri çekme beyanının Genel Sekretere yapılmasını müteakip 6 ayı 
takip eden ayın ilk günü yürürlüğe girer. 

Madde 16 
1. Tarflar, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine, herhangi bir an, bildirimde bulunarak, söz

leşmeyi kendi açısından ilga eder. 
2. Bu bildirim, Genel Sekretere tevdiinden itibaren geçen 6 ayı müteakip ilk ayın ilk gü

nü yürürlüğe girer. 

Madde 17 
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, tüm Konsey üyelerine, Avrupa Kültür Sözleşmesine ta

raf ülkelere ve işbu Sözleşmeye katılan Devletlere; 
a) 12 madde hükümlerine gö're her imzayı, 
b) 12 ve 14 üncü madde hükümlerine göre tüm onay, kabul, tasvip ve katılma belgelerini, 
c) 13 ve 14 üncü madde hükümlerine göre, işbu Sözleşmenin taraflar açısından her yü

rürlüğe girişini, 
d) 7 nci maddenin hükümlerinde öngörülen her türlü bilgi tevdiini, 
e) 10 uncu maddenin hükümlerinde öngörüldüğü şekliyle hazırlanan her raporu, 
f) Her değişiklik önerisini, 11 maddeye göre kabul edilen her değişikliği ve bu değişikli

ğin yürürlüğe giriş tarihini, 
g) İS inci madde hükümlerine göre yapılan her beyanı, 
h) İS inci madde hükümlerine göre yapılan her beyan ve ilga bildiriminin yürürlüğe giriş 

tarihini 
bildirir. 
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8. — içel Milletvekili M. Istemihan Talay'tn, Tarsus ve Mersin yöresinde yas üzüm destekleme 
alımlarına ne zaman başlanacağına ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakam Adnan Kahveci'nin ya
zdı cevabı (7/1294) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını dilerim. Saygılarımla. 
tstemihan Talay 

içel 

Maliye ve Gümrük Eski Bakanı Sayın Ekrem Pakdemirli'nin 16 Şubat 1990 tarih ve BtK. 
40.02/4-1-422 sayılı cevabının üçüncü paragrafında bu yıl da Tarsus ve Mersin yöresinden üzüm 
alınacağı ifade edilmektedir. 

1. Yazıdan anlaşılacağı gibi 1988 yılında 1 609 837 kg. olan yaş üzüm alımı 1989 yılında 
989 526 kg. düşmüştür. Dolu ve kuraklık felaketleri nedeniyle büyük bir bunalım içinde bulu
nan bağcılığı desteklemek için bu yıl bu miktarların artırılmasının gerekli olduğu Bakanlığı
nızca takdir edilmekte midir? 

2. Mersin yöresinde sıcak iklim nedeniyle üzümler 15 Haziran'dan itibaren olgunlaşmak
tadır. Geçen yıllarda Temmuz sonunda başlayan alımların üreticinin desteklenmesine ve üzü
mün piyasada istikrarlı bir fiyat bulmasına fazla bir katkı sağlamadığı bilinmektedir. 

Desteklemenin amacına tam ulaşması için yaş üzüm alımlarına 10 Temmuz'dan itibaren 
başlanması gerekmektedir. Üreticinin bu beklenti içinde olduğu Bakanlığınızca da bilinmekte 
midir? Destekleme alımlarına 10 Temmuz'dan itibaren başlanması Bakanlığınızca'da uygun 
karşılanmakta mıdır? 

T. C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

(Bağlı ve ilgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı) 
Sayı : Bik. 40.02/4-1-1367 21.5.1990 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ttgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı (Kan. Kar. Müd.) 19.4.1990 gün ve 

7/1294-4836/21534 sayılı yazınız. 
Tarafımdan yazılı cevaplandırılmak üzere içel Milletvekili Sayın M. tstemihan Talay tara

fından sorulan ilgi yazıda belirtilen sorulara ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmuştur. 

Mersin ve yöresinde yetiştirilen yaş üzümler bu yıl da Gaziantep tçki Fabrikası ile bu Fab
rikaya bağlı olarak faaliyetini sürdüren ı̂ ilis Şarap Fabr i kasınca satın alınarak değerlendirile
cektir. 

Bağcılığın desteklenmesi ve üretilen yaş üzümlerin değerlendirilmesi amacıyla, iklim şart
larının ürünü olumlu yönde etkilemesi halinde, geçen yıllarda alınan miktarların üstünde bir 
alım yapılacaktır. 
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Ancak, Tekel Genel Müdürlüğünce yapılacak alımlar, Şarap ve tçki Fabrikalarının işleme 
kapasitelerine göre yapılmaktadır. Diğer ham madde alımlarında olduğu gibi, yaş üzüm alım
larında da destekleme alımı yapılmamaktadır. 

Mersin ve yöresinin iklim koşulları ile ürünün olgunlaşma durumu gözönüne alınarak, 
10 Temmuz 1990 tarihinden itibaren bu yörede yaş üzüm alımlarına başlanabilir. 

Arz ederim. 
Adnan Kahveci 

Maliye ve Gümrük Bakanı 

9 —Içd Milletvekili M, Istemihan Talay'ın, buğday taban fiyatına ve Toprak Mahsulleri Ofisi 
Tarsus Şubesinin ne zaman açılacağına ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Keyifleri Bakanı LutfuUah 
Kayalar'tn yazılı cevabı (7/1295) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Tanm Orman ve Köyişleri Bakanı Lutfullah Kayalar tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını dilerim. Saygılarımla. 
tstemihan Talay 

tçel 

Bîr yıl dolu, bir yıl da kuraklık felaketiyle karşı karşıya kalan Çukurova çiftçileri Tarsus 
ve Mersin'de dahil olmak üzere bu sene tamamen tarlalarına buğday ekmiş bulunmaktadır. 
Çok büyük bir ekonomik bunalım yaşamakta olan köylülerimiz buğday taban fiyatının ilanını 
büyük bir heyecanla beklemektedirler. Çünkü bu yıl tek geçim kaynaklarının buğdaya dayalı 
olacağı bilinmektedir. 

1. Buğday taban fiyatlarının tespiti ne zaman yapılacaktır? Bu tespit sırasında enflas
yondaki, ilaç ve gübre fiyatlarındaki artışların yanısıra köylünün hayat standardındaki düşüş 
ve kuraklık felaketinin etkileri de dikkate alınacak mıdır? 

2. Çiftçinin borç yükü altında bulunduğu ve acil ödemeleri gözönüne alınarak ödemele
rin peşin yapılması sağlanacak mıdır? 

3. Alım kampanyasının hızlı gerçekleştirilmesi için Toprak Mahsulleri Ofisine eleman 
ve finansal destek sağlanması düşünülmekte midir? Bu amaçla ne kadar ilave personel ve malî 
katkı öngörülmektedir? 

4. Söz verilmesine rağmen uzun zamandır açılamayan Tarsus Toprak Mahsulleri Ofisi 
şubesinin bu kampanya döneminden önce açılması gerçekleşecek midir? 

T. C. 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 

özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : ÖKM-2-256 21.5.1990 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 19.4.1990 Tarihli ve 7/1295-4837/21535 Sayılı Yazısı. 
1. 1990-1991 Dönemi hububat destekleme alım fiyatları 15.5.1990 tarihinde açıklanmıştır. 
Ürün fiyatlarının tespitinde enflasyon, girdi fiyatlarındaki artış ürün fiyatları arasındaki 

panterler, ürün maliyetleri, iç ve dış ürün fiyatları gibi çeşitli faktörler gözönünde bulundurul
maktadır. 
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2. Hububat bedellerinin ödemesi peşin yapılacaktır. 
3. 1990-1991 alım kampanyasının en hızlı bir şekilde gerçekleşebilmesi için TMO'ca alı

nabilecek bütün tedbirler alınmıştır. 
4. TMO Tarsus Tesisli Ekip Şefliği geçen alım döneminde açılmış, ancak bilinen kurak

lık hadisesi nedeniyle alım yapamadan kapanmıştır. Bu işyerimiz yeni alım döneminde de açı
lacak ve yöre çiftçisine hizmet verecektir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Lutfullah Kayalar 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı 

10. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'm, Şişli Eftal Hastanesinde görevli bir hemşirenin maaşına 
ilişkin sorusu ve Sağlık Bakam Halil Şıvgtn'm yazılı cevabı (7/1297) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Sağlık Bakanı Sayın Halil Şıvgın tarafından yanıtlan

masına müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 
Doç. Dr.- Ali Uyar 

Hatay 
1. Şişli Eftal Hastahanesinde önünüze çıkıp "geçinemiyorum" diye ağlayan hemşirenin 

maaşını 1 milyona yükselttiğiniz doğru mudur? 
2. Bu artıştan tüm hemşireler mi yararlandı? 
3. Tüm sağlık personelinin de maaşını artırmanız için önünüzde diz çöküp yalvarması 

mı gerekiyor? . 
4. Eğer yalnız bir grup hemşire bu artıştan faydalanıyorsa bu tutumunuz sosyal adalet, 

insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkesine ters düşmüyor mu? 
5. Bir Bakanın istediği kişi, grup veya mesleğin mensuplarının maaşını dilediği zaman 

artırması Devlet Personel Kanunu ile bağdaşır mı? 
6. O hemşire veya benzerlerinin dışındaki sağlık mensupları ile personel kanununa tabi 

diğer tüm kamu çalışanlarının ne suçu vardır? 
7. İktidarınız ağlama sızlamaya göre politikasını yönlendiriyorsa; 50 milyon insanın ha

yat seviyesini ne zaman yükselteceksiniz? 
T. C. 

Sağlık Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 

Sayı : HM. 9239/954 21.4.1990 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : 19.4.1990 gün ve Kanunlar ve Kararlar Dairesi Bşk. 7-1297-4826-21503 sayılı yazı. 
Hatay Milletvekili Doç. Dr. Ali Uyar tarafından Bakanlığımıza yöneltilen ve Şişli Eftal 

Hastanesinde görevli bir hemşire ile ilgili olan yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Halil Şıvgın 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı 
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Hatay Milletvekili Doç. Dr. Ali Uyar'ın hemşirelerle ilgili yazılı soru önergesi cevabı. 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinde kamu hizmetlerinin memur

lar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gerçekleştirileceği hükme bağlanmış, 
sözleşmeli personelin alacağı ücretin üst sınırının Bakanlar Kurulunca kararlaştırılacağı belir
tilmiştir. Diğer taraftan 6.6.1978 tarih ve 7-15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de sözleş
meli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar tespit edilmiştir. 375 Sayılı KHK'nin geçici 5 inci 
maddesinde ise Bulgaristan'dan Türkiye'ye mecburî göçe zorlanan ve Türkiye'de ikâmet eden 
bu ülke uyruğuna mensup Türk soyundan olan kişilerin Devlet memuriyetine alınmalarında 
Türk vatandaşı olma şartı aranmayacağı getirilmiş olup tüm bu hususlar çerçevesinde önerge
de bahis konusu edilen ve Şişli Etfal Hastanesinde görevli olan Hemşire Zehra Murat'da söz
leşmeli personel olarak istihdam edilmekte olup Bulgaristan'dan göç eden soydaşlarımızdan-
dır. Kendisinin sözleşme ücreti aynı durumda olan diğer Bulgaristan göçmeni soydaş hemşire
lerle birlekte bürüt 1 000 000 TL.'ye çıkarılmıştır. Adı geçen ve benzer durumda olan hemşire
ler 2 yıllık yüksek okul mezunu sayılmaktadırlar. Kendilerinin sözleşme ücretlerinin tespitinde 
yine 657 sayılı Kanuna tabi olarak memur statüsünde çalışan 2 yıllık yüksek okul mezunu, 
10 uncu derecenin 2 nci kademesinden aylık alan hemşireler emsal alınmıştır. Emsal alınan 
ve memur statüsünde olan hemşirelerimiz de bürüt 1 025 650 TL. maaş almaktadırlar. 

Bakanlığımız elbetteki kişi, grup veya belli meslek mensuplarını değil tüm personeli kap
sayacak şekilde ücretlerin veya maaşların artırılmasını, personelin sosyal durumlarının iyileşti
rilmesini öngören teklifleri yapmakta, bu yolda çalışmalarda bulunmaktadır. Nitekim Sözleş
meli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara ait Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, Bakanlı
ğımız teşkilatında çalışan sözleşmeli personelin sayısı, unvanı, niteliği ve sözleşme ücretine iliş
kin hususlar 15.12.1989 gün ve 160248 sayılı yazıyla Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye ve 
Gümrük Bakanlığına teklif edilmiş, 657 sayılı Kanuna tabi diğer personel içinde (memur v.b.) 
ek gösterge, yan ödeme puanları, özel hizmet tazminatı oranları ile ilgili teklifler yine Maliye 
ve Gümrük Bakanlığına 8.12.1989 tarih ve 155931 sayılı, 11.12.1989 gün ve 157895 sayılı, 
22.12.1989 tarih ve 167383 sayılı yazılarımızla yapılmıştır. 

Yapılan tüm tekliflerimiz Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına tlişkin Esasları düzenleyen 
6.6.1978 tarih ve 7-15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun 154 üncü maddesine, aynı kanuna 1327 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle eklenen ek 
maddeye dayanmakta ve sosyal adalet ile hukukun üstünlüğü ilkelerine dayanılarak işlemler 
yürütülmektedir. 

11. —Balıkesir Milletvekili İ. Önder Kırlt'nm, T.C. Emekli Sandtğmtn kredi uygulamasına iliş
kin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakam Adnan Kahveci'nin yazdı cevabı (7/1304) 

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

masını saygı ile dilerim. 
t. önder Kırlı 

Balıkesir 

1. Emekli Sandığınca, sandık üyesi memurlara borç para verilmektedir. Ancak son beş 
yıldan beri verilen borç miktarında bir artırma yapılmamıştır. Katsayının 56 olduğu dönemde 
yapılan düzenlemeye göre halen verilmekte olan miktar günümüz koşullarında gerçekçi midir? 
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iktidarınızın ortadirek edebiyatında ortadireğin belkemiğini oluşturan memurlarımızın ma
aşlarını insanca yaşayacak bir düzeye getirmesi mümkün olmadığına göre, hiç olmazsa Emekli 
Sandığınca verilmekte olan borç para miktarını artırmak suretiyle memurlarımızı ferahlatmak, 
düşünülmekte midir? 

2. Artırma konusunda yasal yetki bulunmasına rağmen, Türkiye'de enflasyon yokmuş, 
memurlar hayat pahalılığı altında ezilmiyormuş gibi davranılarak Emekli Sandığınca verilen 
kredi miktarının artırılmamasının sebebi nedir? 

3. Aldığı üç aylıklarla ayakta kalabilme mücadelesi veren emeklilerimizle dul ve yetimle
rinin de bu haktan yararlanmaları gerektiğine inanıyor musunuz? 

Devlete yıllarını vermiş, bu yolda saçlarını ağartmış, Emekli Sandığı emeklilerinin de ku
rumdan borç para almalarının sağlanması yolunda herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır? 

T. C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

(Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı) 
Sayı : BÎK. 40.04/4-1-1454 22.5.1990 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı, Kan. Kar. Md. 7.5.1990 tarih ve 
7/1304-4863/21662 sayılı yazınız. 

Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı tara
fından sorulan ilgi yazıda belirtilen sorulara ilişkin cevabımız aşağıda sunulmuştur. 

İştirakçilere verilen borç para miktarlarının artırılması düşünülmekte ise de, 1982 yılın
dan bu yana, Sandığın yıllık yasal gelirleri, emekli dul ve yetim aylıklarının ödeme tutarlarını 
dahi karşılayamaz hale geldiğinden, husule gelen açıklar, 5434 sayılı Kanuna evvelce eklenmiş 
olan geçici 146 ncı madde uyannca her yıl Bakanlığımız Bütçesinin Sosyal transferler bölümü
ne konulan ödeneklerden karşılanmaya başlanmıştır. Dolayısıyla, son yıllarda çok daha büyük 
boyutlara ulaşan bu açıklar ve bütçe imkânsızlıkları karşısında iştirakçilere verilen borç para 
miktarları artırılamamaktadır. 

Sandıktan aylık alan 680 000 emekli dul ve yetimlere de borç para verilebilmesi için, yeni 
bir yasal düzenlemenin yapılması gerektiği gibi, getireceği ilave malî külfet açısından da yuka
rıda belirtilen sebeplerden ötürü bugün için bu hususun yerine getirilebilmesi mümkün görül
memektedir. 

Arz ederim. 
Adnan Kahveci 

Maliye ve Gümrük 
Bakanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

116 NCI BİRLEŞİM 

22 . 5 . 1990 Sah 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK tŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

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

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

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

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

5. — Niğde Milletvekili Raşit Daldal 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 lülişkin önergesi (10/79) 
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6. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 27 arkadaşının, çay ürünü ve üre

ticileriyle ilgili sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/80) 

7. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 17 arkadaşının, 1402'likler olarak anılan
ların hangi nedenlerle ve kimler tarafından görevlerinden uzaklaştırıldıklarını ve Da
nıştay kararma rağmen bu kişilerin görevlerine dönmelerini engelleyenleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

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

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

10. — 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 imci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/83) 

11. — 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, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araşıtırması açılmasına ilişkin önergesi (10/84) 

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

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

14. — İstanbul Milletvekili Sudi Neş'e Türel ve 20 arkadaşının, İstanbul İlindeki 
su sıkıntısının gerçek nedenlerimi ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasaınım 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/87) 

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

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

17. — İzmir 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, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/89) 

18. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve 15 arkadaşının, ülkemizin Avrupa 
Topluluğuna tam üyeliğiyle ilgili gelişmeler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/24) 

19. — 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) 

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

21. — 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) 

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

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

24. — Adana Milletvekilli Orhan Şendağ ve 19 arkadaşının, hayvancılığımızın 
içinde bulunduğu sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

25. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler ve i 6 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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/95) 

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

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

28. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 14 arkadaşının, ASELSAN' 
la ilgili iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek ve soruna köklü çözüm getirmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/98) 

29. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin ve 29 arkadaşının, ülkemizde 1980 
yılından sonra uygulanan ekonomik politikaların tarım sektöründe açtığı iddia edilen 
tahribatın boyutlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açilmasuna ilişkin önergesi (10/99) 

30. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu ve 23 arkadaşının, kanun hükmünde ka
rarnamelerle ilgili olarak Hükümetçe yapılan uygulama konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/27) 

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

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

33. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül ve 19 arkadaşının, ülkemiz sporuy
la ilgili sorumsuz davranışları tespit etmek ve bu tür davranışlara son vermek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

2. — 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) 
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3. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol liginde 
uygulanan puan sistemine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/68) 

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

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

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

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

S. — Adana Milletvekilli Cüneyt Canver'in, Horzum Şirketler Grubuna 
20.11.1985 tarihli protokolden önce ve sonra ne kadar vergi iadesi ve kaynak kullanımı 
destekleme primi ödendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/234; (1) 

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

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

11. - 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) 

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

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

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

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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15. — 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) 

16. — Samsun M illet vekili trfan Demiralp'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) 

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

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

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

20. —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) 

21. — 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) 

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

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

24. — 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) 

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

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

27. — Zonguldak Milletvekili Şinaıi Alıtıner'in, Karabük İlçesi Kapullu Kö^ 
yünde yaptırılacak afet evlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/186) 
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28. — 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) 

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

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

31. — 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) 

32. — içel 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) 

33. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli ili Gebze İlçesinin 
öğretmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü son1 

önergesi (6/199) 

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

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

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

37. — 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) 

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

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

40. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli Valilik Konağı için yapı
lan harcamaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/321) (1) 
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41. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta tli Yalvaç ilçesine bağlı 

Yarıkkaya ve Kurusarı köylerinin içme suyu sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/209) 

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

43. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Senirkent İlçesine 
ait kanalizasyonun, bazı köylerin tarım arazilerini olum;;uz yönde etkilediği iddiasına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakamından sözlü SOM önergesi (6/211) 

44. — 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) 

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

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

47. — 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) 

48. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siverek ilçesi Konurtepe Köyün
den bir vatandaşın Kuşilukçayırı Köyü Bircemal Mezrası korucularından biri tarafın
dan öldürüldüğü iddiasına ilişkin içişleri Bakanından söziü soru önergesi (6/324) (1) 

49. — 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) 

50. — 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) 

51. — 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) 

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

53. — Bursa Milletvekili Abdulkadir Cenkçiler'in, koruma sahası olarak ilan 
edilen Fethiye ve Maımaris'te yapımlarına daha önce izin verilen tesislerin inşasının 
durdurulduğu iddiasına İlişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/228) 
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54. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Başbakan Turgut özal'ın, Göcek'tekıi 
yaz tatili sırasında kaldığı yatın kira bedeline ilişkin Başbakandan scziü soru önergesi 
(6/332) (1) 

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

56. — 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 geçirtilen vatandaşlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/334) (1) 

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

58. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Yüksekova İlçesi 
Güvenli Köyüne ait olan ve Dere Yaylasında otlatılmakta bulunan koyun sürüsüne 
Aytepe Karakolu görevlilerince d konulduğu ve sürünün gümrüğe teslm edildiği id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) (1) 

59. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç ilçesinde ya
pılmakta olan Sümerban'k Konfeksiyon Fabrikasına ait inşaatın durdurulduğu ve te
sisin Yalvaç Belediyesine satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/239) 

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

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

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

63. — Bursa Milletvekilli Beytullah Mehmet Gazıoğlu'nun, bir demek ve bir 
şirket tarafından İstanbul Özel İdare Müdürlüğüne otomobil hibe eddldiği iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/255) 

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

65. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Bezm-i Âlem Üniversitesine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/342) (1) 
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66. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Anadolu Bankasınca 100 milyon liranın 
üzerinde kredi verilen kişi ve kuruluşlara ve bu kredilerin geri ödenip ödenmediğine 
ilişkin Devlet Bakamından sözlü soru önergesi (6/345) (1) 

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

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

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

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

71. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Al tinerin, 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) 

72. — Denizli Milletvekilli Adnan Keskin'in, Vakıflar Bankası Samanpazarı 
Şubesince öztıır Anonim Şirketine verildiği iddia edilen krediye ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/343) (1) 

73. — 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 som önergesi (6/279) 

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

75. — Bursa Milletvekilli Beytuiiah Mehmet Gazi'oğlu'nun, Marmara Denizinde 
trol ve algarina ile balık avcılığı yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/280) 

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

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

78. — Diyarbakır Milletveküi Fuat Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği
nin kurulmasından sonra bölgede kaç kişlinin korucu olarak görevlendirildiğine ve 
korucuların karıştıkları adlî olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/352) (1) 
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79. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, AIDS'li hastaların sayısına ve 
bu konuda ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/284) 

80. — 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) 

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

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

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

84. — 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) 

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

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

87. — Çorum Milletvekili Cemal Şahinin, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Nisan 
ayından bugüne kadar İller Bankasından aldığı avans borçların miktarına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) (1) 

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

89. — Bingöl Milletvekili1 Haydar Bayîaz'm, Sivas İli Gürün İlçesi Çayboyu 
Mahallesinde inşa ettirilen afet konutlarının hak sahiplerine verilip verilmediğine ilişkin 
Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/298) 

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

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

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

93. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Karadeniz Bakır İşletmeleri Samsun 
İzabe Tesislerindeki rehabilitasyon çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/310) 
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94. — 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) 

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

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

97. — Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'ın, heyelan bölgesi ilan edilen Manisa 
ili Selendi ilçesi Rahmanlar Köyü Hacılar Mahallesindeki vatandaşların yeni yerleşim 
alanına nakledilmeleni için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/312) 

98. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Tunceli - Geyiksuyu Yatılı İlköğ
retim Bölge Okuluna ilişikin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/313) 

99. —İstanbul 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) 

100. — Samsun Milletvekili irfan Detairalp'in, Altunkaya Barajı sahasında kalan 
Samsun ili Vezirköprü ilçesindeki arazilerin kamulaştırma bedellerine ilişkin Başba
kandan sözlü .soru önergesi (6/315) 

101. —Antalya Milletvekilli Adil Aydım'in, Devlet kurul uşlannda 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) 

102. - İzmir Milletvekilli Ahmet Ersin'in, İzmir Büyükşehir Belediyesinin kur
duğu veya ortak olduğu şirketlere ve bu şirketlerin faaliyetlerine ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/373) (1) 

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

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

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

106. —Diyarbakır Milletvekilli 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) 

107. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, elektrik üretim yollarına ve maliyetle
rine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/380) (1) 
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108. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, 1988 yılında akaryakıta yapılan zam
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/381) (1) 

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

110. — izmir Milletvekili Erol Güngör'ün, Tahtalı Barajı inşaatına ilişkin Ba
yındırlık ve îskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/383) (1) 

111. —Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, 1988 yılında elektrik fiyat
larına yapılan zamlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/3*84) 0 ) 

112. — Diyar balkır 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) 

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

114. —Diyarbakır Milletvekilli Fuat Atalay'ın, 19&8 yılında kamu kuruluşları ta
rafından yabancı kuruluşlara yaptırılan araştırmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/387) (1) 

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

116. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Emlak Bankasınca 1988 yılında 
Uluslararası danışmanlık firmalarından alınan hizmetlere ve yapılan ödemelere Miskin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) (1) 

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

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

119. — 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) 

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

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

122. — İstanbul Milletvekili Hüsnü Okçuoğlu'nun, 1978 -1988 yıllarında toplanan 
gelir vergilerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/395) (1) 
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123. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, T. C. Ziraat Bankasınca tarım 
satış kooperatiflerine kullandırılan krediler için farklı faiz oranları uygulandığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/405) l(l) 

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

125. — 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) 

126. '— Diyarbakır Milletvekilli Fuat Atalay'ın, Sivas - Kangal, Soma ve Yatağan 
bölgelerinde termik santralleri besleyecek kömür ocaklarının özel sektöre devredileceği 
iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözüıii soru önergesi (6/397) (1) 

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

128. — 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) 

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

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

131. -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) 

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

133. — 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) 

134. — 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) 

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

136. — izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Türkiye Emlak Bankasının amb
leminin bir Amerikan firmasma çizdirildiği iddiasına ve amblem değişikliği nedeniyle 
yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403) (1) 

137. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Bezm-i Âlem Üniversitesinde 
sözleşmeli olarak çalışmak isteyen sağlık personeline imzalattırılan hizmet akdine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/408) (1) 
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138. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Emlak Bankası eski Genel 
Müdürünün Amerika'ya gidiş nedenine ve hakkında soruşturma açılması için Cum
huriyet Savcılığınca istenilen iznin geciktirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/409) (1) 

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

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

141. — 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) 

142. —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) 

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

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

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

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

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

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

149. — 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) 

150. — 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) 

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

152. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'm 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) 

153. — 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) 

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

155. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, 31.12,1988 tarihi itibariyle TARİŞ'in 
üreticilere ne kadar borcu bulunduğuna ve bu borcun ne zaman ödeneceğine ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/430) (1) 

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

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

158. — 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) 

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

160. — 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) 

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

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

163. —Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Emlak Bankasınca bir firmaya temi
natsız kredi verildiği ve Memduh Paşa Yalısının fahiş fiyatla satın alındığı iddialarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/435) (1) 
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164. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, lig maçlarım izleyecek öğren

ciler için bilet fiyatlarında tenzilat yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) (1) 

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

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

167. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, günlük bir gazetenin 27.11:1988 
tarihli nüshasında yer alan S.S.K. Genel Müdürü ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/443) (1) 

168,"— 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) 

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

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

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

172. — 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) 

173. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Nihat Sargın ve Haydar Kutlu ile ilgili 
davayı izlemek isteyen vatandaşların maruz kaldıkları uygulamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/445) (1) 

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

175.—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) 

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

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

178. —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) 

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

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

181i — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Ankara Merkez Kapalı Cezaevi 
4 üncü koğuşunda bulunan siyasî hükümlülere özel jandarma timi tarafından işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/454) (1) 

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

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

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

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

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

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

188.: — İstanbul 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) 

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

190. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, vatandaşların AİDS hastalığı 
hakkında aydınlatılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 
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191. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sangül'ün, sahillerdeki okulların yaz ayla
rında, öğrenci gençlik tatil merkezleri haline dönüştürülmesinin düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/440) 

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

193. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, tarım ürünlerinin 1989 yılı taban 
fiyatlarının tespitine1 ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanımdan sözlü soru önergesi 
(6/467) (1) 

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

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

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

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

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

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

200. —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) 

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

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

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

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

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

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

208. —Bursa Milletvekili Abdulkadir Cehkçiler'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) 

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

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

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

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

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

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

215. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Atatürk - Elbistan Ankara enerji 
nakil hattının yapımıyla ilgili alarak aktedilen sözleşmeye ilişlkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/495) (1) 

216. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgöl'ün, Asil Nadir Şirketler Grubunun 
gümrüksüz ithalat yaptığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/513) (1) 

217. — Bingöl Milletveküi ilhamı Binici'nin, Bingöl İli Adaklı İlçesi Elmaağacı 
Köyünde orman katliamı yapıldığı iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/462) 

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

219. — izmir 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) 
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220. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Van ve Hakkâri - Yüksekova 
belediyelerinin olağanüstü hal tazminatı ödeneklerinin kesildiği iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) (1) 

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

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

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

224. —Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Hımsspor Lokalinde 30,5.1989 ta
rihinde meydana gelen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) (1) 

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

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

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

228. — Diyarbakır Milletvekilli Fuat Ataiay'm, Uluslararası Af örgütünce yayın
lanan rapora ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/533) (1) 

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

230. — Erzincan Mületvekili 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) 

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

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

233â — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgüİ'ün, ortaöğretimde devamsızlık ne
deniyle sınıfta kalan öğrenciler için af getirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 

234» — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Karabük ve İskenderun Demir - Çelik 
İşletmelerindeki greve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/539) (1) 

235, — Kars Milletvekili Mahmut Aknak'm, emekli, dul ve yetim aylıklarının ay
lık olarak ödenmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/540) (1) 
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236. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sürt bölgesinde bir ikisini güven
lik görevlilerinin bazı yurttaşlara zorunlu kuryelik yaptırdığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/541) (1) 

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

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

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

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

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

242. — 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) 

243. —Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, İstanbul Atatürk Havalimanı Güm
rük Müdüriüğündie ortaya çıkarıldığı iddia edilen hayalî ihracat olayına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/547) (1) 

244. — İçel Milletvekilli Etem Cankurtaran'ın, Demir - Çelik İşletmelerindeki 
grevin neden olduğu zarara ve grev süresince gerçekleştirilen demir - çelik ithalatına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/548) (1) 

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

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

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

248. — 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) 

249. — Diyarbakır Milletveküi Fuat Atalay'ın, Şırnak İlçesi Balveren Köyü ile 
Silopı İlçesi Ballıkaya Köyündeki vatandaşların güvenlik güçlerince mağdur edildikleri 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/553) (1) 
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250. —Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, Bulgaristan'dan getirilen bir 
soydaşımız hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/554) (1) 

251. — 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) 

252. — 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) 

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

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

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

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

257. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 1L8.1989 tarihinde Diyarbakır 
İli Aşağı Beyan Köyü yakınlarında meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/562) (1) 

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

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

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

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

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

263. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, FETKIM'in özelleştirilmesinin 
ne gibi sonuçlar doğuracağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/566) (1) 
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264. — Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar'ın, Demir - Çelik işletmeleri ile Akdeniz 
Gübre Sanayiindeki grevlerin neden olduğu zarara ve Et ve Balık Kurumunda alman 
grev kararının ertelenme nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/567) (1) 

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

266. — 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) 

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

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

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

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

271. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürse&er'in, Başbakanlık ve bakanlıklarda 
çalıştırılan danışmanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi {6/580) (1) 

272. — 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) 

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

274. — 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) 

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

276. — 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) 

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

278, — Ankara Milletvekili Eşref Erdem'in, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgemıe 
Kurumu Genel Müdürlüğünde yapılan bazı işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/588) (1) 
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279. — 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) 

280. — izmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, izmir iline bağlı ilçelerden 
hangisinde üreticilerin tarım kredi kooperatiflerine veya Ziraat Bankasına olan borçla
rının ertelendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi <6/590) (1) 

281i — izmir 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) 

282j —Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, 31.8.1989 tarihinde izmir'de meyda
na gelen olaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) (1) 

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

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

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

286. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, emeıklitere yakacak kredisi veri
lip verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/497) 

287. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Rize bölgesindeki çay 
üreticilerine ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/498) 

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

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

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

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

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

293. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Bayburt ilinde et kombi
nası açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/504) 
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294. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, öğretmensizlik nedeniyle 
kapandığı iddia edilen Bayburt ili Maden Kasabası Ortaokulunun bu öğretim yı
lında öğretime açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/505) 

295. — 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) 

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

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

298. — Balıkesir Milletvekili I. 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) 

299. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Bursa Turizm Müdürü ile ilgili bazı 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/601) (1) 

300. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bazı bankalarca yürürlüğe konulacak 
memur emeklilerine çek kırdırma yasağına ilişkin Baş'bakandan sözlü soru önergesi 
(6/602) (1) 

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

302̂  — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Cumhurbaşkanı'nın Bursa gezisi nede
niyle hazırlanan protokolde siyasî parti temsilcileri arasında ayrıcalık yapıldığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/612) (1) 

303. — 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) 

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

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

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

307. — 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) 



— 27 — 

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

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

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

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

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

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

314. — 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) 

315^ —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) 

316. — 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) 

317. —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) 

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

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

320. — 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) 

321. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kamu Ortaklığı ve Akaryakıt Tü
ketim fonlarında 1989 yılında toplanan para miktarına ve bu fonlardan hangi projeler 
için ne miktar ödeme yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/634) (1) 
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322. — 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) 

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

324. — 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) 

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

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

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

328. — Balıkesir Milletvekili I. önder Kırh'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) 

329. — Balıkesir Milletvekili I. önder Kırh'nın, Bandırma Körfezinde faaliyet 
gösteren BAĞFAŞ işletmelerine ait fabrikaların bacalarından çıkan gazların çevre kir
lenmesine neden olduğu ve tou işletmelerin ruhsatsız çalıştırıldığı iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/636) (1) 

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

331. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt iline hağlı bazı köylerdeki 
vatandaşların toplu olarak göçe zoriiandikları iddiasına ve yerleşim bölgeleri sayısını 
azaltmak konusunda alınan önlemlere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/638) (1) 

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

333i — 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) 

334. — 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(1) 
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335. — İçel Milletvekili Ekin Dikmenlin, Akdeniz Gübre Sanayii A.Ş.'deki greve 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/655) (1) 

336. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, elektrik ithali için Irak'la anlaşma 
yapılmasının nedenine ve kurulu güç tahsisinden dolayı son iki yılda yapılan ödemeye 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 'Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) (1) 

337. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, ülkemizin, Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri Birliğinden almak zorunda olduğu doğal gazı kullanamamasından dolayı 
herhangi bir cezaî durumla karşılaşıp karşılaşılmadığına iliş/kin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/641) (1) 

338. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Türk Hükümetince Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetleri Birliğine açılan krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/642) (1) 

339. — 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) 

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

341. — 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) 

342. —İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, İzmir - Yenifoça Gençelli mevkiinde 
ithal kömüre dayalı ıb'ir termik santral yaptırılacağı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/658) (1) 

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

344. — 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) 

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

346. — 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) 

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

348. — 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) 
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349. — 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) 

350. — 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) 

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

352. — içel Milletvekili M. İstemihan 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) 

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

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

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

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

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

358. — 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) 

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

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

361i —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 s'oru önergesi (6/671) (1) 

362. — 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) 

363. —İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, 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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364. — Tunceli Milletvekili Kamer GençMn, Tunceli İli Hozat İlçesinde görevli 
bir binbaşı hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/672) (1) 

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

366. — 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) 

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

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

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

370. — 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) 

371. — 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) 

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

373. — 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) 

374. — 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) 

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

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

377* — 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 *oru önergesi (6/685) (1) 
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378. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Elazığ Emniyet Müdürlüğünce 
gözaltına alınan kırka yakın vatandaşın yaklaşık bir aydır gözaltında bulundurulduğu 
iddiasına ilişkin Başbakan sözlü soru önergesi (6/686) (1) 

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

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

381. — 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) 

382. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya İh Alanya İlçesi Orman İş
letme Müdürlüğünce Keşefli Köyü Denizgüneyi mevkiindeki kumsalda üç adet bina 
yaptırıldığı iddiasına ilişlkin Başibakandan sözlü soru önergtosi (6/674) 

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

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

385. — 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) 

386. — 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) 

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

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

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

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

391. — Diyarbakır Milletveküi Fuat Atalay'ın, Siirt İli Eruh İlçesi Akmeşe Kö
yünde 1989 yılı Kasım ayımda meydana gelen olay nedeniyle gözaltına alınan Koy 
Muhtarına işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/698) (1) 
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392. —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) (1) 

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

394. — tçel 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) 

395. — 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) 

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

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

398. — 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) 

399$ — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Hakkâri tli Uludere İlçesi Taşdelen 
Köyü ve Kayadibi Mezrasındaki vatandaşlardan bazılarının güvenlik güçlerinin baskısı 
nedeniyle Irak'a sığındıkları iddiasına ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/709) (1) 

400. — Bingöl Milletvekili tîhami Binici'nin, bir yurttaşımızın mahkeme karşısı
na çıkarılmaksızm güvenlik kuvvetleri tarafından kurşuna dizildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/710) (1) 

401. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nm, İstanbul Ataköy'deki iki adet 
okul arsasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/712) (1) 

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

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

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

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

(116 ncı Birleşim) 
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406. — tçel 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) 

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

408. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun, Cumhurbaşkanının ABD ge
zisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/716) (1) 

409. —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) 

410. — İstanbul Milletvekili tsmail Hakkı önaFın, Ankara Sanat Tiyatrosunca 
sezon başından beri sergilenen oyuna televizyonda yer verilmemesinin nedenine ve 
bazı sanatçılar ile eserlerine yasak konulmak istendiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/722) (1) 

411. — Erzurum Milletvekili tsmail Köse'nin, 1985 - 1990 yıllarında yurt dışına 
giden ve Türk Hava Yollarının Japonya ve Moskova seferlerine katılan Millî Eğitim 
Bakanlığı personeline ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/723) (1) 

412. — Bingöl Milletvekili tlhami Binici'nin. Bingöl tli Karlıova tlçesi ile Muş 
tli Varto tlçesi arasındaki karayoluna ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/683) 

413. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'm. Kılıçkaya Barajında su tutulma
sından etkilenen köylülerin sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/724) (1) 

414. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un. Urfa Vali Yardımcısının Regaip 
Kandili dolayısıyla düzenlenen «Hz. Muhammedi anma gecesbnde yaptığı konuşma
ya ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/725) (1) 

415. — Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, 1983 yılından bugüne kadar 
göreve atanan imam hatip lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/726̂ 1 m 

416. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Yeniçeltek Kömür işletmesinde 
meydana gelen grizu patlamasından önce gerekli güvenlik önlemlerinin alınıp alınma
dığına ve grizu patlamalarının önlenememesinin nedenine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/727) (1) 

417. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, 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) 

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

419. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'im, 1.1.1988 tarihinden bugüne ka
dar Başbakanlık emrine tahsis edi'len binek otomobillerine üişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/738) (1) 



— 35 -

420. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri tli Taşdelen ve Kaya-
dibi köylerine mal ve eşya girişinin yasaklanmasının nedenine ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/739) (1) 

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

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

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

424. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri tli Uludere İlçesi Kaya-
di'bi Köyündeki vatandaşların Irak'a sığındıkları iddiasına ilişkin tç/şleri • Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/743) (1) 

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

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

427. — Kars Milletvekili Mahmut Âlınak'ın, Siirt tli Eruh İlçesi Körüklükaya 
Köyünde bir vatandaşın ve Eruh Ayıntepedeki çatışmada bir erin öldürülmeleriyle 
ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/746) (1) 

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

429. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin 
1990 - 1991 sezonu kömür ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/752) (1) 

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

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

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

433. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü son 
önergesi (6/794) (1) 



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

435. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, Noramin iş merkezinde borsa 
için yüksek fiyatla bina satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/758) (1) 

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

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

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

439. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, bazı kişi ve kuruluşların Fede
ral Almanya'dan ülkemize televizyon yayını yapmak üzere uydu kanalı kiraladıkları 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/761) (1) 

440. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, istanbul Üniversitesi Veteriner Fakütesi 
koridorlarında bir grup öğrencinin toplu namaz kıldıkları iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/762) (1) 

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

442. —. Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, günlük bir gazetenin 2.3.1990 tarihli 
nüshasında yer alan «Ankara'nın Göbeğinde Humeyni Lisesi» başlıklı halbere ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) (1) 

443. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'm, TRT - INT 5 inci kanal yayın
larının yurt dışındaki vatandaşlarımızca izlenemediği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/795) (1) 

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

445. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, özel bir şirket tarafından Federal 
Almanya'dan ülkemize televizyon yayını yapılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/797) (1) 

446. — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün'ün, Gebze Topçu Alayında görevli bir 
teğmenin Haydarpaşa Askerî Hastanesinde tedavi altına alınmasının nedenine ilişkin 
Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/798) (1) 

447. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun, Dursunbey ilçesi Alaçam 
Orman tş'letmesince açılan sınavla ilgili iddialara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/704) 
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448. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun, Balıkesir İlinde 3 üncü 
noterliğin ne zaman kurulacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

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

450. —Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Gebze Topçu Alayında görevli bir 
teğmenin, kendisinin ve ailesinin onayı alınmadan, Haydarpaşa Askerî Hastanesi 
Psikiyatri Kliniğine yatırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/800) (1) 

451. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nuo, Genel Kurul gündeminde bulu
nan sigaranın zararlarının önlenmesiyle ilgili kanun tekliflerinin Komisyona geri ve
rilmesinin nedenine ve yapılması düşünülen değişikliklere ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/801) (1) 

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

453. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, ülkemiz ile Kuzey Kıbrıs Türk Cum
huriyeti arasında imzalanan Yatırımların Garantisi Anlaşmasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/803) (1) 

454. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Tarım 
Satış Kooperatifleri Birliğince 1980'den bu yana satın alınan, kiralanan ya da ortak 
olunan özel sektöre ait fabrikalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/804) (1) 

455. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, İstanbul Üniversitesinde 5.3.1990 günü 
meydana gelen olaylarda polislerle birlikte hareket ettikleri iddia edilen sivil kişilere 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/805) (1) 

456. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, 1984 yılından bu yana hiz
mete giren barajlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/806) (1) 

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

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

459. — 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) 

460. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı İdaresinin Menkul Kıymetler Borsasındaki faaliyetlerine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) (1) 
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461. •— Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri tli Yüksekova İlçesi 
Esendere Bucağında görevli bir üstteğmen hakkındaki iddiaya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/811) (1) 

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

463. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'm, Diyanet İşleri Başkanlığınca bastırıldı
ğı ve bedava dağıtıldığı iddia edilen kitaplara ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/813) (1) 

464. — Çorum Milletvekili Rıza llıman'ın, Hasanoğlan Öğretmen Lisesiyle ilgili 
bazı iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi ("6/730) 

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

466. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'rıim, Kastamonu İli İlgaz İl
çesi Saraycık ve Balcı köylerinde "meydana gelen yangınlar nedeniyle yöredeki vatan
daşlara yardım yapılmadığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/731) 

467. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 2422 sayılı Kanunun yaşlılık 
aylığı bağlanmasına ilişkin hükümlerinin uygulamada eşitsizlik yarattığı iddiasına iliş
kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6'732) 

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

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

470. — Samsun Milletvekili Alî Bser'in, Vezirköprü orman köylerindeki köy 
kooperatiflerine yaptırılan hizmetlerin karşılıklarının geç ödendiği iddiasına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/733) 

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

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

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

474. —Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun İli Vezirköprü İlçesinde Tekel 
tarafından sürdürülen yaprak tütün alımlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/766) 
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475. —Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına 
bağlı üretme çiftlikleri ile hara ve benzeri işletmelerden satışa çıkarılanlar veya özel 
sektörle ortak işletilmesi düşünülenler bulunup bulunmadığına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/767) 

476. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Arifiye - Sincan demiryolu inşaatına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/768) 

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

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

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

480. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, yeni kurulan ilçelerin kuruluş 
problemlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/772) 

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

482. — Mardin Millletvekii Süleyman Çelebi'nin, Güneydoğu Anadolu'daki iller
de 1989 - 1990 yılında öğretime açılamayan ilkokullara ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/774) 

483. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, 1979 ve 1989 yıllarındaki bü~ 
yük ve küçük baş hayvan sayısına ve Et - Balık Kurumunun kesim kapasitesine iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/775) 

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

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

486. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, silah taşıma imkânı sağlanan il genel 
meclisi üyeleriyle belediye başkanlarından Doğru Yol Partisi mensubu olanların mü
racaatlarına cevap verilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/778) 

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

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

489. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Devlete ait fabrika ve iş
letmelerin tam kapasite ile çalıştırılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/781) 

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

491. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, bir paket uzun Maltepe si
garasının maliyetine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/783) 
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492. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğün
ce sulama ücretlerinin artırıldığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/784) 

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

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

495. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Fo
nundan konut kooperatiflerine 1989 yılında verilen kredilere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/788) 

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

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

498. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, NATO alçak uçuş ve atış 
eğitimi projesinin neden olacağı sorunlara karşı ne gibi tedbirler alındığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/791) 

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

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

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

X I . - — 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) 

2. —Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Ra
poru (1/627) (S. Sayısı : 383) (Dağıtma tarihi : 8.3.1990) 

3. — Cezaların infazı 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 4. — 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) 
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X 5. —* Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesine Katılmamı
zın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/583) (S. Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi : 
13.3.1990) 

X 6. — Ozon Tabakasını Tüketen Maddelere Dair Montreal Protokolüne Ka-< 
tılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal işler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/584) (S. Sayısı : 388) (Dağıtma ta
rihi : 13.3.1990) 

7. — 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) 

8. — 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, içişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/424, 2/149) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma târihi : 16.3.1990) 

X 9. — 3332 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasa
rısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/489) (S. Sayısı : 392) (Dağıtma tarihi : 
163.1990) 

10. — Ceza ve Tevkifevleri 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) 

11. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanu
nunun İl/k Maddesinin Kaldırılmasına ilişkin Yasa Teklifi ve içişleri Komisyonu Ra
poru (2/205) (S. Sayısı : 395) (Dağıtma tarihi : 28.3.1990) 

12. — Nüfus Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve içişleri komisyonları raporları (1/642) (S. Sayısı : 396) 
(Dağıtma tarihi : 28.3.1990) 

X 13. — izmir 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) 

14. — Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 39 Arkadaşının, 28.3.1983 Tarihli 
ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 14 üncü Maddesinin 
(h) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğiitim ve Plan ve Bütçe 
komisyonfları raporları (2/242) (S. Sayısı : 397) (Dağıtma tarihi : 2.4.1990) 

15. — 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, 
Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine, 818 Sayılı Borçlar Kanununun 83 üncü 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine, 3095 Sayılı Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin 
Kanuna Bir Madde Eklenmesine, 2644 Sayılı Tapu Kanununun Bir Maddesinin Yü
rürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) 
(S. Sayısı : 398) (Dağıtana tarihi : 2.4.1990) 
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16. — 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ile tçel Milletvekili M. İstem ih an Talay'ın, Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları ve 62 Arkadaşının, Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 16 Arkadaşının, 
Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nıın, Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 12 Ar
kadaşının, Sakarya Milletvekili Ayhan Reyhan Sakallıoğlu'nun, Tüme Ceza Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ve Adalet Komis
yonu Raporu (1/535, 1/613, 2/25, 2/30, 2/261, 2/262, 2/292, 2/302, 2/303) (S. Sayısı : 
399) (Dağıtma tarihi : 4.4.1990) 

17. —Gümüşhane Milletvekili Ülkü Güney ve 2 Arkadaşının, 926 Saydı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma ve Pian ve Bütçe komisyonları raporları (2/203) 
(S. Sayısı : 401) (Dağıtma tarihi : 5.4.1990) 

18. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/905) (S. Sayısı: 403) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1990) 

19. — Yahşihan'da Meydana Gelen Patlamalarda Zarar Görenlerin Zararları
nın ödenmesi Hakkında Kanun Tasansı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/427) 
(S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi : 12.4.1990) 

20. — Adlî Sicil Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/524) (S. Sayısı: 405) (Dağıtma tarihi : 12.4.1990) 

.! 21. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 Arkadaşının, Sigara Tütün ve Tü
tün Mamullerinin Zararlı Alışkanlıklardan Koruma Kanunu Teklifi, Adana Milletvekili 
Cüneyt Canver'in, 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Sigaranın Zararlarının 
Önlenmesi için 6 Mayıs 1930 Gün ve 1593 Sayılı Genel Sağlık Yasasına (Umumî Hıf-
zıssıhha Kanununa) Kimi Maddeler Eklenmesine İlişkin Yasa Önerisi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/189, 2/190, 2/193) (S. Sayısı : 286 ve 286'ya 1 inci Ek) (Dağıtmaı, 
tarihleri : 28.11. 1989; 18.4.1990) 

~ 22.; — Tür̂ k Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bazı Maddelerinin De-
ğiştiriknesıine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1 /676) (S. Sayısı: 408) (Dağıtma tarihi : 18.4.1990) 

23. — Konya Milletvekili Kadir Demir ve 9 Arkadaşının, 24.2.1983 Tarih ve 
2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 75 inci Maddesinin Birinci Fıkrası ile 
19.3.1969 Tarih ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 5 inci Maddesinin (b) Bendinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/269) (S. Sa
yısı : 409) (Dağıtma tarihi : 18.4.1990) 

X 24. — Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair 
Sözleşme ile Kıta Salhanlığıjnda Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yas'adışı 
Eylemlerin Önlenmesine Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/498) (S. Sayısı : 410) 
(Dağıtma tarihi : 18.4.1990) 
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25. — 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 60 inci Maddesinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna iki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 17.1.1990 Tarihli ve 3599 
Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu 
(1/672, 3/1114) (S. Sayısı : 411) (Dağıtma tarihi : 1.5.1990) 

26. —6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve îçişleri komisyonları 
raporları (1/649) (S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 2.5.1990) 

27. — 1918 Sayılı Kaçakçılığıın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında 26.5.1988 Tarihli ve 3450 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 
uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gön
derme Tezkeresi ve Adalet .Komisyonu Raporu (1/481, 3/583) (S. Sayılan 155 ve 155'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 21.12.1988,10.51990) 

28. — îçel Milletvekili Ekin Di'kmen'in, 466 Sayılı Kanun Dışı Yakalanan veya 
Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/227) (S. Sayısı : 413) (Dağıtma tarihi : 10.5.1990) 

29. — Balıkesir Milletvekili önder Kırlı ve 24 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 48 inci Maddesinin (A) Bendi Beşinci Fıkrasının Yeniden Dü
zenlenmesine İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/89) (S. Sayısı : 
414) (Dağıtma tarihi : 10.5.1990) 

X 30. — Millî Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapora (1/696) (S. Sayısı : 
415) (Dağıtma tarihi : 11.5.1990) 

X 31. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki 
ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/647) (S. Sayısı : 416) (Da
ğıtma tarihi : 11.5.1990) 

X 32. — Türkiye Cumhuriyeti ve Avusturya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/517) (S. 
Sayısı : 417) (Dağıtma tarihi : 11.5.1990) 

33. —İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref 
Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/700) (S. Sayısı : 418) (Dağıtma tarihi : 
11.5.1990) 

34. — Yasama Organı Üyeliğinden Emekli Olanların Özlük Haklarına Dair 
18.1.1990 Tarih ve 3603 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Ana
yasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/674) (3/1116) (S. Sayısı : 419) (Da
ğıtma tarihi : 11.5.1990) 
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35. — Kastamonu'' Milletvekili H. Salblri Kesıkkı ve 3 Arkadaşımın, 13.10.1983 
Tarihli ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 42 nci Maddesinde Değişıikiik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/141) (S. Sayısı : 
422) (Dağıtma tarfflü : 15.5.1990) 

36. — Ankara Miletvefeii Alpaslan Pehlivanlı ve 3 Arkadaşının 2918 Sayılı 
Karayolları Trafik Kanununun 6 ve 114 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/239) (S. Sayısı : 423) (Dağıtma 
tarihi : 15.5.1990) 

37. — Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve içişleri Komisyonu Raporu '(1/701) (S. Sayısı : 424) 
(Dağıtma tarihi : 15.5.1990) 

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

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir* 

» • <**• "ıy < 

(116 ncı Birleşim) 


