
DÖNEM : 18 CİLT : 49 YASAMA YILI : 4 

T. B. M. M. 
TUTANAK DERGİSİ 

14 üncü Birleşim 

2 . 10 . 1990 Salı 

I. 

II. 

III. 

IV. 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

— GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

— GELEN KÂĞITLAR 

— YOKLAMA 

— BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Sayfa 

64 

66 

68 

68 

A) GÜNDEM LYŞT KONUŞMALAR 68 

1. — Niğde Milletvekili Mahmut öztürk'ün, son günlerde İstanbul'da yo
ğunlaşan anarşik olaylar ve MİT eski Müsteşar Yardımcısı Mustafa Hirarh Abas'-
ın öldürülmesine ilişkin gündem dışı konuşması 68:69 

2. — tçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, Çukurova pamuk üretcileri-
nin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması 70:71 

3. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Yozgat tşçi Birliği İn
şaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi ve Anonim Şirketi (YtBİTAŞ) yönetiminin 
icraatına ilişkin gündem dışı konuşması 71:72 



T.B.M.M. B : 14 2. 10 . 1990 O : 1 

Sayfa 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 72 
a) Danışma Kurulu Önerileri 72 

1. — Danışma Kurulunun, 2 Ekim 1990 tarihinden itibaren, Genel Kuru
lun toplantı günlerinden; Anayasa ve İçtüzüğün süreye bağladığı konular hariç, 
salı günleri denetim konularının, çarşamba ve perşembe günleri de kanun tasarı 
ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işlerin görüşülmesine, Başkanlık su
nuşları ile seçimlerin her gün yapılmasına ilişkin önerisi 72:73 

V — SEÇİMLER 73 
1. — Ankara İlindeki Hava Kirliliğinin Nedenlerini ve Bu Konuda Alına

cak Tedbirleri Tespit Etmek Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu 
Üyeliklerine seçim. 73 

VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI 73 

1. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 20 arkadaşının, irtica hareketlerinin 
amaç ve boyutalarını, iç ve dış desteklerini ve laikliği sağlıklı ve kalıcı temellere 
oturtmak için alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/84) 73:74 

2. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 29 arkadaşının, Amasra ve 
Yeniçeltek'de meydana gelen kazaların gerçek nedenlerini ve madencilik sektö
ründeki kazalar ile meslek hastalıklarının önlenmesi için alınacak tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/85) 74 

3. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve 16 arkadaşının, Yeniçeltek Kö
mür tşletmesindeki çalışma koşullarını, bu İşletmede meydana gelen iş kazası
nın sorumlularını ve konuyla ilgili alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/86) 74 

4. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse ve 24 arkadaşının, ülkemiz
deki maden ocaklarında meydana gelen iş kazalarının önlenmesi için alınacak 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/88) 74:96 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 96 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 96 
1. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, birinci ûzal Hükümetinde görev alan 

eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/60) 96 

2. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol li
ginde uygulanan puan sistemine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/68) 96 

3. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Karadeniz Bakır İşletmeleri Ge
nel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan bir atamaya ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/108) 96 

— 62 — 



T.B.M.M. B : 14 2. 10 . 1990 0 : 1 

Sayfa 

4. — İstanbul Milletvekili Mustafa Şarıgül'ün, spor sahalarında meydana 
gelebilecek sportmenliğe aykırı davranışları önlemek amacıyla ne gibi tedbirler 
alındığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/202) 96 

5. — İstanbul Milletvekili Mustafa Şarıgül'ün, Seul Olimpiyatlarına katı
lan yöneticilerin görevlerine ve bunlar için Devletçe yapılan harcamaya ilişkin 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Çorum İline bağlı Osmancık Dodurga Alpagut Lin
yit işletmelerinde devam eden huzursuzluk ve yapılan sınav sonucu işletmeye alınan 100 işçiye 
ilişkin gündem dışı konuşmasına, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Fahrettin Kurt. 

Kars Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, Fransa'da yayımlanan Liberation Gazetesinde çıkan 
"Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da İnsan Hakları Sözleşmesinin askıya alındığına" dair ha
berlere ilişkin gündem dışı konuşmasına da Devlet Bakan^ Kâmran İnan; 

Cevap verdiler. 

Ankara Milletvekili İbrahim Tez, hastanelerde vatandaşlara çıkarılan zorluklar ve Ankara 
Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde bir vatandaşın, görevliler tarafından tedavi edilmeden gön
derilmesine ilişkin gündem dışı bir konuşma yaptı. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan : 
Başbakan Yıldırım Akbulut'un dönüşüne kadar Başbakanlığa, Devlet Bakanı Mehmet Ke-

çeciler'in, 
Devlet Bakanı Mehmet Yazar'ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ke

mal Akkaya'nın, 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine gidecek olan Bayındırlık ve İskân Bakanı Cengiz 

Altınkaya'nın dönüşüne kadar Bayındırlık ve İskân Bakanlığına, Devlet Bakanı M. Vehbi Din-
çerler'in, 

Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan; 
Sağlık Bakanı Halil Şıvgın'ın dönüşüne kadar Sağlık Bakanlığına, Devlet Bakanı Ercü

ment Konukman'ın, 
Devlet Bakanı İbrahim özdemir'in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı 

Hüsamettin örüç'ün, 

Fransa'ya gidecek olan Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer'in dönüşüne kadar Ulaştırma Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin, 

Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kuru
lun bilgisine sunuldu. 

Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve 9 arkadaşının, Dicle Kurudere Köyü Cemalağa Mez
rasında S.9.1990 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddiaları açıklığa kavuşturmak ve olayın 
sorumlularını tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri (10/114) 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemdeki yerini alacağı ve Meclis araştırması 
açılıp açılmaması konusundaki öngörüşmenin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

Türkiye - AT Karma Parlamento Komisyonunda açık bulunan üyeliğe, ANAP Grubunca 
Erzurum Milletvekili Togay Gemalmaz'ın aday gösterildiğine; 

Federal Almanya Rheinland - Pfelz Eyalet Meclisi Başkanının resmî davetine icabet ede
cek TBMM Parlamento Heyetine, 

İlişkin Başkanlık tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
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1580 Sayılı Belediye Kanunu ile 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkın
da Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Ya
pılmasına Dair 335 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve içişleri Komisyonu raporları ve Ana
yasa Komisyonu mütalaasının (1/482) (S. Sayısı: 446) görüşmeleri, hükümet temsilcisi Genel 
Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi. 

Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin önlenmesine Dair Sözleşme ile Kıta 
Sahanlığında bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin önlenmesi
ne Dair Protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna (1/498) (S. Sayısı : 410) 

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Arasında \ktiranların Karşılıklı Teşviki ve Korunması An
laşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna (1/647) (S. Sayısı : 416); 

Türkiye Cumhuriyeti ve Avusturya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki 
ve Korunması Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna (1/517) (S. Sayısı : 417); 

Bilimsel Malzemenin Geçici İthaline Dair Gümrük Sözleşmesine Katılınmasının Uygun 
Bulunduğuna ve Bu Sözleşme Uyarınca Geçici Olarak İthal Edilecek Eşyalar Hakkında A.T.A. 
Karnelerinin Kabul Edilmesine (1/659) (S. Sayısı : 426); 

Deniz Adamları tçin Sosyal Yardım Malzemesine ilişkin Gümrük Sözleşmesine Katılın
masının Uygun Bulunduğuna ve Bu Sözleşme Uyarınca Geçici Olarak ithal Edilecek Eşyalar 
Hakkında A.T.A. Karnelerinin Kabul Edilmesine (1/650) (S. Sayısı : 427); 

Pedagoji Malzemesinin Geçici İthaline Dair Gümrük Sözleşmesinin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna ve Bu Sözleşme Uyarınca Geçici Olarak tthal Edilecek Eşyalar Hakkında 
A.T.A. Karnelerinin Kabul Edilmesine (1/628) (S. Sayısı : 428); 

İlişkin kanun tasarılarının, yapılan açık oylamalar sonucunda kabul edildikleri ve kanun
laştıkları açıklandı. 

2 Ekim 1990 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, Birleşime 16.43'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Aytekin Kötü 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Ordu Balıkesir 

Ertuğrul Ozdemir Ali Sami Akkaş 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

1.10.1990 Pazartesi 

Teklif 

1. — Balıkesir Milletvekili A. Edip Uğur'un, Mezarlıklar ve Şehitlikler Hakkında Kanun 
Teklifi (2/400) (tçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.9.1990) 

Raporlar 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi tdare Amirleri Kütahya Milletvekili Mustafa Uğur Ener, 
Tokat Milletvekili Kâzım Özev ve Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un, 27.12.1989 Tarih ve 3595 
Sayılı 1990 Malî Yılı Bütçe Kanununun T.B.M.M. Kısmında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ka
nun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/330) (S. Sayısı : 450) (Dağıtma tarihi : 
1.10.1990) (GÜNDEME) 

2. — Malatya Milletvekili Yusuf Bozkurt Özal'ın, 21.2.1967 Tarih ve 832 Sayılı Sayıştay 
Kanununun 5 inci ve 6 ncı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (2/389) (S. Sayısı : 451) (Dağıtma tarihi : 1.10.1990) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergesi 

1. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'm, Çankırı tli İlgaz tlçesi Saraycık Köyünde 
15.7.1987 tarihinde meydana gelen yangından zarar gören vatandaşlara ne gibi yardımlar ya
pıldığına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/897) (Başkanlığa gdlş 
tarihi : 27.9.1990) 

Yazdı Soru Önergeleri 

1. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta tli Senirkent Devlet Hastanesinin so
runlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1558) (Başkanlığa gdlş tarihi : 
26.9.1990) 

2. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesine bağlı Gülköy ve Kavak 
köylerine sağlık evi yaptırılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1559) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 26.9.1990) 

3. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta tli Sütçüler İlçesindeki Sağlık Mer
kezi ile Koruyucu Hekimlik Merkez Sağlık Ocağının doktor ve araç sorunlarına ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1560) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.9.1990) 

4. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Antalya Altın Portakal Film Festivalinde Yıl
maz Güney'in filmlerinin gösterilmemesi nin nedenine ilişkin Başbakandan yazılı soru önerge
si (7/1561) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.9.1990) 

5. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun, Cumhurbaşkanının A.B.D. gezisine ilişkin Dış
işleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1562) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.9.1990) 
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2.10.1990 Salı 

Rapor 

1. — 1211 Sayılı Kanun ile 2S47 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Kadının Statüsü 
ve Sorunları Başkanlığının Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eği
tim ve Plan Bütçe komisyonları raporları (1/717) (S. Sayısı: 452) (Dağıtma tarihi: 1.10.1990) 
(GÜNDEME) 

Yazdı Soru Önergeleri 

1. — tzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, İzmir tli Kemalpaşa tlçesi Sütçüler Köyü civarın
daki NATO dinlenme tesisleri önünde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/1563) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.10.1990) 

2. —Adana Milletvekili M. Selahattin Kılıç'ın, orman bölgelerinde yaşayan vatandaşlara 
özel ve indirimli fiyatla yakacak odun satılıp satılmayacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1564) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.10.1990) 

3. — Adana Milletvekili M. Selahattin Kılıç'ın, Çukurova pamuğuna uygulanan taban 
fiyata ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1565) (Başkanlığa geliş tari
hi : 1.10.1990) 

4. — Adana Milletvekili M. Selahattin Kılıç'ın, Kalecik Barajı Düziçi ve Osmaniye sula
ma şebekelerine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru Önergesi (7/1566) (Başkan
lığa geliş tarihi : 1.10.1990) 

5. — Adana Milletvekili M. Selahattin Kılıç'ın, Ankara'da satılan vasıflı kömür için uy
gulanan sübvansiyonun hava kirliliği bulunan diğer illerde de uygulanıp uygulanmayacağına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1567) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.10.1990) 

6. — Adana Milletvekili M. Selahattin Kılıç'ın, bakliyat üreteilerinin sorunlarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1568) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.10.1990) 

$ 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hocaoğlu 
KÂTİP ÜYELER : Kadir Demir (Konya), İsmail Üğdül (Edirne) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 14 üncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

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

(İzmir Milletvekili Veli Aksoy'a kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
I. — Niğde Milletvekili Mahmut Öztürk'ün, son günlerde istanbul'da yoğunlaşan anarşik olaylar 

ve MİT eski Müsteşar Yardımcısı Mustafa Hiram Abas'ın öldürülmesine ilişkin gündem dışı konuşması 
BAŞKAN — MİT eski Müsteşar Yardımcısı Mustafa Hiram Abas'ın öldürülmesi konu

sunda, Niğde Milletvekili Sayın Mahmut öztürk gündem dışı söz istemiştir. 
Buyurun Sayın öztürk. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Sayın Başkan, sayın üyeler; İstanbul'da son günlerde 

üst üste cereyan eden soygun ve siyasî cinayetler ve bu cinayetlerin birinde şehit edilen MİT 
eski Müsteşar Yardımcısı Mustafa Hiram Abas'ın şehit edilmesi hakkında söz almış bulunuyo
rum. Yüce Heyeti saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, sayın üyeler, son altı yıldır ülkemizde cereyan eden her anarşi ve terör ola
yından hemen sonra, ANAP ve Hükümet yetkilileri, milletimizce kanıksanan şu sözleri ısrarla 
sarf etmektedirler: "Eşkiyaların kökünü kazıyacağız; yapanların yanına bırakılmayacak;, dev
let güçlüdür, akan kanlar yerde kalmayacak; bu onların son çırpınışı; eşkâlleri ve kimlikleri 
belirlendi, yakalanmaları an meselesi; dış güçler kalkınmamızı istemiyor" hemen bu sözlerden 
sonra da, ANAP mantığının en bariz örneğini gösteren şu sözleri de ilave ediyorlar : "Memle
kette sağlanan huzur ve güven ortamı sayesinde Türkiye çağ atlamıştır; dünya bizi hayranlıkla 
izliyor; Avrupa bizi kıskanıyor; 10 yıl sonra Japonya'nın seviyesine ulaşacağız..." 

DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Doğru, doğru... 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Bakan, bana "doğru" diyeceğine kendi mem

leketindeki anarşiyi önle... 
DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Siz de göreceksiniz... 
BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayalım lütfen. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın üyeler, ANAP televizyonunda söylenen huzur 

şarkılarına rağmen, ülkemizde son 9 aydır cereyan eden anarşik olaylarda güvenlik güçlerimiz 
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265 şehit vermiştir. Bunlardan 100'ü güvenlik görevlisi, 50'si asker, 8'i subay, 25'i polis, 82'si 
de köy kurucusudur ve her olaydan sonra da yüzler kızarmadan, vicdanlar sızlamadan, huzur 
ve asayişin berkemal olduğundan bahsedilmiştir. 

Yine, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin teminatı altındaki, "Doğru" diyen Bakanımın mem
leketinde dahi, bugün, bine yakın okul öğretime başlamamıştır. 

AHMET NEtDÎM (Sakarya) — O çok memnun bu işten. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın üyeler, bugünlerde kanunsuz bir şehir olan ve 

âdeta teksasa çevrilen tstanbulumuzdaki son siyasî cinayetler ve soygunlardan bahsetmek isti
yorum : 

Yapılan soygunlann amacı belli; terörizme finansman sağlamak. Bu yolla da şimdiye ka
dar yaklaşık 10 milyar liralık soygun yapılmıştır; fakat, siyasî cinayetlerin amacı çok yönlü ve 
burada devletin, kasta varan ihmallerini görüyoruz. 

Şöyle ki: Devlet, canını ortaya koyarak üst düzeyde güvenlik amacıyla kendisine hizmet 
edenleri korumuyor ve onlara yapılan saldırıları kendisine yapılmış saymıyor. En kötüsü de, 
bunu hâlâ idrak edemiyor. Yine, devlet, güvenlik güçlerimizin ölüm fermanlarını yayımlayan 
dergi ve gazetelerin karşısında susuyor ve âdeta onların öldürülmesini bekler gibi sessizliğe gö
mülüyor; sonra da, malum demecini patlatıyor; "Devlet, güçlüdür; kanları yerde kalmayacak; 
eşkalleri belirlendi" diyor. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; teröristlerin amacı belli, çabası belli; devlete hizmet edenlerin 
gözünü korkutmak ve gözdağı vermektir. Bunlardan birisi de, vatanperver, MİT eski Müsteşar 
Yardımcısı Mustafa Hiram Abas'ın şehit edilmesidir. Mustafa Hiram Abas, Türk Devletinin 
bekası, Türk Devletinin ilelebet devamı için gecesini gündüzüne katmıştır. Emekli olduktan 
sonra da, "doğru" diyen Sayın Bakanın Hükümetine ve onun devletine "beni korusun" diye 
kendisini emanet etmiştir. 

Vatan için şehit olduğundan dolayı ruhu huzur içindedir. Ancak, devleti on yıldır "huzur" 
yalanları ile oyalayarak her olayın failinin meçhul kalması ile de, diğer şehit ailelerinde olduğu 
gibi, ailesi üzgün; bu uğurda çalışanlar da tedirgindir. Sakın, biraz sonra buraya çıkıp da "Devlet 
güçlüdür; eşkâlleri belirlenmiştir, yakalanmaları an meselesidir" demeyin; Allah aşkına deme
yin. Bu sözler, şehit olanların ruhunu incitiyor ve görev yapanları da tedirgin ediyor. Çünkü, 
bu sözlerin arkasından mutlaka yeni bir siyasî cinayet geliyor. 

Şimdi, Sayın tçişleri Bakanına veya Hükümete açıkça soruyorum : İstanbul Emniyet Mü
dürünün arkasındaki güç kim? Bu kadar siyasal cinayetlerin olduğu, bu kadar soygunların ol
duğu hatta ve hatta futbol takımlarının soyulduğu bir ortamda bu müdür hâlâ görevinde kala
cak mı?.. 

ALÎ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) —- Futbol takımlar çok mu önemli? 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Siz önemlisini yapın. 
Sayın Başkan, durum gittikçe vahimleşiyor. Siz, istediğiniz kadar, itaatkâr parmaklan kal

dırın, indirin; istediğiniz kadar, televizyonla milleti oyalayın; millet tedirgin, vatan evlatları te
dirgin... Kimse, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde görev almak istemiyor; tayini çıkan, 
tayinini hemen durdurmak istiyor, istanbul'u, Teksas'a döndürüldü. Gelin, şu devletin gücünü 
gösterin. Devletin bekası için alacağınız her türlü tedbirin yanındayız. 

Yüce Heyeti saygıyla selamlarım Sayın Başkan. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk. 
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2. —içel Milletvekili M. Istemihan Talay'm, Çukurova pamuk üreticilerinin sorunlarına ilişkin 
gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — İkinci olarak, Çukurovadaki pamuk üreticilerinin içinde bulundukları du
ruma ilişkin gündem dışı konuşmak üzere tçel Milletvekili Sayın tstemihan lalay söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın lalay. 

M-. ÎSTEMtHAN TALAY (tçel) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Anavatan ikti
darı ve Sayın özal, yapay bazı sorunları yaratarak Körfez krizini abartılı bir biçimde kamuo
yunda ön plana çıkararak, ülkemizin yaşamsal konularını örtmeye çalışmaktadırlar. Halkın 
içinde yaşadığı geçim sıkıntısı ve pahalılık unutturulmaya, gündemden çıkarılmaya çalışıl
maktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; petrol zamlarının peşpeşe geldiği ve iki aylık süreçte 
ortalama yüzde 80'lerin üzerinde artışların ortaya çıktığı bilinmektedir. Hükümet, körfez kri
zinin tüm olumsuz etkilerini, halkın, genel olarak da çiftçi ve üreticinin sırtına yüklemiş bu
lunmaktadır. Halkımızın çeşitli kesimleri arasında en çok ihmal edilenlerin başında,'köylüler, 
çiftçiler ve tarım üreticileri gelmektedir. 

Çukurova pamuk üretcileri, bu yıl, geçen dönemlere göre daha sahipsiz, daha perişan bir 
durumdadır. 1990 yılında Hükümetin yanlış fiyat uygulamaları ve ithalatı destekleyen politi
kaları yüzünden, geçen yılın yarısı kadar bir alanda ekim yapılabilmiştir, öte yandan, geçen 
yıl 1 350 lira olarak hesap edilen maliyet, bu yıl 2 200 liraya yükselmiştir. Maliyetteki artış 
oranı yüzde 60'ın üzerindedir. 1989'da verilen taban fiyat 1 S10 lira iken, yani maliyetin bir 
miktar üzerindeyken, bu yıl 2 050 lirada tutulmuş, yani maliyetin 150 lira altında bir fiyat ve
rilmiştir. Ayrıca, taban fiyat artışı da yüzde 35 civarındadır. 

Bütün bu olumsuzluklardan daha da önemli olarak, Hükümetin verdiği sözlere rağmen, 
üreticinin Çukobirlike sattığı pamuk bedelleri hâlâ ödenmemiştir. Peşin ödeme yapılmak şöyle 
dursun, bir aydan beri Çukobirlike teslim ettiği pamuğun bedeli üreticiye henüz ödenmemiştir. 
diğer taraftan, çiftçi için en önemli girdilerden biri olan mazot, sadece son iki ayda yüzde 80'ler 
civarında zam görmüştür. Akaryakıt zammının, iğneden ipliğe, üretimden ulaşıma her alanda 
etkileri dikkate alınırsa; halkımızın ve çiftçilerimizin karşı karşıya kaldığı pahalılık daha iyi 
anlaşılacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Çukurova çiftçileri üst üste karşılaştığı, dolu ve ku
raklık afetiyle iki yıldır büyük sorunlar yaşamaktadır. Hükümetin hatalı politikası nedeniyle 
pamuk ithalatının piyasayı doyurması sonucunda, serbest piyasada, bugün, tüccar, Çukobir-
lik fiyatının 300 lira altından alım yapmaktadır. Hükümet, hatalı ithalat politikasıyla, serbest 
piyasada da çiftçinin pamuğunun para etmesini engellemiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; birkaç günden beri daha ilginç bir uygulama Çuko-
birlik tarafından yapılmaktadır. Köylü, Çukobirlikten aynî ve nakdî olarak aldığı bazı borçları 
karşılığında dayanışma göstererek müteselsil kefalette bulunmuştur. Şimdi, gerçek borçluların 
borçları da, traktörünün üzerinde geceli gündüzlü dört gün bekleyerek ürününü Çukobirlike 
teslim etme başarısını, becerisini gösterebilen, bu imkâna kavuşabilen kişilerden kefillerden Çu-
kobirlikçe kesilmektedir. Yani, gerçek borçlunun üzerine gidilmek yerine, bu borçlar kefiller
den alınmaya çalışılmaktadır. Bu ise, kardeşi kardeşe düşman eden, köylüleri birbirine düşüren 
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çok çirkin, çok yanlış bir uygulamadır. Bugün, bu sorun Çukurovada her köyde yaşanmakta
dır. Başkasına, bir dostluk gereği, bir güven gereği kefil olmuş kişilere, gerçek borçluların borçları 
ödettirilmeye çalışılmaktadır. 

Bu yanlış uygulamanın bir an önce düzeltilmesini diliyor, Yüce Meclise saygılar sunuyo
rum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Talay. 

3. — Zonguldak Milletvekili Güneş Mûftüoğlu 'nun, Yozgat işçi Birliği inşaat Malzemeleri Tica
ret ve Sanayi Anonim Şirketi (YIBITAŞ) yönetiminin icraatına ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Gündem dışı son konuşmayı yapmak üzere, Yozgat İşçi Birliği tnşaat Malze
meleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi YÎBÎTAŞ yönetiminde işlenen haksızlıklar konusun
da, Zonguldak Milletvekili Sayın Güneş Müftüoğlu'na söz veriyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

Buyurun Sayın Mûftüoğlu. 
GÜNEŞ MÛFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi say

gıyla selamlıyorum. 
Yozgat'ta 1976 yılında Yozgat tşçi Birliği tnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi Anonim 

Şirketi kurulmuştur. Şirket, çoğunluğu yurt dışında işçi olarak çalışmakta olan 14 700 ortak 
tarafından gerçekleştirilmiştir. Şirketin ana gayelerinden biri, çimento fabrikası kurmaktır. 150 
milyon lira sermaye ile kurulan şirket, gayesine ulaşmış ve çimento fabrikası kısa sürede üreti
me geçmiştir. Kısa adı YİBtTAŞ olan şirket, gerçekten, Yozgat ve çevresine olduğu kadar, ülke 
ekonomisine de büyük katkılarda bulunmuştur, bulunmaktadır. 

Değinmek istediğimiz sorun, ortakların maruz kaldıkları muamele ve ortakların yakın
malarıdır. 14 700 kişi, yurt dışında güç şartlarda çalışarak tasarruf edebildikleri marklan ile 
şirkete ortak olabilmişlerdir; ancak, bugün, ortaklar yıllar önce binbir sıkıntı içinde yaptıktan 
yatırımın karşılığını alamamaktan yakınmaktadırlar. Yakınmaların ilki, kâr payının çok dü
şük düzeyde tutulmasıdır. Oysa, şirket büyük kazançlar sağlamakta; ancak, bu kazanç belli 
kişilerin elinde kalmakta, ortaklara yansıtılmamaktadır. Yurt içinden.ve dışından değişik yöre 
insanlarından oluşan ortaklar, ne denetim yapabilmekte ne de haklarını alabilmektedirler; yö
netimin kendilerine ayırdıkları kâr payı ile yetinmek durumundadırlar. 

Bir diğer yakınma da, sermaye artırımı yoluyla şirketin tamamen sahiplenilmesidir; or
taklar, "artık rüçhan haklarını kullanamayacaklarını" söylemektedirler. Böylece, on binlerce 
ortak azınlıkta kalacak, şirket yönetimi belli kişilerin ellerine geçecektir. Almanya'nın, Hol
landa'nın çeşitli kentlerinden; Antalya'dan, Kayseri'den, Yozgat Yerköy'den, Muş'un Varto il
çesi Taşçı Köyünden, Ankara'nın Keçiören ilçesinden gelen yakınmalara kulak vermek gerek
mektedir. 

Değerli milletvekilleri, Anayasaya göre, milletvekilleri, sadece seçildikleri bölgeyi veya ken
dilerini seçenleri değil, bütün milleti temsil ederler. Bu nedenle, Muşlu, Kayserili, Ankaralı ve 
Yozgatlı vatandaşların sorunlarını da dile getirmek doğaldır. Zonguldaklı maden işçilerinin so
runlarını dile getirdiğimizde, "Seçmenlerine selam gönderiyor" demek haksızlıktır, bizce, sığ 
düşünmektir. Bizlere böylesine ithamlarda bulunanların, burunlarının ucundaki yakınmaları, 
haksızlıkları görmemeleri, kendi zaaftandır. 

Bizlere haksız isnatlarda bulunulacağına, seçmenlerin sorunlarına eğilmenin daha isabet
li olacağını kaydetmek istiyorum. 
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YlBİTAŞ'ın 14 700 ortağı, gerçekten güç durumdadır. Bu anonim şirketin sermaye artırı
mı yoluyla yapmak istedikleri, yasalara uygun olabilir; Türk Ticaret Kanunu bu yola açıktır; 
genel kurul kararı alınır, mahkemeden izin alınır vesaire... Ancak, bunun sonucu, küçük ta
sarruf sahipleri, iştirakçiler arada kaybolur gider ve şirket yönetimi tekelleşir YtBİTAŞ'ta oy
nanan oyun budur. Gerek yurt dışındaki, gerekse yurt içindeki küçük tasarruf sahiplerinin hak
larına, menfaatlanna sahip çıkılması gerekmektedir, Yasal boşluklar doldurulmalı, tekelleşmeyi 
sağlayan hükümler mevzuattan çıkarılmalıdır. Bu düzenlemeler yapılmadığı takdirde, özellikle 
yurt dışında çalışan işçilerimizin iştirakleri belirli kişilerin ellerinde toplanacak, halk şirketle
ri, işçi şirketleri teker teker yok olacaktır. 

Tarafımıza intikal ettirilen bu önemli sorunu bilgilerinize arz ediyor. İlgili bakanlığın ve 
siz değerli milletvekili arkadaşlarımın bu konuya eğileceklerine inanıyor, hepinize saygılarımı 
sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müftüoğlu. 
Gündeme geçiyoruz. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
a) Danışma Kurulu Önerileri 
1. — Danışma Kurulunun, 2 Ekim 1990 tarihinden itibaren, Genel Kurulun toplantı günlerin

den; Anayasa ve içtüzüğün süreye bağladığı konular hariç, salt günleri denetim konular mm, çarşamba 
ve perşembe günleri de kanun tasarı ve teklifleri ile komisyondan gelen diğer işlerin görüşülmesine, Baş
kanlık sunuşları ile seçimlerin her gün yapılmasına ilişkin önerisi 

BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar"4 bölümünde, Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; 
okutup oylarınıza sunacağım. 

Buyurun. 
Danışma Kurulu önerisi 

Danışma Kurulunun 1.10.1990 Pazartesi günü yaptığı toplantıda aşağıdaki önerinin Ge
nel Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

Yılmaz Hocaoğlu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkan Vekili 

ANAP Grup Başkanvekili SHP Grup Temsilcisi 
Yasin Bozkurt Yaşar Yılmaz 

DYP Grup Başkanvekili 
Vefa Tanır 

öneri : 2 Ekim 1990 tarihinden itibaren, Genel Kurulun toplantı günlerinden; Anayasa 
ve içtüzüğün süreye bağladığı konular hariç, şah günleri denetim konularının (bir genel görüş
me veya Meclis araştırması, kalan sürenin de sözlü sorulara ayrılması), çarşamba ve perşembe 
günleri de kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işlerin görüşülmesi; sunuş
lar ve seçimlerin her gün yapılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Danışma Kurulu önerisini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler...Kabul edilmiştir. 
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Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 

V. — SEÇİMLER 

1. — Ankara İlindeki Hava Kirliliğinin Nedenlerini ve Bu Konuda Almacak Tedbirleri Tespit 
Etmek Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu üyeliklerine seçim. 

BAŞKAN — Ankara İlindeki hava kirliliğinin nedenlerini ve bu konuda alınacak tedbir
leri tespit etmek amacıyla kurulmuş bulunan Meclis Araştırması Komisyonu üyelikleri için, 
siyasî parti gruplarınca gösterilen adayların listesi basılıp, sayın üyelere dağıtılmıştır. Şimdi, 
listeyi okutup oylarınıza sunacağım : 

Ankara İlindeki Hava Kirliliğinin Nedenlerini ve Bu Konuda Alınacak Tedbirleri Tespit 
Etmek Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Aday Listesi (10/79) 

(9 aday) 

Adı ve Soyadı 

Mehmet Sağdıç 
Adil Erdem Bayazıt 
Ali Talip özdemir 
Münir F. Yazıcı 
Ersin Taranoğlu 
Ali Rıfkı Atasever 

Tevfik Koçak 
Mehmet Tahir Köse 

Fuat Kılcı 

ANAP (6) 

SHP (2) 

DYP (1) 

Seçim Çevresi 

Ankara 
Kahramanmaraş 
Konya 
Manisa 
Sakarya 
Tekirdağ 

Ankara 
Amasya 

İzmir 

BAŞKAN — Meclis araştırması Komisyonu aday listesini oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Meclis Araştırması Komisyonuna seçilmiş bulunan sayın üyelerin, 3 Ekim 1990 Çarşam
ba günü saat 14.00'te Halkla İlişkiler binası (B) bloktaki "Çevre Araştırması Komisyonu" sa
lonunda toplanarak; başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimini yapmalarını rica ediyorum. 

Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler" bö
lümüne geçiyoruz. 

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

1. — 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 Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/84) 
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BAŞKAN — Birinci sıradaki, Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 20 arkadaşının, irtica hare
ketlerinin amaç ve boyutlarını, iç ve dış desteklerini ve laikliği sağlıklı ve kalıcı temellere oturt
mak için alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergelerinin öngörüşmesi-
ne başlıyoruz. 

Hükümet?.. Yok. 

öngörüşme bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

2. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 29 arkadaşının, Amasra ve Yeniçdtek'te meydana 
gelen kazalarm gerçek nedenlerini ve madencilik sektöründeki kazalar ile meslek hastaltklarmm önlenmesi 
için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açûmasına ilişkin önergesi (10/85) 

3. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve 16 arkadastntn, Yeniçeltek Kömür Işletmesûkkki 
çalışma koşullarını, bu isletmede meydana gelen is kazasının sorumlularım ve konuyla ilgili olarak alına
cak önlemleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açûmasına ilişkin önergesi (10/86) 

4. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse ve 24 arkadastntn, ülkemizdeki maden ocaklarında 
meydana gelen is kazalartmn önlenmesi için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması 
açûmasına üişkin önergesi (10/88) 

BAŞKAN — Gündemin 2 nci sırasında yer alan, Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan 
ve 29 arkadaşının, Amasra ve Yeniçeltek'de meydana gelen kazaların gerçek nedenlerini ve ma
dencilik sektöründeki kazalar ile meslek hastalıklarının önlenmesi için alınacak tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasının 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesinin öngörüşmelerine başlıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, bu Meclis araştırması önergesi ile, gündemin 3 üncü sırasındaki (10/86) 
esas numaralı, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve 16 arkadaşının, \eniçdtek Kömür tşlet-
mesindeki çalışma koşullarını, bu işletmede meydana gelen iş kazasının sorumlularını ve ko
nuyla ilgili olarak alınacak önlemleri tespit etmek; 

4 üncü sırasındaki (10/88) esas numaralı, Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse ve 24 
arkadaşının, ülkemizdeki maden ocaklarında meydana gelen iş kazalarının önlenmesi için alı
nacak tedbirleri tespit etmek; 

Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergelerinin konuları aynıdır. 

Genel Kurul uygun gördüğü takdirde, her üç önergenin görüşmelerini birlikte yapacağız. 

Bu üç önergenin birleştirilerek görüşülmesini oylarınıza sönüyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Üç önergenin birleştirilerek görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Hükümet?.. Burada. 
önergeleri sırasıyla okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Maden işçiliği, sektörün yapısı ve çalışma şartları bakımından dünyanın en zor işçiliğidir. 
Bu sektörde teknolojinin alabildiğine gelişmesine, pek çok modern malzeme kullanılmasına 
ve koruyucu yeni önlemlere rağmen dünyanın her ülkesinde yerin altında gerçekleşen bu işçi
likte kazaların ve meslek hastalıklarının önü alınamamaktadır. Ancak, dünya uygulaması ve 
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istatistiklerden açıkça anlaşılmaktadır ki; bu sektördeki işçi sağlınığı korumadaki teknolojik 
gelişmeler kaza sayısını oldukça azaltmış, meslek hastalıkları çok aza indirilmiştir. 

Dünyanın süratle geliştirip, uyguladığı modernizasyon, ülkemize tam anlamı ile yansıma
mış, bunun sonucu da dünyadaki müspet gelişmelere rağmen, ülkemiz, iş kazası ve meslek has
talığı sayısı bakımından sürekli olarak geri gitmiştir. 

Grizu gibi, geliştirilen aletlerle tespiti kolay olan tehlikelerin, ülkemizde son zamanlarda 
Amasra ve Yeniçeltek'te meydana getirdiği dehşet ve ıstırap verici felaketler, bu sektörde acil 
önlemler alınmasını zorunlu kılmaktadır. Amasra ve Yeniçeltek kazaları için kamuoyunda yö
netim biçimi, yeterliği ve ihmali konusunda da pek çok iddia ve ithamı gündeme getirmiştir. 
Ortaya konulan bu iddia ve ithamların görmezlikten gelinmesi mümkün değildir. Olayların Ad
liyeye intikal eden yönü vardır. Ancak, olayların üzerinde mutlaka durulması gereken asıl yö
nü, bu sektörün geleceğidir. 

Ülkemizde linyit ve taş kömür ündetehlike ve risk faktörlerini de içine alan yepyeni bir de
ğerlendirme yapılması ve alınacak önlemlerin süratle gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Bu sektörde, önümüzdeki günlerde geçirdiğimiz olaylarda olduğu gibi, elem ve ıstırap ve
rici olaylarla karşılamamak için, konunun objektif bir anlayışla, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
tarafından ele alınıp, sonuçlandırılması gerekmektedir. 

Bu nedenlerle, meydana gelen olayların gerçek nedenlerini araştırmak ve alınacak önlem
leri tespit etmek için, Anayasanın 98, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince Meclis 
araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Koksal Topun (Zonguldak) 
ve arkadaşları. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Merzifon'daki Yeniçeltek Kömür İşletmeleri A.Ş., Amasya Belediyesi, Merzifon Belediye

si, Şeker Sanayii ve Amasya özel İdaresinin ortak olduğu bir kuruluştur. İşletmede 876 işçi 
çalışmaktadır. 1955 yılında üretime başlayan işletmede, bu ilk iş kazası değildir. Günde 500 
ton kömür çıkarılan madende, 1965 yılındaki grizu patlamasında 72 işçi yaşamını yitirdi. Bun
dan önce ve sonra meydana gelen grizu patlamalarında ise 36 maden işçisi öldü. 

Yeniçeltek'te meydana gelen kaza, devletin çeşitli kuruluşları tarafından sürprizle karşı-
lanmamalıdır. Bu kaza, resmen "Geliyorum" diyen kazadır. 

Mevcut ocak talimatnamesine göre, her vardiya değişiminde ve çalışma süresi içinde sü
rekli grizu kontrolü yapılması şart olmasına karşın buna uyulmamıştır. Grizu oranı tehlike sı
nırını aşınca, ocak amirleri çalışmayı tatil etmek ve üretimi durdurmak zorundayken buna da 
riayet etmemiştir. 

12 Eylül 1980'de kapatılan DtSK'e bağlı Yeraltı Maden - tş Sendikası Başkanı Çetin Uy
gur, devletin, madencilik sektörünün, çalışma düzeninden, kullanılan teknolojiye kadar uza
nan bakışındaki ilkelliğin, hiç değişmediğini söylüyor. Çetin Uygur, halen Yeniçeltek'te işçile
rin yeraltına "kademeli desandreler" denilen 23 derece eğilimli inişlerden yürüyerek indiğini 
anlatıyor. Uygur, "Oysa biz daha ileri bir teknoloji demek olan skip desandresiyi işverene ka
bul ettirmiştik; ama, 12 Eylül geldiğinde bu açılan kuyu durduruldu, eski ve geri olan yönteme 
tekrar dönüldü" diyor. Getirilen yeni Toplusözleşme Yasasında, sendikanın, işyeri çalışma dü
zenine müdahale hakkının yasaklandığını, buna gerekçe olarak, işyeri sahibinin çalışma öz
gürlüğünün gösterildiğini ilave ediyor. 
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Kömür işletmelerinin işyeri temsilcisi Ermiş, "Bu bölgede grizu patlaması olacağını arka
daşlar söylüyorlardı. Patlamadan önce vardiyadan çıkanlar gerekli uyarmayı yapmış. Buna rağ
men ocağa işçi indirildi" diyerek işvereni suçluyor. 

Türkiye Maden işçileri Sendikası Merzifon Şubesi, 4 Aralık 1989 tarihinde genel merkezi
ne gönderdiği yazıda, Yeniçeltek ocağında işçilerin Allah'a emanet çalıştıklarını, işverenin tu
tumu yüzünden ocağın emniyetinden sorumlu mühendis kalmadığını, şu anda sadece bir tane 
maden mühendisi çalıştığını bildirmesine, sendika genel merkezinin de işverene bu durumu 18 
Aralık 1989'da iletmesine rağmen hiçbir önlem alınmamıştır. 

Olayda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının sorumluluğu açıktır, tşçi Sağlığı ve İş Gü
venliği Kuralları Hakkındaki Tüzük, tş Sağlığı ve tş Güvenliği Tüzüğü, maden işletmeleriyle 
ilgili çeşitli mevzuat hükümlerinin hiçbiri uygulanmamış, işverenlerin, iş kazaları yerine, so
rumsuzca "tş cinayetleri" işlemelerine seyirci kalınmıştır. 

Bizim, yeraltı kömür işletmeciliğimizde, kömür çıkartırken ölüme gönderdiğimiz işçi sayı
sı, dünya ortalamasına göre 40 misli fazladır. 

Yılda 8 bin işçinin yaralandığı, 100 ölümün olduğu, buhar ve sıcak su kazanlarının peri
yodik denetimlerinin yapılmadığı, itfaiye amirliğinde yanmaz elbiselerle yapay solunum aygıt
larının bulunmadığı Merzifon'daki eski ve Yeniçeltek Linyit İşletmeleri A. Ş. Yönetim Kuru
lunca 7 Şubat 1987'de Yeniçeltek İşletmesine gönderilen yazıya rağmen işçilerin ayda bir yapıl
ması gereken periyodik muayenelerinin aksatıldığı, merkez ambarlarda elektrik tesisatıyla ko
ruma topraklanmasının kontrol edilmediği, kaldırma makinelerinin yük kancalarında emniyet 
mandallarının bile bulunmadığı, gezer vinçlerde sesli ve ışıklı ikaz lambalarının olmadığı, do
lu basınçlı gaz tüplerinin sıcaklık değişmeleri ve neme karşı korunmadığı bir üretim ortamında 
iş kazaları gerçekten bir cinayettir. 

Türkiye'de sadece töşkömürü işletmelerinde 1988 yılında meydana gelen iş kazalarında 
32 işçi öldü, 7 185 işçi yaralandı. Zonguldak havzası ocaklarında son 40 yılda iş kazası sonu
cunda 3 912 ölüm, 30S bin yaralanma oldu. Geçen yıl sadece Kütahya Gediz İlçesi Gökler Ka
sabasındaki Çoban Madencilikte kömür ocağındaki patlamada 6 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. 

ILO kaynaklarında, Türkiye'de SSK'lı bir işçinin ölüm riski, Asya'da en yüksek ölüm ris
ki olan Güney Kore'den fazladır. Türkiye'de her gün iş kazalarında 4 ilâ 5 işçi ölmekte, 10 işçi 
de yaralanmaktadır. Türkiye'de maden ocağına girmek, savaşa girmekten daha tehlikelidir. 

Bu nedenlerle, Yeniçeltek'teki iş kazası sorumlularının ve yasalara aykırı çalışma koşulla
rının ortaya çıkması ve bundan sonra alınacak önlemlerin saptanması amacıyla, Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102, 103 üncü maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını saygıyla arz 
ederiz. 

K. Kemal Anadol 
(İzmir) ve arkadaşları 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yeraltı maden ocaklarında emniyet tedbirlerinin çok iyi bir şekilde alınması gereklidir. 
Türkiye'de madenler çok ilkel koşullarda işletilmektedir, böyle ilkel koşullarda işletilen ma

denlerde zaman zaman bütyük iş kazaları olmaktadır. Geçmişteki kazalara bir göz atacak olur
sak, ölüm oranlarının azımsanmayacak boyutlarda olduğunu görürüz. 
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Kömür madenlerinde son 10 yılda meydana gelen kazalarda yaklaşık 3 bin kişi yaşamını 
yitirmiştir. 

Türkiye, iş kazalarında binde 4,55 ölüm oranı ile dünyada çok kötü bir konumda yer al
maktadır. Bu ölümlü iş kazaları oranı, gelişmiş ülkelerdeki ölüm oranından 8-9 kat, Mısır, Tu
nus gibi ülkelerden 1,5-2 kat fazladır. 

Her yıl ortalama 14 bin iş kazasının yaşandığı kömür madenciliği işkolunda yılda ortala
ma 350 kişinin iş kazalarından hayatını kaybettiğini görmekteyiz. 

Çağımızda her alanda olduğu gibi, yeraltı maden ocaklarının güvenlik sistemlerinde de 
çok büyük gelişmeler olmuştur. Maden ocakları, gelişmiş erken uyarı sistemleri ile donatılmış, 
çalışma koşulları iyileştirilmiştir. Ülkemiz, bu alanda çok geri kalmış; modern, gelişmiş sis
temleri ocaklarımızda uygulayamamıştır. Gelişmiş ülkeler yeraltı maden ocaklarındaki iş ka
zalarını bu sayede çok azaltmıştır. 

Türkiye'deki benzer kazaların önlenmesi amacıyla bu alanda ilerlemiş diğer ülkelerdeki 
yeraltı maden ocaklarında bulunan güvenlik sistemleri ciddî bir şekilde incelenmeli, Türkiye'
deki yeraltı maden ocakları en modern güvenlik sistemleri ile en kısa sürede teçhiz edilmelidir. 

Bu konuların araştırılması için Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasını arz ederiz. 

Mehmet Tahir Köse 
(Amasya) ve arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, İçtüzüğümüze göre, Meclis araştırması açılıp açılma
ması hususunda, sırasıyla; Hükümete, siyasî parti gruplarına ve önergelerdeki birinci imza sa
hiplerine veya onların göstereceği diğer imza sahiplerine söz verilecektir. 

Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Kemal Akkaya'ya söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) — Sayın Başkan, değerli milletvekille

ri; Yeniçeltek Maden İşletmelerinde meydana gelen grizu patlaması üzerine, Zonguldak Millet
vekili Sayın Koksal Toptan ve 29 arkadaşı; İzmir Milletvekili Sayın Kemal Anadol ve 16 arka
daşı, Amasya Milletvekili Sayın Mehmet Tahir Köse ve 24 arkadaşı tarafından verilen Meclis 
araştırması önergeleri hakkında açıklamalarda bulunmak üzere huzurlarınızdayım. Konuşma
ma geçmeden evvel Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 7 Şubat 1990 tarihindre meydana gelen grizu patlama
sı üzerine verilen bu önergelerde, özetle, grizu kontrolünün muntazam yapılmadığı, yeni tek
nolojinin uygulamaya zamanında konulmadığı, iş kazalarının bu yüzden memleketimizde ağırlıklı 
biçimde devam ettiği belirtilmekte ve gerekli araştırmanın yapılarak, önlemlerin alınması talep 
edilmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; işyerlerinde, işçi sağlığı, iş güvenliğinin sağlanması, 
işçilerin iş kazalarıyla meslek hastalıklarından korunmaları, çalışma hayatımızın en önemli ko
nularını teşkil ediyor. İşçilere sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması, her şeyden evvel, in
sanca bir yaklşımın gereği bulunmaktadır. Diğer taraftan, konunun, toplumsal açıdan, verim
lilik yönünden de önemi göz ardı edilmemelidir. Bir işyerinin, her şeyden önce, ekonomik işlet
me olduğu da gözden ırak tutulmamalıdır. Ortaya bir ekonomik işletme çıkınca tabiatıyla bir 
işveren vardır, işçiler vardır ve bu ekonomik işletmede işverene de, işçilere de sorumluluklar, 
görevler düşmektedir. Nitekim, iş mevzuatımıza göre her işveren, işyerinde işçilerin sağlığını 
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ve iş güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almakla görevlidir. Diğer yandan, ilgili işlet
meye dönük araçların noksansız olarak bulundurulması ve makinelerde meydana gelecek ek
siklikler nedeniyle işçilerin uyarılması gereklidir, tşçiler de, iş sağlığı ve iş güvenliğine dönük 
görevlerini yerine getirmekle, şartlara uymakla yükümlüdürler. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizde meydana gelen maden kazalarının en önemli 
sebeplerinin başında grizu patlaması gelmektedir. Grizu patlaması dışında diğer kazalar da, 
grizu yayılması, su baskını, maden ve insan nakli sırasında vagon çarpışmaları ve göçüklerdir. 
Nitekim, 1942 yılından bu yana meydana gelen maden kazalarında grizu patlamasından 570, 
grizu yayılmasından 55, su baskınından 35 olmak üzere 660 işçimiz hayatım kaybetmiştir. 

Maden ocaklarında meydana gelen kazaların ilk sebebini teşkil eden grizu, metan gazıyla 
havanın karışımı sonucu oluşmaktadır. Ocak havasında yüzde 4 ilâ 15 oranında metan gazı 
oluşması ve yüzde 12,10'u aşan oksijenle bunun karışması ve aleve maruz kalması sonucu pat
lama meydana gelmektedir. 

Maden ve taş ocakları işletmeleri ile ilgili tüzükte buna dönük gerekli önlemlerin alınması 
gereği belirtilmiştir. Bu yönetmelik esasları dahilinde, grizu ocaklarında havalandırmanın aşa
ğı kotlardan yukarıya doğru yapılması gerekmektedir. Ocaklar, mümkün olduğu kadar bağım
sız havalandırma gruplarına ayrılmalıdır. Aynı hava akımından yararlanan ayaklarda ve da
mar içindeki düz ve eğimli yollarda metan oranı yüzde 1,5; hava dönüş yollarında ise, yüzde 
l'i geçmeyecek şekilde hava akımı sağlanması yapılmalıdır. 

Grizulu ocaklarda her gün, her vardiyada fennî nezaretçilerin bulundurulması veya buna 
dönük yetişmiş elemanların görevlendirilmesi gerekmektedir. 

Bütün grizulu ocaklarda, her biri tek başına ocağın havalandırılmasını sağlayacak güçte 
ve herhangi bir sebeple birisinin arıza yapması halinde, 2 adet havalandırma grubunun bulun
ması icap eder. Yine, grizulu ocaklarda ana vantilatör ile aspiratörün ayrı jeneratörlere bağlı 
bulunması gerekmektedir. 

Kömür ve kükürt ocaklarında veya patlayabilecek gaz ve toz tespit edilen diğer ocaklarda, 
çıplak alevli veya tek kafesli lamba bulundurulmamalıdır. 

Yine bu arada, havasında yüzde 2'den çok metan belirtenin ocaklarda veya ocak kısımla
rında, işçilerin kurtarılması ve grizunun temizlenmesi dışında hiçbir çalışma yapılmaması icap 
eder. 

Grizulu ve yangına elverişli kömür damarlarının bulunduğu ocaklarda, işçiler, çalışma sü
resince, yanlarında muhakkak karbonmonoksit maskesi taşımalıdırlar. 

Grizulu kömür tozlu ocaklarda, kükürt ocaklarında kullanılacak patlayıcı maddelerin, 
bu ocakların güvenliğini gerektirecek nitelikte olması icap ediyor. Grizu ve kömür tozu patla
ma tehlikesi bulunan ocaklarda kullanılacak elektrikli aygıtlar alev sızdırmaz yapıda olmalı
dır. Diğer yandan, kömür ve kükürt ocaklarıyla yangın tehlikesi olan ocaklarda sigara içilme
meli ve kibrit, çakmak gibi maddeler bulundurulmamalıdır. Görüldüğü üzere, sözü edilen ted
birler, doğrudan doğruya işyerinde işverence alınması gereken tedbirlerdir ve tüzükte yer alan 
bu tedbirler dünya standartları dikkate alınarak belirlenmiştir. 

Memleketimizdeki mevzuat düzenlemeleri dünya standartlarına uygun olmakla beraber, 
yine, teknolojinin gelişmesi takip edilmek suretiyle, mevzuatta yenilenmelere gidilmektedir. Nite-
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kim, Milletlerarası Çalışma Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı işbirliği ile, maden 
ocaklarında işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin geliştirilmesi amacıyla bir proje yapılmış 
ve uygulama alanına konulmuştur. 

Memleketimizde maden ocaklarında meydana gelen kazaların başlıca sebeplerinden biri, 
jeolojik yapı, diğeri ise madenlerimizin cinsidir. 

Jeolojik yapı, çoğu yerde maden teknolojisinin uygulanmasına ve gerekli önlemlerin alın
masına imkân vermemektedir. Ocaklarda uygulanması gereken modern uyarı sistemleri, mer
kezi veya belirli noktalara yerleştirilmiş sesli veya ışıklı uyarı sistemleri olmalıdır. Merkezî uya
rı sistemi -ki, teknolojinin belirlediği son sistemdir- Armutçuk ve Kozlu'da yer almaktadır; ışıklı 
veya sesli uyarı sistemleri ise diğer bölgelerimizde uygulanmaktadır. Bunlara ilaveten ayrıca, 
seyyar ölçüm hal aletleri de bulundurulmaktadır. 

Alınan ve alınabilecek tüm tedbirlere rağmen, grizunun özelliği, jeolojik yapı ve benzeri 
sebeplerle, dünyada meydana gelen kömür ocakları kazaları, bir ölçüde kaçınılmaz bir bünye 
taşımaktadır. Nitekim, Japonya'da 198S yılında meydana gelen 2 grizu patlamasından 73 kişi, 
Tayvan'da 1984*te meydana gelen grizu patlamasında 167 kişi; Çin'de 1985 - 1988 yılları ara
sında meydana gelen S grizu patlamasında 202 kişi; Yugoslavya'da 1982 - 1986 yılları arasında 
meydana gelen 3 grizu patlamasında 76 kişi; Fransa'da 1985 yılında meydana gelen grizu pat
lamasında 22 kişi; Sovyetler Birliğinde meydana gelen grizu patlamalarında 12 kişi; Polonya'
da ise 1981 -1987 yılları arasında meydana gelen 4 grizu patlamasında 60 kişi, ölümle sonuçla
nan kazaya kurban gitmişlerdir. Federal Almanya'da da 1985 - 1988 yılları arasında meydana 
gelen 3 kazada toplam 59 ve son olarak 26.8.1990 tarihinde Yugoslavya'da meydana gelen gri
zu patlamasında ise 180 kişi hayatını kaybetmiştir. 

Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; Amasya ilinin Merzifon İlçesinde kurulu bulu
nan Yeniçeltek Maden işletmelerinde, Bakanlık iş müfettişlerince 1987 yılından bu yana, (1988'de, 
1989'da ve 1990 tarihlerinde olmak üzere) 6 defa denetim yapılmış; belirlenen noksanlıklar, 
tebligat yapılmak suretiyle, ilgililere duyurulmuştur. Olay üzerine tekrar yaptırılan denetimde, 
geri dönümlü, arka göçertmeli, uzun ayak metodu ile yapılmakta olan çalışmada, göçertme-
nin tam yapılmaması sonucu, boşluklarda grizu biriktiği ve bu durumun kazanın sebebini teş
kil ettiği sonucuna varılmıştır. Kusurlu bulunan işveren ve işletme sorumluları hakkında ge
rekli kanunî işlem yapılmak üzere, durum cumhuriyet savcılığına intikal ettirilmiştir. Cumhu
riyet savcılığınca suçlu görülmeleri üzerine, Merzifon Asliye Ceza Mahkemesine sevk edilmiş 
olan işletme müdürü, başmühendis, emniyet mühendisi, emniyet başçavuşu aleyhinde dava de
vam etmektedir. 

Konunun asıl tarafları, işveren ve belli noktalarda işçi olmakla birlikte, alınacak tedbirle
rin insanî ve toplumsal yönlerinin de bulunması hasebiyle, tedbirlerin alınıp alınmadığı veya 
bunlara uyulup uyulmadığının izlenmesinde, alınacak tedbirlerin teknolojinin gelişmesine gö
re araştırılmasında ve eğitimde, devletin, sendikaların ve üniversitelerin de görevlerinin bulun
duğunda şüphe yoktur. Konunun çok yanlı olması nedeniyle, herkesin, üzerine düşeni yapma 
zorunluluğu ortadadır. 

Bakanlıkça, işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin alınıp alınmadığını, genel kontrol ve 
tarama usulü denetimlerle sürekli olarak yapmaktayız ve teknik müfettişler marifetiyle tespit 
edilen hususlar, ilgililere zamanında duyurulmaktadır. 
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Değerli milletvekilleri, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesinde; eğitim, araştır
ma ve denetim hizmetleri de önem taşımaktadır. Uluslararası Çalışma Teşkilatıyla, 1955 yılın
da yapılan bir anlaşmaya göre kurulan Yakın ve Ortadoğu Çalışma eğitim Merkezince, işçileri
miz ve işverenlerimiz eğitilmekte ve bu arada, devlet personelinin de çalışma hayatıyla ilgili 
eğitimleri sağlanmaktadır. Yakın ve Ortadoğu Çalışma Eğitim Merkezimiz tarafından düzen
lenen seminer ve eğitim programları çerçevesinde, 1989 yılında 2 015 kişinin eğitimi tamamlan
mış durumdadır. 1990 yılı için 43 seminerde 3 000 kişinin eğitimi planlanmış ve eğitim çalışma
ları devam ettirilmektedir. Hazırlanan eğitim programlarında, maden işyerleriyle, ağır ve tehli
keli işlerin yapıldığı diğer işyerlerinde olaya öncelik verilmekte ve buna dönük yine uluslarara
sı temaslar sürdürülmektedir. 

Değerli milletvekilleri, diğer taraftan, araştırma hizmetleri konusunda da -Birleşmiş Mil
letler Kalkınma Programı çerçevesinde 1969 yılında kurulan- işçi sağlığı ve iş güvenliği enstitü
lerince, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması, meslek hastalıkları ve iş kazalarının önlenme
si konularında araştırmalar yapılmakta olduğu gibi, işyerlerinde işçilerin işbaşı eğitimi de ayrı
ca gerçekleştirilmektedir. Bu kuruluşumuz tarafından, 1989 yılında Zonguldakta, 18 bin civa
rında maden kömür işçisinin akciğer fonksiyonlarının taraması yapılmıştır. Yine, 23 döküm 
fabrikasında 2 bin işçinin akciğer fonksiyon testi yapılmıştır. Ayrıca, 115 akü ve matbuat işyer
lerinde 1 481 işçinin kan analizleri yapılmış ve kurşun etkilenmesi incelenmeleri tamamlanmış
tır. Diğer yandan, 27 işyerinde boya, tiner ve yapıştırıcının 165 işçi üzerindeki etkilerinin anali
zi yapılmıştır. 

1990 yılı içinde ise, Zonguldak maden havzasında 2 750 işçinin akciğer fonksiyon testi ya
pılmış ve röntgen filmlerinin çekimi sağlanmıştır. Yine, Kütahya - Tahşavlı Linyitleri İşletme
sinde, aynı amaçla, 2 500 işçi üzerinde akciğer taraması yapılmıştır. Döküm sanayiinde siliko-
sist taraması, 985 işçinin akciğer fonksiyon testi de ayrıca yapılmış bulunmaktadır, tş kazaları
nın önlenmesi amacıyla, metal sanayii işkolunda 293 işyeri taranmış ve bu işyerlerinde işbaşı 
eğitimi verilmiş bulunmaktadır. Kurşunla çalışılan işyerlerinde ise, 38 işyerinde inceleme yapıl
mıştır. Tekstil sanayiinde de akciğer toz hastalığına karşı 200 işçi üzerinde akciğer fonksiyon 
testi yapılmış bulunmaktadır. Ayrıca, bu enstitümüzce, asbestle ilgili çalışmaların yapılabilme
si için, Hacettepe Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Bölümü ile işbirliği yapılmış ve çalışmalar 
birlikte sürdürülmüştür. 

Denetim hizmetleri konusunda da; işyerlerinin, işin yürütümü, işçi sağlığı, iş güvenliğinin 
sağlanması bakımından denetimleri 1980 iş müfettişi tarafından yürütülmektedir. 1989 yılında 
57 710 yerde denetim yapılmıştır. 1990 yılının ilk altı ayında da 35 776 denetim yapılmış bulun
maktadır. 

tnşaat işkolunda kaza oranının yüzde 19, metal işkolunda kaza oranının yüzde 11,5, ma
dencilik işkolunda kaza oranının da yüzde 8,5 olduğu hususları dikkate alınmak suretiyle, bu 
işkolundaki denetimlere ağırlık verilmiştir. 

Kömür ocaklarının tamamının denetimi, yılda iki defa, muhakkak yapılmaktadır. Bura
larda yeterli denetimin ve bu suretle de gerekli tebligatın yapıldığını ayrıca vurgulamak isterim. 

Yukarıdan beri yapılan açıklamalar, işyerinde olduğu gibi, maden işyerlerinde de gerekli 
incelemelerin titizlikle yapıldığını ve önlemlerin zamanında alındığını ortaya koymaktadır. Ni
tekim, Yeniçeltek Kömür işletmesinde de, Bakanlık, üzerine düşen görevleri yerine getirmiştir. 
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Bu itibarla, gereken tedbirlerin alınmakta olduğu dikkate alınarak, Meclis araştırmasının 
yapılmasına gerek olmadığı görüşü ile hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu; buyurun efen

dim. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın mil

letvekilleri; Amasra ve Yeniçeltek'te meydana gelen kazaların gerçek nedenlerini ve madencilik 
sektöründeki kazalar ile meslek hastalıklarının önlenmesi için alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına dair önergeler hakkında Doğru Yol Partisinin görüşle
rini sunmak üzere huzurlarınızdayım. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Yaptığımız araştırmalara göre, maden iş kazaları nedeniyle Meclis araştırması önergesi, 
son olarak 31 Mayıs 1978 tarihinde, Ankara Milletvekili Sayın Mustafa Başoğlu ve 11 arkadaşı 
tarafından verilmiş. 24 Nisan 1978 tarihinde Zonguldak ili Armutçuk Bölgesinde meydana ge
len grizu patlaması sonucu 17 işçi hayatını kaybetmişti, önerge de bu nedenle verilmiş; ancak 
görüşülememiş. 

1990 yılında, 31 Ocakta Amasra ve 7 Şubatta da Yeniçeltek'te meydâna gelen iş kazaları 
adeta cinayet görünümü verince, Sayın Toptan'la beraber hazırladığımız bu önergeyi verdik; 
ayrıca, Sayın Anadol ve Sayın Köse de Meclis araştırması istediler. 

31 Ocak 1990 günü, Zonguldak Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlü
ğü işyerlerinden dördüncü ocakta meydana gelen grizu patlamasıyla, 5 maden işçisi öldü ve 
3 işçi de yaralandı. Yeniçeltek'te meydana gelen faciada ise 68 maden işçisi öldü. Bu nedenle, 
maden iş kazalarında Türkiye Büyük Millet Meclisinin devreye girmesini biz zorunlu görmekteyiz. 

Gerçekten, bu konuda bir Meclis araştırmasına gereksinim vardır. "Meclis araştırması 
açılsın" derken, İktidara ve özellikle yöneticilere, fevkalade sorumsuz davrandınız, hiçbir ted
bir almadınız, almıyorsunuz" şeklinde acımasız yüklenmelerden ziyade, iktidar ve muhalefet 
olarak, madenlerimizde, özellikle kömür madenciliğinde iş kazalarını önlemek için ne gibi ted
birler alabiliriz, neler yapabiliriz gibi yapıcı ve sonuç alıcı bir yaklaşım içinde bulunmamız ge
rektiğine inanıyorum. 

Haklı veya haksız birtakım ithamlarla iktidara ve yöneticilere saldırmak ne kadar yanlış 
ise, oy çoğunluğuna dayanarak, bu açılması gereken, âdeta zorunlu olan Meclis araştırmasını 
reddetmek veya reddettirmek de o kadar yanlıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde yer alan siyasal kuruluşlar olarak, maden işçilerine, iş 
kazalarında kaybettiğimiz işçilere ve onların dul ve yetimlerine karşı görevimizi yerine getirme
liyiz. tyi Niyetli, sorumlu ve yapıcı siyasî kuruluşların bu araştırma önergesine karşı takına
cakları tavır müspet yönde olmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, bu Meclis araştırmasının açılmasını isterken dayandığımız diğer ve
rileri şu şekilde sıralayabilirim : Sosyal Sigortalar Kurumu istatistiklerine göre, son on yılda 
kömür madenlerinde 3 bin kişi iş kazalarında yaşamlarını yitirmiştir. 

Yine istatistiğe göre, kömür madenlerinde her yıl ortalama 14 bin iş kazası meydana gel
mektedir. 14 bin iş kazasında, yılda ortalama 350 işçi ölmektedir. Yine bu iş kazaları nedeniyle 
yılda 200 bin işgücü kaybı olmaktadır. 
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Kurumun, bu rakamlar ortada dururken, iş kazalarının nedenleri, işyeri düzeyindeki yayı
lış şekilleri, ölüm ve yaralananlar gibi rakamlara girmek istemiyorum; ancak, şunu da belirt
meden geçemeyeceğim : Gelişmiş ülkelerde yeraltı randımanları yüksektir, buna karşın kaza 
oranları düşüktür; bizde ise randıman düşük, kaza oranı yüksektir. 

Burada, az gelişmişlik - gelişmişlik tartışması açmak istemiyorum; yalnız, gelişmişlik dü
zeyi, iş kazalarının yoğunluğunu etkilemektedir, lam mekanizasyonu kurduğunuz ve yalnızca 
sistemi kontrol ettiğinizde göçük olayını önleyebilirsiniz. Zonguldak'ta tüm iş kazalarının yüz
de 35'ine, ölümlü kazaların yüzde Sl'ine göçük olaylarının sebep olduğu ortadadır. Ağaç tah
kimatın uygulandığı ve tüm işlerin insan emeğine dayandığı bir ortamda, göçük kaçınılmaz 
olmaktadır. Kömür madenciliğinde mekanizasyonun ne derece gerçekleştiğini tespit için de araş
tırmaya gerek olduğunu belirtmek istiyorum. 

Bir diğer husus da, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun Türkiye Taş Kömürü Ku
rumuyla ilgili raporudur. Sene başında Türkiye Büyük Millet Meclisi KİT Komisyonunda da 
görüşülen raporda, "Erken uyarı sisteminin bütün bölgelerde yaygınlaştırılması, iş güvenliği 
biriminin ileri teknoloji ürünü aygıtlarla güçlendirilmesi gerekir. Kömür damarlarında ağaç 
tahkimat kullanmak yerine, sürtünmeli veya hidrolik direk ve çelik sarma kullanılmalıdır" de
niyor. Buna göre, kömür ocaklarındaki tüm birimlerde erken uyarı sisteminin yerleştirilmesi, 
iş güvenliği biriminin ileri teknoloji ürünü aygıtlarla donatılması, göçükler nedeniyle ortaya 
çıkacak kazalara karşı ağaç tahkimat yerine hidrolik direk ve çelik sarmalarla desteklenmesi 
öngörülüyor. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun raporu doğrultusunda yapılanları ve 
yapılacakları tespit için de Meclis araştırması açılmasına gerek olduğu kanaatindeyiz. 

Sayın milletvekilleri, Uluslararası Çalışma örgütünün tespitlerine göre, son on yılda kö
mür madenciliğinde iş kazalarında hem Avrupa hem de dünya birincisiyiz; İngiltere ise en dü
şük kaza oranına sahip ülkedir. Ülkemiz genelinde, tüm işçilerin iş kazaları nedeniyle hayatla
rını yitirme riski, ingiltere'deki yeraltı kömür madenciliğinden yüzde 200 daha büyüktür. O 
halde, hedefimiz ingiltere olmalıdır, tş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda yapabileceklerimizi 
tespit için araştırma yapılması gerçeği apaçık ortadadır. Bu nedenle önergenin kabulünü istiyoruz. 

Zonguldak'ta 21 - 25 Mayıs 1990 tarihleri arasında yapılan, Sayın özdemir'in, Sayın Gür
pınar'ın, Sayın Titiz'in, Sayın Elmas'ın ve benim de katıldığım Yedinci Kömür Kongresinde 
iş kazalarına geniş bir şekilde değinildi, tebliğler, bildiriler sunuldu; ancak, yapılan konuşma
lar, ileri sürülen görüşler, sunulan tebliğ ve bildiriler havada kaldı, tleri sürülen görüşlerin, su
nulan tebliğlerin değerlendirilebilmesi için de araştırmaya gerek olduğu kanaatindeyiz. 

Ayrıca, Hacettepe Üniversitesi Zonguldak Mühendislik Fakültesi ile yapılabilecek ortak
laşa çalışmaların tespiti için de araştırma ve birlikte hareket etmenin zorunluluk olduğu kana
atindeyiz. Zonguldak Maden Fakültesi öğretim üyeleri, Kömür Kongresini düzenleyen Maden 
Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi mensupları, Genel Maden - tş Sendikası ve işveren yet
kilileriyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde oluşturulacak araştırma komisyonunun 
çalışmalarından olumlu sonuçlar alınabileceği, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda ciddî ve 
tutarlı politikalar üretilebileceği inancındayız. 

Sayın milletvvekilleri, Maden işçilerinin 14 üncü dönem toplu iş sözleşmeleri görüşmeleri 
olumsuz sonuçlanmış ve sözleşme, arabulucunun çalışmalarına kalmıştır. Bu arada, avans baş
vurusu da işverence reddedilmiştir. Oysa, 1988 yılında 13 üncü dönem toplu iş sözleşmesi gö-
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rüşmeleri sırasında bu avans verilmişti; bu yıl ise avans esirgenmiştir. Maden işçilerine avans 
verilmiyor, sözleşmeleri çıkmaza giriyor; canları pahasına çalışan bu kişilere, temizlik işçileri
ne verilen ücret esirgeniyor. Böylesine olumsuz davranışlara karşın, maden işçilerine can gü
venliğine yönelik, iyi niyetli bu Meclis araştırma önergesine olumlu bakılması gerektiğini özel
likle vurgulamak işitiyorum. 

Kömür madenlerinde işçiler her an, her saniye ölümle burun buruna çalışmaktadırlar; grizu 
ve göçük, demoklesin kılıcı gibi başlarında devamlı sallanmaktadır. Böylesine olumsuz şart
larda çalışan maden işçilerini, ölüm kadar korkunç olan meslek hastalıkları da tehdit etmekte
dir. Bir yıl gibi kısa bir sürede, bir illet gibi maden işçisine musallat olan bu hastalık, ömür 
boyu onları bırakmamaktadır. Bu nedenle, meslek hastalıklarının da önlenebilmesi için araş
tırma yapmak gerekmektedir. 

Sayın Bakan, açıklamalarında, bu yi) 2 750 işçinin akciğer testi ve röntgen filmi çekimleri
nin yapıldığını belirttiler; ancak, bunlar yeterli olmuyor. Bu hususta da gerekli araştırmanın 
yapılması şarttır diyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Amasra ve de özellikle Yeniçeltek'te yaşanan olaylar gerçekten fa
ciadır, acı fevkalade büyüktür ve ne kadar hazindir ki, çilekeş maden işçilerinin mezarları dahi 
yoktur, aileleri perişandır. Yapılan maddî yardımların bu acıları dindirmesi de mümkün değil
dir. O günlerde basınımızda çıkan yazılardan birkaç örnek vermek istiyorum : "Kara ölümün 
sorumlusu kim?" ve "Bu cinayet artık bitmeli" Milliyet Gazetesi; "ölümün adı" Cumhuriyet 
Gazetesi; "Amasra kömür üretim bölgesinde facia; 4 ölü 4 yaralı" İnanış Gazetesi; "tş cinaye
ti 5 can daha aldı" Genel Maden-tş Sendikası Gazetesi, "Facia korkuttu" Hürriyet Gazetesi, 
"Kömür yerine insan yakıyoruz, Karaelmas uğruna ne yiğitler gitti" Milliyet Gazetesi ve 
TEMPO'da bir başlık "Türkiye işçi mezarlığına döndü, Avrupa'da birinciyiz." 

Sayın milletvekilleri, 31 Ocakta 5 işçinin ölümü ve 3 işçinin de yaralanmasıyla sonuçlanan 
grizu faciasından sonra, Genel Maden - tş Sendikası Amasra Şubesine taziyelerimi sunmak 
üzere gittim. Orada bana verilen bilgilere göre, emniyet nezaretçisinin bir gün önce, "4 üncü 
ocakta grizu var, barut atılamaz" diye rapor verdiğini belirttiler; ancak, bu rapora rağmen ba
rut atılmış. Ayrıca, havalandırma pervanesinin çalışmadığı da tespit edilmiş. Olay günü ise, 
nezaretçi, grizu ölçmesini yapmamış. 

Tabiî, kasıt derecesine varan ihmal ve kusur sonucu kaza meydana geliyor. Sayın Bakan, 
denetimlerin yapıldığını, gereken önlemlerin alındığını belirtiyorlar. Pekala, bu kazalar nasıl 
önlenecek? Bu kazalardan nasıl ders alınmalı ki, bir daha olmasın! Kazalar durmak bilmiyor... 

Bakınız, 20 Eylül 1990 günü Zonguldak Taş Kömürü Kurumu Üzülmez Müessesesi, Dila-
ver İşletme Müdürlüğünde, göçük sonucu, Sefahettin öztürk adlı işçimiz öldü. Bir gün sonra, 
yani 21 Eylül 1990 günü ise Çaydamar işletmesinde meydana gelen kazada, elektrik çarpması 
sonucu, tsmail Şenol isimli hemşerimiz hayatını kaybetti. Bugün, şu anda -inşallah olmamıştır-
göçük veya grizu patlaması olmadıysa, Türkiye Taş Kömürü Kurumunda, 2 Ekim 1990'a ka
dar 19 hemşerimiz şehit oldu, 4 963 hemşerimiz de yaralandı. Amasra'da Yeniçeltek'te yaşa
nan facialarla kazalar sona ermedi, bu gidişle de ermeyecek. Bu iş kazalarına, bu gereksiz ölüm
lere dur diyebilmenin yolunu bulabilmemiz için, araştırma önergesinin kabulünü diliyoruz siz
lerden. 
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Yeniçeltek'te yaşanan facianın, Polonya'dan gelen metal direkleri söküp maden dışına çı
karmak için yapılan çalışma anında meydana geldiği ileri sürülüyor. Ayrıca, grizu tehlikesinin 
olduğunun bilindiği de ileri sürülüyor. Kurtarılacak metal direklerin de, Batının terk ettiği, de
mode direkler olduğu belirtiliyor. Buna rağmen 69 yeni işçi madene sokuluyor ve bu direkler 
uğruna ölüme mahkûm ediliyor. 

Bu iddialar halen aydınlanmamış durumda. Kaza neden oldu, niçin oldu, kim emir verdi? 
Bu konuda herkesin aydınlanmaya ihtiyacı var. Asliye ceza mahkemesinde yargılanan 4 yöneti
cinin yargılaması kimseyi tatmin edecek boyutta değildir. Yapılan idarî ve adlî tahkikat kamu
oyunu tatmin edebilmiş değildir. Bu nedenle Meclis araştırmasına gerek var diyorum. 

Değerli milletvekilleri, son olarak bir konuya daha temas etmek istiyorum. 18 inci Dö
nemde, 2.10.1990 tarihi itibarıyla, gündeme 113 adet Meclis araştırması önergesi girmiş; bu araş
tırma önergelerinden 6'sı geri alınmış ve işlemden kalkmış, 69 önerge reddedilmiş, halen 29 
önerge gündemdeki sırasında görüşülmeyi bekliyor. Bu 113 önergeden 9 tanesi kabul edilmiş 
ve Meclis araştırması komisyonları kurulmuş, araştırmalarını halen sürdürüyorlar ve bazıları
nın da görevleri sona ermek üzere. 

Kabul edilen Meclis araştırmaları şunlar : Çevre kirliliği, pamuk üreticilerinin sorunları, 
belediyelerin imar çalışmaları, plastik terlik ihracatı, konut sorunu, Horzum olayı, tıp fakülte
lerinden mezun olanların yeterli eğitimi alamadıkları iddiası, belediyeler ve il genel meclisle
rinde yolsuzluklar yapıldığı iddiasına ilişkin Meclis araştırması ve nihayet, Ankara'nın hava 
kirliliğinin nedenleri ve çareleri hakkındaki önerge. 

Sayın milletvekilleri, elbette ki, çevre kirliliği çok önemli bir sorun, tüm dünyanın soru
nu; ancak, çevre kirliliğine gösterdiğimiz titizliği, insanın en tabiî hakkı olan yaşama hakkına 
da göstermeliyiz. Tabiî, pamuk üreticisinin sorunları da mühim; terlik ihracatından soygun ya
panları tespit de mühim; konut sorunu, belediyelerin imar çalışmalarındaki yolsuzluklar, yem 
doktorlarımızın bilgi ve yetenekleri de çok mühim; ancak, şu rakamlara dikkatinizi çekmek 
istiyorum : 

1942 yılında Zonguldak - Kandilli'de 40 ölü, 1947 yılında Kozlu'da 53 ölü, 1955 yılında 
Gelik'te 55 ölü, 1956 yılında Armutalan'da 54 ölü, 1960 yılında Zonguldak - Kozlu'da 22 ölü, 
1962 yılında Karadon'da 25 ölü, 1965 yılında Yeniçeltek'te 72 ölü, 1967 yılında Zonguldak -
Kozlu'da 23 ölü, 1977 yılında Armutalan'da 17 ölü, 1983 yılında Zonguldak'ta 101 ölü. 

Türkiye genelinde iş kazaları tablosu ise şöyle : 1985 yılında 1 075 ölü, 1986 yılında 1 214 
ölü, 1987 yılında 1 149 ölü, 1988 yılında 1 475 ölü; 4 yılda toplam 4 913 ölü. Terör gibi, katliam 
gibi, savaş gibi rakamlardır değerli arkadaşlarım. 

Sayın milletvekilleri, çevre kirliliği, konut ve terlik konuları mühim; ama, iş kazalarının 
önlenebilmesi için Meclis araştırması gerekir diyoruz. Meslek hastalıklarının önlenmesi için 
araştırma lazımdır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu vahim olaya el koyması zorunludur. 
Çevreye, konuta, terliğe gösterdiğimiz titizliği, maden işçilerinin iş kazalarına ve meslek hasta
lıklarına da göstereceğinize inanıyor, önergenin kabulünü diliyor, grubum ve şahsım adına he
pinize saygılarımı sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müftüoğlu. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse; bu

yurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
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SHP GRUBU ADINA MEHMET TAHÎR KÖSE (Amasya) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; SHP Grubu ve şahsım adına Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 

7 Şubat 1989 tarihinde Amasya'nın Yeniçeltek Kömür işletmesinde meydana gelen grizu 
patlamasında 68 emekçimiz hayatını kaybetmiştir. Olaydan hemen sonra, ülkemizdeki maden 
ocaklarında meydana gelen iş kazalarının önlenmesi için alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla bir Meclis araştırması açılmasını istemiştim. Bu Meclis araştırmasına ancak bugünkü gün
demde sıra gelmiştir. Ciddî inceleme yapılması gereken böyle bir konuda, Yüce Meclisin gerek
li hassasiyeti göstereceğine inanıyorum. 

Madencilik, kaynak yaratan ve ağır sanayinin lokomotifi olan bir sektördür, özellikle, ge
lişmekte olan ülkelerde, doğal kaynaklardan yararlanılmaksızın gerçek anlamda bir kalkınma
nın gerçekleştirilmesi hemen hemen imkânsızdır. Dolayısıyla, Türkiye, ana sektörlerden biri 
olan madenciliği yok sayamaz, ihmal edemez. Bu nedenle de, madenciliğin sorunlarına acilen 
çözüm getirilmesi zorunludur. Bunun yolu ise, madencilik yatırımlarının genel yatırımlar için
deki payının azaltılmasının aksine, artırılmasından geçmektedir. Bu, vazgeçilemeyecek ve göz 
ardı edilemeyecek bir zorunluluktur. 

Madenler, milyonlarca yılda oluşarak; bir kez tüketildiğinde bir daha yerine konulamaya
cak nitelikte doğal kaynaklardır. Bu kaynaklar da, toplum adına devletin hüküm ve tasarrufu 
altındadır. Mülkiyet konusu edilemeyecek olan madenlerimizin, özel veya tüzelkişiler eliyle iş
letilmesi de, kanunun açık iznine göre tanınacak imtiyazlarla yapılabilmektedir. Bu nedenle, 
maden işletmesinin toplum adına devletçe denetlenmesi gerekir. 

Madencilik sektörü içerisinde iş kazalarının en çok görüldüğü sektör ise kömür madenci
liğidir. Kömür madenciliğinde en çok rastlanan iş kazası ise grizu patlamasıdır. Bu önergede, 
iş kazaları üzerinde dururken, ağırlıklı olarak kömür madenciliği ve grizu konusunu ele alacağım. 

Kömür madenciliğinde, metangazı ile ocak atmosferinin karışımından oluşan gaz "grizu" 
olarak bilinir. Metan gazı, kömürün ya da çevre kayaçların gözenekcikleri içinde sıkışmış hal
de bulunur. Bu gaz, kömürün çıkartımı için gereken kazı işlemleri sırasında kömürden veya 
çevre kayaçlardan sızarak, ocak atmosferine karışmakta ve böylece tehlikeli bir çalışma orta
mının doğmasına neden olmaktadır. Grizu patlamasının meydana gelebilmesi için üç unsurun 
bir araya gelmesi gereklidir; yanıcı bir gaz olan metan, yanma olayının ana girdisi olan oksijen 
ve tutuşmayı başlatacak kıvılcım, açık alev, vesaire gibi bir sıcaklık kaynağı... Ocak atmosfe
rindeki oksijen oranı yüzde 12,5'ten fazla ve metan oranı da yüzde 5 ilâ 15 arasında bulundu
ğu takdirde, bu bileşimdeki grizu patlamaya hazır duruma gelmiş demektir. Bu üç unsurdan 
oksijenin ortamdan bertaraf edilmesi imkansızdır. Zira, yer altında çalışanların yaşaması için, 
ortam sürekli olarak havalandırılmaktadır. Tutuşmayı sağlayacak olan sıcaklık kaynaklarının 
da ortamdan tam olarak kaldırılması düşünülemez; bu da işin gereğidir. 

Bütün bu nedenlerle grizu patlamalarının önlenmesi için tek çare, metan gazı çıkışının 
yakından izlenmesi ve tehlike yaratacak şekilde birikiminin engellenmesidir. Bilindiği gibi, gri
zu patlamalarını tamamıyla engellemek, modern madencilikte bile mümkün olmamaktadır. 
Gelişmiş ülkelerde de yaşanan grizu faciaları, bunun bariz bir göstergesidir. Ancak, gerekli gü
venlik önlemlerinin alınması ve yeraltı çalışmalarının etkin, yeterli ve müdahaleci bir biçimde 
denetlenmesi sayesinde ölüm olaylarını minimuma indirgemek mümkündür. 

tyi; ama, bu tür nitelikli bir denetim hayata nasıl geçirilecektir? Her ay, her gün, her saat 
değil, her dakika değişebilen yeraltı çalışma koşullarının ve atmosferinin, mevcut resmî denetim 
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mekanizmasının hantallığı yla kontrol edilmesi kesinlikle mümkün değildir. Yer altındaki kaza
ların asgariye indirilebilmesi için, anında müdahale inisiyatifi, vazgeçilemeyecek kadar hayatî 
Önemi haiz bir önkoşuldur. Bu nitelikteki bir kontrol ise, ancak ve ancak yer altında daimî 
olarak çalışan emniyet kadroları eliyle gerçekleştirilebilir. 

Müdahaleci bir kontrol mekanizmasının nasıl gerçekleşmesi gerektiğini veya gerçekleşece
ğini üç ana başlık altında inceleyebiliriz : 

1. Yer altında çalışanların eğitimi. 
Bu da üç başlıkta toplanabilir : 
a) İşçilerin eğitimi. Bu, grizu patlamaları, ilk yardım ve tahlisiye konularında bilgilen

dirmeyle olur. 
b) Emniyet nezaretçilerinin eğitimi, (Seminerler, kurslar, uygulamalı eğitim ve tahlisiye 

işleri için özel eğitim) 
c) Emniyet mühendislerinin eğitimi, 
2. Üniversite eğitimi, 
3. Hizmetiçi eğitim, (Tahlisiye işleri için özel eğitim.) 
Yukarıdaki eğitimlerden geçerek yetiştirilmiş yeterli sayıdaki emniyet kadrolarının yer al

tında istihdam edilmeleri kayıtsız şartsız sağlanmalıdır. 

Gelişmiş ülkelerde sorumluluklar ve yetkiler, aşama aşama yüklenmekte ve verilmektedir. 
Bu uygulama, insan yaşamıyla direkt ilişkisi olan emniyet mühendisleri için özellikle önemli
dir. Örneğin; İngiltere'nin ulusal kömür kurumunda, maden mühendisleri, sorumluluk yük
lenmeden önce, ocakların çeşitli birimlerinde doksanaltı hafta meslek içi eğitime tabi tutul
makta, bu eğitimi gözeten uzmanların vereceği olumlu raporlardan sonra yeterlilik sınavına 
alınmakta ve bu sınavda başarılı oldukları takdirde yeterlilik sertifikası alabilmektedirler. Bu 
sertifika, Almanya, Fransa ve diğer ülkelerde de geçerlidir. Yeterlik kazanmış mühendisler, da
ha sonra çeşitli yönetim kademelerinde sorumluluk alabilmektedirler, en küçük birimden baş
layarak aşama aşama havza yöneticiliklerine terfi etmektedirler. Görüldüğü gibi, gelişmiş ül
kelerde belirli bir mevkie getirilenler, o mevkiin sorumluluğunu yüklenmek ve yetkilerini kuşa
nabilmek için, belirli süzgeçlerden geçebilecek teorik ve pratik bilgi birikimini kazanmak zo
rundadırlar. Oysa ki, ülkemizdeki uygulamalar, bu rasyonel terfi sisteminin tam aksine işle
mekte, mevki sahibi olabilmenin tek ölçüsü siyasî kimlikte aranmaktadır; ne barem, ne liya
kat, ne birikim, ne ehliyet ve hatta ne de meslek... 

Madenlerde emniyet konusu, gelişmiş ülkelerde yıllardan beri ayrı bir teknik kongre ko
nusu olmaktadır, örneğin, 1989'da Washington'da yirmiüçüncüsü toplanan "Madenlerde 
Emniyet" konulu konferansta, yeraltı madenciliğini emniyet açısından ilgilendiren konular üze
rinde yapılan araştırmalar ve geliştirmeler ve önlemler sistemi tartışılmış ve bilgi alışverişi sağ
lanmıştır. Bu, gelişmiş ülkelerin konuya ne kadar önem verdiklerini kanıtlayan bariz bir gös
tergedir. 

Bunların yanı sıra, Birleşmiş Milletler de konuya çok duyarlı yaklaşmaktadır. Bölgesel bir 
proje olan kömür madenciliğinde bilgisayara dayalı izleme sistemleri ile son gelişmeler doğrul
tusunda evrensel çözümler aranmaktadır. Gerekli donatımların üretimi ve araştırmaların ye
tersizliği nedeniyle Türkiye, anılan projeye sadece izleyici olarak katılabilmektedir. 
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Kazaların önlenmesinde denetim mekanizmasının hayatî önemi vardır. Gelişmiş ülkelerde 
yatırım gücü yüksek, yetkileri çok iyi tanımlanmış ve bu yetkileri kullanan denetim organları 
görev yapmaktadır, örneğin, Almanya'da maden ocaklarının işçi sağlığı ve iş güvenliği yönün
den denetimi, neredeyse sınırsız yetkilerle donatılmış bir maden zabıtası kurumunun tekelin
dedir. Maden ocaklarını denetleyen müfettişler, nitelik, nicelik, eğitim ehliyet, liyakat, meslek 
ve yetki kullanabilme gücü açısından yetersizdirler, tş teftiş kuruluna bağlı müfettişler arasın
da, dinî orta eğitim kökenliler bulunmaktadır; hem de azımsanmayacak bir sayıda. 

Çalışma Bakanlığı bünyesindeki iş güvenliği müfettişleri grupları 1979'da Ecevit îktidarı 
döneminde lağvedilmiş ve bunun yerine tş Teftiş Kurulu Başkanlığı ihdas edilerek her türlü 
denetimin programlanması ve yürütümü bu kurulun yönetiminde merkezîlendirilmiş ve 1982'de 
de bazı iş güvenliği müfettişleri 1402 sayılı \asa marifetiyle kapının önüne konmuştur. Çalış
ma Bakanlığının bugünkü yapısıyla maden ocaklarında etkili ve yeterli denetim yapacağını um
mak bir hayalden ibarettir. 

ikinci konu ise, nicelik ve niteliği yeterli ölçme ve kontrol aygıtlarının bulundurulmasıdır. 
Güvenilir gaz dedektörleri, tahlisiye aygıtları, öz kurtarıcı gaz maskeleri ve gerekiyorsa erken 
uyarı sistemleri sayesinde, tehlikeler daha doğmadan tespit edilebilmekte ve gerekli önlemler 
alınarak oluşabilecek zararlar en aza indirgenebilmektedir. Erken uyarı sistemleri sayesinde, 
maden ocaklarının kritik noktalarındaki karbonmonoksit, metan ve diğer tehlikeli gazların ocak 
havası içindeki miktarları yer üstündeki bir merkezden sürekli olarak izlenebilmekte, bu bilgi
ler depolanabilmekte, tehlikeli sınırlara dayanmadan önce alarm verebilmekte ve dolayısıyla 
gereken önlemler derhal alınabilmektedir. 

Bütün bu emniyet önlemleri yine de yeterli olmadığı için, gelişmiş ülkelerde öz kurtarıcı 
karbonmonoksit maskeleriyle donatılmamış hiçbir kişi ocağa indirilmemektedir. Olay anında 
acil bir müdahalede bulunabilecek yeterli eğitimleri sağlanmış tahlisiye ekipleri, üç vardiye yer 
üstünde daimi nöbet tutmaktadırlar. 

Üçüncü konu ise, uygun sistemin belirlenmesidir, tşletme projeleri emniyet mevzuatına 
uygun olarak hazırlanmalı ve denetlenmelidir. Ocaklar, yeterli ve emniyetli biçimde havalandı-
rılmalıdır. Gaz içerikleri kendiliğinden tutuşmaya yatkınlık, tozların patlayabilirliği gibi kö
mür niteliklerinin belirlenmesi gereklidir ve bunlara bağlı olarak, metan drenajı ile taş tozu 
bariyerlerinin ve su bariyerlerinin yapılıp yapılamayacağı konularında karar verilmelidir. 

Grizu ve toz patlamalarının önlenmesi, yukarıda belirtilen aydınlatıcı açıklamalar ışığı al
tında değerlendirilmelidir. 

Bir de mevzuata bakalım; mevzuat ne durumdadır? Maden ocaklarında emniyetin sağ
lanması, genelde, yürürlükteki çalışma mevzuatının ve özelinde de maden ve taş ocakları işlet
melerinde ve tünel yapımında alınacak işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerine ilişkin tüzüğün 
hükümleri çerçevesinde denetlenmektedir. 

Anılan tüzük, ülkemizde madencilik koşulları ve özgül sorunları göz önüne alınmaksızın, 
çalakalem tercüme edilerek hazırlanan eski Maden Emniyet Nizamnamesinin 1984'te yeni Türk-
çeye çevrilmesiyle şekillenmiştir. 

Gelişmiş ülkelerde, benzeri tüzüklerin birçok önemli maddesini, detaylarını açan yönet
melikler ve yönergeler yürürlüğe konulmakta ve uygulamaları kapsayan eğitici broşürler ya
yınlanmaktadır. Ülkemizde ise, yasama yetkisi fennî nezaretçiye devredilmiş olup, fennî neza-
retçi de, maadeniciye, yani işverene karşı eli kolu bağlı durumdadır. 
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Yasama yetkisinin kimi zaman da işveren vekili konumundaki fennî nezaretçiye devredil
mesi yanlıştır. Kaldı ki, devlet, kendi yetkisini de kullanmamaktadır, örneğin, tüzüğün, kendi
liğinden yangına müsait damarlarda alınacak önlemlere ilişkin maddesinde, Çalışma Bakanlı
ğının yönetmelik çıkarmasına hükmedilmektedir. Bugüne kadar, anılan Bakanlıkta böyle bir 
yönetmelik çıkarılmış değildir. Çalışma Bakanlığının bugünkü kadrosunda, böyle bir tüzüğü 
hazırlayacak ehliyette teknik eleman da yoktur. 

Mevzuat hükümleri ilgili devlet kuruluşunca vazedilmeli uygulama da aynı kuruluşça de-
netlenmelidir. 

Tüzük hükümlerinde anılan "Bakanlık" kelimesinin Çalışma Bakanlığı anlamına geldiği 
gayet açık olarak belirtilirken, aynı tüzüğün 331 inci maddesi, grizulu ve yangınlı damarlarda 
yapılan çalışmalarda, vukuu muhtemel herhangi bir kaza anında Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığının mühendislerine, tahlisiye işinin yönetimiyle ilgili olarak sorumluluk yüklemek ve 
son sözü söyleyecek kadar da yetki vermektedir. Bu kargaşadır, bu çarpıklıktır. Sektörün dev
let katında dağınıklığının bariz bir göstergesidir. Yeniçeltek faciasında, yaklaşık 23 saat süren 
yetersiz tahlisiye çabaları esnasında, ilgili bakanlıktan gelmesi gereken maden mühendisi bu
lunmamıştır. Çünkü, ilgili bakanlık bünyesinde, hayatında grizulu ve yangınlı ocaklarda bir 
kilogram kömürün çıkartımını yönetmiş bir tek maden mühendisi istihdam edilmemekte ve 
bakanlıktaki maden işleri, ulaştırma sektöründen gelme bir jeologun keyfine ve insafına bıra
kılmaktadır. 

Mevcut tüzük yeniden elden geçirilmeli, tüzük hükümleri, ülkemizin ocaklarına indiril
meli özellikle de gaz ve toz patlamalarına müteallik hükümler ülkemizin madencilik koşulları
na göre acilen geliştirilmeli, etkili ve yeterli bir denetim sağlanabilmesi için, tüm madencilik 
kurumlan bir tek bakanlığın bünyesinde merkezlendirilmelidir. 

Bir de, gelişmiş ülkelerle Türkiye'nin kaza istatistiklerini kıyaslayalım : 1981-86 dönemin
de ülkemizde meydana gelen genel iş kazası istatistiklerinin değerlendirilmesi yapıldığında, aşa
ğıdaki görünüm ortaya çıkmaktadır. 

Ülkemizde her gün ortalama 415 iş kazası meydana gelmekte ve yaklaşık her 100 iş kaza
sından biri ölümle sonuçlanmaktadır. Kazaların sektörel dağılımda inşaat yüzde 9,8'lik, meta
lürji yüzde ll'lik ve kömür madenciliği de yüzde 9,8'lik paylarla ilk üç sıraya yerleşmiştir, tş 
kazaları sonucu sürekli sakat kalanlar ile iş göremez duruma gelenlerin sayısı da çok yüksek
tir. tş kazalarını taşkömürü madenciliği özelinde incelediğimizde ise şunu görüyoruz : AET 
ülkelerinde 1960-64 döneminde çıkartılan her 100 bin ton kömür için 25 işçi kazaya uğrarken, 
aynı sayı 15 yıl içinde 8'e düşmüştür. Zonguldak havzasında ise, 1960-77 dönemi içinde her 
100 bin ton kömürün çıkartımı için kazaya uğrayan işçi sayısı 90 civarındadır. Bu verilere göre, 
ülkemizdeki iş güvenliğinin, AET ülkelerine göre 10 kat daha geri olduğu görülmektedir. 

ölümle sonuçlanan kaza sayısı açısından bakarsak : İngiltere'de 1986 yılında madende 
çalışan her 4 946 kişiden 1 kişi ölürken, ülkemizde her 369 kişiden 1 kişinin ölmesi, madenler
de iş güvenliğinin geriliğini vurgulayan çarpıcı bir örnektir. Bu örnek açısından bakıldığında, 
ülkemiz, İngiltere kömür madenciliğinin 19 uncu Yüzyıldaki konumunu andırmaktadır. Ayrı
ca, Almanya'da 10 milyon ton kömürün çıkarılması için 1 işçi ölürken, ülkemizde aynı miktar 
kömürün çıkarılması için 25 işçi ölmektedir. 

Gelişmiş ülkelerde de Yeniçeltek benzeri facialar yaşandığı halde, ülkemizdeki kaza teker
rür paylan niçin yüksektir? Çünkü, ülkemizde, maden aramacılığı ve çıkartımı için gereken 
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yatırımlar yapılmamaktadır. Tek taşkömürü havzamız olan Zonguldak'ın, bugünkü çıkartım 
düzeyi, 1950'li yıllar düzeyindedir. Madencilik sektörünün genelinde yatırımlar durma nokta
sına gelmiştir. Kömür madenciliği de, bu ters gidişten nasibini almaktadır. 

1930'lu yıllardan bugüne kadar ki gelişime bir göz attığımızda da şunu görüyoruz : Birinci 
Beş Yıllık Sanayi Planında madencilik yatırımlarının genel yatırımlar içindeki payı yüzde 27; 
tkinci Plan döneminde ise yüzde 49'dur. Aynı pay, 1970'li yıllarda yüzde 9'a ve günümüzde 
de yüzde 2,2'ye düşmüştür. 

Yatırım yapılmayan ve yıllarca ihmal edilen sektörün yeraltı işletmelerini kapatmak çö
züm değildir. Yılların ihmâlinin ve kendi kaderine terk edilmişliğin bedelini korkunç can ka-
yıplarıyla ödemekten bir an önce kurtulmalıyız. 

tnsan canı söz konusu olduğunda, iş güvenliği yatırımları, bir maliyet unsuru olarak te
lakki edilmemelidir. Aşağıdaki tarih çizelgesinde görülen hazin gelişim kader değildir; önüne 
geçilmesi tamamen mümkün olmasa bile, mutlaka minimuma indirilmelidir : 

1942 Armutçuk grizu patlaması 63 ölü, 1947 Kozlu 53 ölü, 1955 Karadon 54 ölü, 1955 
Çeltek 63 ölü, 1983 Armutçuk 103 ölü ve 1990 yılında yine Çeltek'te 68 Ölü. Yeniçeltek, gidişat 
böyle sürdükçe ne ilktir ne de son olacaktır. Şu an, grizulu ve kendiliğinden tutuşmaya müsait 
bir kömür damarından çıkartım yapılan ocakta, benzeri bir facianın yaşanmayacağı hiçbir za
man garanti edilemez. Yeniçeltek faciası madencilikteki iş güvenliği sorunlarından, iş güvenli
ği de madenciliğin içinde bulunduğu genel perişan durumdan ayrı olarak ele alınıp incelene-
mez. Gelişmekte olan bir ülke olduğumuzu gözardı etmeden, doğal şartlar ne kadar ağır olur
sa olsun, işçinin can güvenliğini ön planda tutarak, gereken iş güvenliği yatırımlarını gerçek
leştirmek zorundayız. Kazalardaki can kayıplarının sayısı, ancak bu şekilde aşağıya çekilebilir. 

Ağır sanayiin can damarı durumundaki madencilik, dünyada ve ülkemizde en ağır ve en 
tehlikeli iş kolu olarak kabul edilmektedir. Ne var ki ocaklarımızda her yıl onlarca işçinin ka
zaya uğrayarak ölmesi, yeraltı işletmelerinin kapatılması için gerekçe olarak ileri sürülebilmek-
tedir. Bu, insafsızlıktır, mantıksızlıktır. Hiç kimse, her yıl binlerce insanın trafik kazasından 
ölmesini, karayollarının kapatılması veya bütün sürücülerin daimi olarak trafikten men edil
mesi için gerekçe olarak gösteremez. Yapılması gereken, ocakları kapatmak değil, madencilik 
yatırımlarına başlayarak, emniyetli bir çalışma ortamı sağlamak ve işçilerin en doğal hakkı 
olan yaşama ve çalışma haklarını ellerinden almamaktır. 

Yeniçeltek ve benzeri faciaların bir daha yaşanmaması için, yer altında çalışanların can 
güvenliklerinin sağlanmasının yolu, madenciliğimizin dağ gibi sorunlarının çözüme kavuştu
rulmasından geçer. Madenciliğimizin sorunları gerçekten çözülmek isteniyor ise, her şeyden 
önce, sektörün pratiğinde deneyim kazanmış gerçek uzmanlardan oluşturulacak istişari bir ulusal 
madencilik şûrası toplanmalı ve bu şûranın tayin edeceği strateji doğrultusunda, ulusal bir ma
dencilik politikası üretilerek, uzun vadeli planlamalara gidilmeli ve planlananlar gerçekleştiril
melidir. 

Sektörün insan unsurunu temsil yeteneğini haiz olan üniversiteler, Türkiye Madenciler Der
neği, Madencilik tş Kolu Sendikaları ve Maden Mühendisleri Odası tarafından tasvip edilecek 
bir maden kanunu yürürlüğe konmalı; işlemeyen ve işlemesi de mümkün olmayan 3213 sayılı 
Maden Kanunu derhal yürürlükten kaldırılmalı, bütün maden kanunlarının işlemesi için 
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Maden Dairesi, en azından, bölgeler düzeyinde teşkilatlanmahdır. Maden işçilerinin kanı ve 
alın teri, maden mühendislerinin dahi kanı ve kafa emeği, madencilerin de kıtkanaat birikim
leriyle oluşan malî kaynakları; madenciliğimizi köstekleyen faaliyetler ve varlığı meçhul ma
denler için israf eden sözümona Madencilik Fonu, Sayıştay denetimi altında derhal tasfiye edil
meli 50 yıl önce, madenciliği finanse etmek maksadıyla kurulan Etibank, yeniden ayaklarının 
üstüne dikilmelidir. 

Madencilik sektörünün devlet katındaki dağınıklığı giderilmeli, diğer bütün az gelişmiş 
ülkelerde olduğu gibi, bir Madencilik Metalürji Petrol Bakanlığı kurularak, madencilikle uğ
raşan bütün kurum ve kuruluşlar bu Bakanlığa bağlanmalıdır. Madenlerle ilgili her türlü de
netim yetkisi de bu Bakanlığın bünyesinde merkezilendirilmelidir. 

Bir bina, üç öğretim üyesi ve 40 öğrenciden oluşan, hiçbir fizikî ve akademik altyapısı 
bulunmayan ve işsiz üretmekten başka hiçbir işlev görmeyen sözde eğitim kurumlarıyla maden 
mühendisi yetiştirilmesinden vazgeçilmeli; mühendislik eğitimi ve diğer tüm eğitimler, öğren
cilerin, öğretim üyelerinin ezici çoğunluğunun, siyasî partilerin ve tüm kamuoyunun karşı ol
duğu YÖK ucubesinin sultasından kurtarılmalıdır. 

Tüm bu hususların incelenmesi ve madencilik sektörüne ciddî hizmet verilebilmesi için, 
bir Meclis araştırmasının açılması gerekmektedir. Tüm siyasî parti gruplarının bu Meclis araş
tırmasının kabulü yönünde gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyor, Yüce Meclise saygılar 
sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köse. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Adana Milletvekili ibrahim öztürk; buyurun efendim. 

(ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA İBRAHİM ÖZTÜRK (Adana) — Sayın Başkan, saygıdeğer mil
letvekilleri; Yeniçeltek Linyit İşletmeleri A.Ş/de 7 Şubat 1990 tarihinde meydana gelen ve 68 
işçinin vefatı ve bir işçimizin de yaralanmasına yol açan grizu patlamasıyla ilgili olarak Koksal 
Toptan ve 29 arkadaşı, Kemal Anadol ve 12 arkadaşı, Mehmet Tahir Köse ve 24 arkadaşı tara
fından verilen Meclis araştırması önergeleri konusunda bilgi sunmak üzere huzurunuzda bulu
nuyorum. Anavatan Grubu adına, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, dünyada ve ülkemizde sanayileşme ve teknolojik gelişmelere paralel 
olarak, özellikle işyerlerinde üretken faktör olarak çalışan kişilerin sağlığı ve güvenliğiniyle il
gili birtakım sorunlar ortaya çıkmıştır. Başlangıçta fazla önemsenmeyen bu sorunlar, iş veri
mini ve işletmeyi tehlikeye sokmasıyla önem kazanmış ve üzerinde düşünülmesi gerekliliği doğ
muştur. Bu aşamada yapılan çalışmalar sonucunda, işyerlerinde çalışma düzeni ve şartlarını 
kapsayan birtakım kurallar ve kanunlar yürürlüğe konulmuştur. Ancak, geçen zaman içinde 
bu düzenlemelerin yetersiz olduğu görülmüş ve soruna daha değişik açılardan yaklaşılması ge
rekliliği başgörtermiştir. Bunun üzerine yapılan çalışmalar ve araştırmalar sonucunda, işçi sağlığı 
ve iş güvenliği kavramı doğmuş, konuya bilimsel olarak yaklaşılmasına başlanılmıştır. İşçi sağ
lığı ve iş güvenliği; tıbbın, tekniğin ve diğer bilim dallarının çalışma alanını oluşturmuştur. Tek
nolojik gelişmenin ve sanayileşmenin süreklilik arz etmesi nedeniyle, her geçen gün çalışma 
alanlarına katılan yeni işkolları, kimyasal maddeler, makine ve teçhizatlar, bu konu üzerinde 
çalışılmasını, kesintisiz olmasını, her yeni'teknoloji ile karşılaşılan yeni sorunların araştırılma
sını ve çözümlenmeye çalışılmasını gerektirmektedir. İşte, işçi sağlığı ve iş güvenliğini, kısaca, "tş-
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yerlerinde, işin yürütülmesi sırasında, çeşitli nedenlerden kaynaklanan, sağlığa zarar verebile
cek şartlardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel bir çalışmadır" şeklinde tanım
lamak mümkündür. Genel anlamda yapılması gereken işçi sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarının 
amaçlarını şöyle sıralayabiliriz. Kuşkusuz bu hususlar birbiriyle yakından ilgilidir : 

Birincisi, çalışanları korumak, işçi sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarının amacını oluştu
rur. Çalışanları, işyerinin olumsuz etkilerinden korumak, rahat ve güvenli bir ortamda çalış
malarını sağlamak, başka bir ifadeyle, çalışanları iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı ko
ruyacak, ruh ve beden bütünlüklerinin sağlanmasını sonuçlandırmaktır. 

İkincisi, üretim güvenliğini sağlamak. Bir işyerinde üretim güvenliğinin sağlanması, bera
berinde verimin artması sonucunu doğuracağından, özellikle, ekonomik açıdan önemlidir. İş
yerinde çalışan işçilerin korunmasıyla meslek hastalıkları ve iş kazaları sonucu ortaya çıkan 
işgücü ve işgünü kayıpları azalacak, dolayısıyla, üretim korunacak veya daha sağlıklı ve gü
venli çalışma ortamının işçiye verdiği güvenle iş veriminin artması sağlanacaktır. 

Üçüncüsü, işletme güvenliğini sağlamaktır. İşyerinde alınacak tedbirlerle iş kazalarından 
veya güvensiz ve sağlıksız çalışma ortamından dolayı doğabilecek makine arızaları ve devre 
dışı kalmaları; patlama olayları; yangın gibi işletmeyi tehlikeye düşürebilecek durumlar orta
dan kaldırılacak, işletme güvenliği sağlanmış olacaktır. 

Anlaşılacağı gibi, işçi sağlığı ve iş güvenliği çok yönlü bir çalışmayı gerektirmektedir. Ça
lışmalar sırasında tıp, fizik, kimya, mühendislik, matematik, iktisat, istatistik, sosyoloji, psi
koloji ve ekonomi gibi bilimlerden yararlanılır. Çalışma alanı ise, fabrikalar, atölyeler maden
ler, inşaatlar, yani.üretim faaliyeti bulunan tüm işkollarını kapsar ve doğal olarak da, her işko
lunda bazı farklılıklar gösterir. 

Değerli milletvekilleri, bu genel açıklamalardan sonra, şimdi, 7 Şubat 1990 tarihinde mey
dana gelen ve 68 işçinin ölümü ve bir işçinin yararlanmalıyla sonuçlanan grizu patlamasının 
ortaya çıktığı Yeniçeltek Linyit İşletmeleri A.Ş. ve olay hakkında bilgi sunmak istiyorum. Ye-
niçeltek Linyit işletmeleri, yüzde 20 hissesi Amasya Şeker Fabrikasına, yüzde 16 hissesi Şeker 
Sanayii Genel Müdürlüğüne, yüzde 16 hissesi Amasya Pancar Kooperatif Birliğine, yüzde 10 
hissesi Merzifon Belediyesine, yüzde 4 hissesi Amasya Belediyesine, yüzde 34 hissesi Kömür 
İşletmeleri A.Ş.'ye ait bir anonim şirkettir. 

İşletmede, 824 erkek, 3 kadın olmak üzere toplam 827 işçi üç vardiya şeklinde çalışmaktadır. 
7 Şubat 1990 tarihinde, söz konusu işletmede 141 işçinin çalıştığı 16.00 - 24.000 vardiya

sında, saat 19.30 sıralarında grizu patlaması ve yangın şeklinde gelişen iş kazası; 223 ve 226 
kotlarında, 243 ayağında çalışan 66 işçinin ölümüne yol açmıştır. 

Olay yerine hava girişini önleyerek, yangını söndürmek amacıyla, işletme idaresi tarafın
dan, kazanın vuku bulduğu ayağın giriş ve çıkışlarına barajlar yapılmıştır. 10 Şubat 1990 günü 
saat 15.00'ten itibaren Alman Merkezi Maden Kurtarma Teşkilatından gelen uzman; 12.2.1990 
gecesi saat 03.00'ten itibaren de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşçi Sağlığı ve İş Gü
venliği Merkezi ile Türkiye Taşkömürü Kurumu elemanları tarafından madene girilerek yapı
lan incelemelerde, yangının devam edip etmediği ve kurtarma çalışmalarını başlatmak üzere 
madene girilip girilemeyeceği hususları araştırılmıştır. Bu amaçla, barajlara kadar olan kısım
larda yapılan incelemelerde, barajların önündeki ve içindeki ortam havasının birleşimini bdir-
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lemek üzere gaz ölçümleri yapılmıştır. Baraj içi ölçümlerinde, barajlara yerleştirilen, gerekti
ğinde içerideki havayı dışariya verebilecek borulardan alınan hava numuleri baz alınmıştır. Gaz 
analizör metanometre, karbonmonoksit, karbondioksit, oksijen dedtör tüpleri kullanılarak ya
pılan gaz ölçümlerinde aşağıdaki değerler tespit edilmiştir. 

11 Şubat 1990 tarihinde Alman uzmanlar tarafından yapılan ölçüm sonucunda, baraj gi
rişinde, yani baraj önünde metanın yüzde 0,45, karbonmonoksitin yüzde 50 ppm, oksijenin 
yüzde 20,6 olduğu; baraj içinde ise metanın yüzde 15, karbonmonoksitin yüzde 3 000 - 3 500 
ppm, karbondioksitin yüzde 3,5; oksijenin yüzde 13,3 olduğu; yine barajın çıkış kısmında ise 
metanın yüzde 2, karbonmonoksitin yüzde 20 ppm, oksijenin yüzde 19,9 olduğu ve barajın 
içinde ise metanın yüzde 20, karbonmonoksitin yüzde 3 000 ppm, karbondioksitin yüzde 3,5; 
oksijenin de yüzde 9,8 olduğu görülmüştür. 

Bir gün sonra, yani 12 Şubat 1990 tarihinde tSGÜM ve TTK elemanları tarafından yapı
lan ölçümler sonucunda, baraj önünde metanın yüzde 0,45 kabonmonoksitin yüzde 19 ppm, 
karbondioksitin yüzde 0,14 oksijenin yüzde 20,6; baraj içinde metanın yüzde 31,75, karbon 
monoksitin yüzde 695 ppm, karbondioksitin yüzde 2,95, oksijenin de yüzde 7,75 olduğu gö
rülmüştür. 

12 saat ara ile yapılan ölçümlerde, baraj içinde metan oranının yüzde 31,75'ten yüzde 42'2'ye 
yükseldiği, karbonmonoksitin 3 000 - 3 500 ppm den 530 - 695 ppm'e azaldığı, karbondioksit 
konsantrasyonunun yüzde 3'te kaldığı, oksijen kontrasyonunun azaldığı, baraj içinde pozitif 
basınç bulunduğu ve barajların devamlı sızma halinde olduğu belirtilmektedir. 

Ortam havasında yüzde 5-15 konsantrasyonda bulunduğunda patlama özelliği gösteren 
grizu, kömürde karbonlaşma sırasında oluşan metan gazının hava ile karışımına verilen isim
dir. Bazı ocaklarda bulunan kömür damarlarının, aniden büyük miktarlarda grizu açığa çıkar
ma özelliğine sahip olmasına karşılık, bazı damarlarda bu özelliğe rastlanmamaktadır. 

Ortamdaki grizu konsantrasyonuna bağlı olarak patlama nedenleri aşağıdaki gibi özetle
nebilir. 

Ortamda açık alev bulunması, yetersiz havalandırma nedeniyle kömür kızışması, patlayı
cı maddelerin tutuşması, kısa devre görülmesi, kaynak makinesi kullanılması, metal aksamın 
sürtüşmesi, pnömatik sistemlerde yağ tutuşması. 

Sayılan bu nedenler, aynı zamanda, ocaklarda yangına yol açan faktörlerdir. Yeniçeltek 
Linyit İşletmesi A.Ş.'de her iki olay birlikte görülmüştür. 

Madenlerde, kendiliğinden kızışmayla görülen iç yanma ve açık alev şeklindeki yanma ol
mak Üzere, iki tür yangın söz konusudur. Her iki türde de kömürdeki karbonun havadaki oksi
jenle birleşmesi sonucu, ortamdaki karbonmonoksit ve karbondioksit konsantrasyonu artar, 
oksiyen konsantrasyonu azalır. Yangınlarda, hava akımının kesilmesiyle ortamdaki oksijen bit
tiğinde ise yangın sönmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Yeniçeltek Linyit İşletmeleri A.Ş.'de 7 Şubat 1990 
tarihinde meydana gelen ve 68 işçinin vefatı ve 1 işçinin yaralanmasına yol açan müessif kaza 
sebebiyle 8-16 Şubat 1990 tarihleri arasında yapılan incelemelerde, geri dönümlü arka göçert-
meli, uzun ayak metodlu üretimde göçertmenin grizu birikmesine meydan vermeyecek şekilde 
yapılmamış olmasının etkili olduğu tespit edilmiştir. 
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işçilere sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması, her şeyden önce insanî yaklaşımın gere
ği olarak bilinmekte, konunun toplumsal ve verimlilik yönünün de göz önünde bulundurulma
sı zorunludur, tş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesinde, eğitim araştırma, denetim 
ve tedbirlerin zamanında alınmasının ve alınan bu tedbirlere titizlikle uyulmasının büyük önem 
taşıdığında kuşku bulunmamaktadır, işçilerimizin sağlığı ve güvenliği, Hükümetimizce üze
rinde en çok durulan konuların başında gelmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
mızca, iş kazalarının önlenmesi için işyerlerinde alınacak önlemlerden bunların denetimine, 
işçi ve işverenlerin eğitilmesinden sağlık tesislerinin geliştirilmesine kadar çeşitli konularda bi
limsel inceleme ve araştırmalar, Uluslararası Çalışma Teşkilatının da katkılarıyla sürdürül
mektedir. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, işyerlerinin kurulması aşamasından başlaya
rak, işletmeye açılması ve işletilmesi döneminde de üzerine düşen görevleri eksiksiz yürüttüğü 
görülmektedir. 

tş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenerek en aza indirilmesinde, devlet, işçi ve işve
ren kesimlerinin, üzerine düşen görevlerini zamanında ve eksiksiz yerine getirmeleri büyük önem 
taşımaktadır. Başta üniversitelerimiz, belediyelerimiz, basın ve TRT de konuyu kamuoyuna en 
etkili bir şekilde aktarmalı, önemini kabul edecek bir anlayışa ulaşılmasını sağlamalıdır. Her 
Şeyden önce, işçilerimiz, kendi hayatlarını düşünerek daha dikkatli ve temkinli olmalıdırlar; 
iş güvenliği kurallarına uymanın bir zaruret olduğuna inanmalıdırlar, işverenler de, bu konu
daki önlemleri noksansız almalı ve işçi hayatının her şeyden daha önemli olduğunun bilinci 
içinde hareket etmelidirler. 

Hükümetimizin, işçi sağlığı ve iş güvenliğine verdiği önemin bir gereği olarak, 1988 yılı
nın 11 inci ayında yürürlüğe giren 3493 sayılı Kanunla, 147S sayılı tş Kanununda öngörülen 
ceza miktarları büyük ölçüde artırılmıştır. Kanunda en büyük artışlar, işçi sağlığı ve iş güvenli
ği alanında yapılarak, bu alandaki bir kısım cezalar 7 500 liradan 1,5 milyon TL.'ye yükseltil
miştir. Böylece, işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin alınması ve bu tedbirlere daha titizlikle 
uyulması ve iş kazalarının azaltılması amaçlanmıştır. 

Bütün dünya da olduğu gibi, ülkemizde de alınan ve alınabilecek tüm tedbirlere rağmen, 
grizunun özelliği, jeolojik yapı ve benzeri sebeplerle meydana gelen kömür ocakları kazaları, 
bir ölçüde, kaçınılmazlığı da bünyesinde taşımaktadır. Uluslararası Çalışma Teşkilatının tespit
lerine göre, dünyada her üç dakikada bir işçi, iş kazası veya meslek hastalığından ölmektedir. 
Yine aynı kaynağa göre, dünyada her yıl ortalama 110 milyon işçi iş kazası geçirmekte veya 
meslek hastalığına yakalanmaktadır. 2 milyon işçi sakat kalmakta, 60 milyon işçi yaralanmak
tadır. Son yıllarda, eğitim araştırma ve denetim hizmetlerine verilen ağırlık sonucu, 1975 yılın
da yüzde 10,8 olan iş kazası oranı, 1989 yılında yüzde 4,7'ye ve aynı tarihler arasında iş kazala
rındaki ölüm oranı da yüzbinde 50'den, yüzbinde 40'a düşmüştür. Alınan ve alınabilecek tüm 
tedbirlere rağmen, grizunun özelliği, jeolojik yapı ve benzeri sebeplerle dünyada meydana ge
len kömür ocakları kazaları, bir ölçüde kaçınılmazlığını da bünyesinde taşımaktadır. Nitekim, 
Japonya'da 1985 yılında meydana gelen iki grizu patlamasında 73, Tayvan'da 1984 yılında mey
dana gelen grizu patlamasında 167 ve gene bulunduğumuz yılın ağustos ayında Yugoslavya'da 
meydana gelen grizu patlamasında 180 işçi hayatını kaybetmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yukarıdan beri yapılan açıklamalarda görüleceği üze
re, devlet, eğitim, araştırma ve denetim hizmetleriyle, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanmasında 
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üzerine düşen görevi, Batı ülkeleri düzeyinde sayılabilecek bir ölçüde yerine getirmektedir. Mem
leketimizdeki mevzuat düzenlemeleri dünya standartlarına uygun olmakla birlikte, teknoloji
nin gelişmesine paralel yeni tedbirlerin de alınması zorunludur. Bunun için, dünyadaki geliş
meler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızca izlenmekte ve gerekli tedbirler alınmakta
dır. Nitekim, Milletlerarası Çalışma Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile ilgi
li işbirliği yapılarak, maden ocaklarında işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin geliştirilmesi 
amacıyla hazırlanan bir proje de uygulamaya konulmuştur. 

Yukarıdan beri yapılan açıklamalar, her işyerinde olduğu gibi, maden işyerinde de gerekli 
incelemelerin titizlikle yapıldığını ve önlemlerin zamanında alındığını, dünyadaki gelişmelerin 
izlendiğini göstermektedir. 

Bu itibarla, konuyla ilgili Meclis araştırmasına gerek bulunmadığı görüşü ile saygılarımı 
sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk. 
önergede imzası bulunan sayın üyeler adına, Amasya Milletvekili Sayın Kâzım Ulusoy, 

buyurun. 

KÂZIM ULUSOY (Amasya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 7 Şubat 1990 tarihin
de, Amasya Merzifon Yeniçeltek Linyit işletmesinde, grizu patlaması sonucu 68 ailenin ocağı
nın sönmesine neden olduğu için, 15.2.1990 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlı
ğına sunduğumuz Meclis araştırma önergemiz, yedi sekiz, aya yakın bir zamandan sonra an
cak Meclisimizin gündemine gelebildi, önergemiz üzerinde önerge sahibi olarak görüşlerimi 
arz edeceğim. Genel Kurulun değerli milletvekillerini saygıyla selamlıyorum. 

Amasya Merzifon Yeniçeltek linyit madeninde patlak veren grizu faciası, 68 ailenin ocağı
nın sönmesine neden oldu. Facia, ulusumuzu yasa boğdu. 68 yiğit genci şehit olan ailelerin 
58'i, ölülerini bile alamadılar. 68 maden işçimizin ne durumda oldukları hala kesin olarak bi
linmiyor; bilinse de görmemezlikten geliniyor. Kesin olarak bilinen acı bir gerçek şu ki, işçileri
mizi, diri diri ve kendi ihmallerimizle, alev alev yanan toplu mezara gömdük. Bu utanç hepi
mize aittir. 

özel teşebbüse ait olan Yeniçeltek işletmesinde, 1958'deki ilk faciada 9 işçimiz can vermiş
ti. tkinci patlama 19 Mart 1965 tarihinde meydana gelmişti. Bu kez ölü sayısı Türkiye rekoru 
seviyesine ulaşarak 69 aile ocağını söndürmüştü. Bu olayda 69 maden işçisinden 34'ünün ce
setleri toprak altında kalmıştı. Sorumlu olmaları gereken işletme yetkilileri ise büyük bir umur
samazlık içinde, ocağın tel örgülerle kapalı kapışının önüne birkaç manga jandarma yığarak, 
yumruklarını göğüslerine, taşlara, çalılara vurup ağıt yakan işçi ailelerini dağıtmaktan öte bir 
marifet ortaya koymamışlardır. 

Ocakta çalışmak üzere köyünden gelen işçilerin, maden hakkında en ufak bir eğitime tabi 
tutulmadan, hiçbir bilgi verilmeden toprağın altına indirildiğini ve iş güvenliği ve iş sağlığı ko
nusunda önlem alınmadığını hayretler içerisinde görmüş bulunuyorum. 

Ocağın sularla kapalı olan yüzlerce metrekarelik girişinde basit bir merdiven bile yoktu, 
tşçi, toprağın altında çalışacağı yere büyük güçlükler içinde ve balçıkla savaşarak gidebilmek
teydi. Bu giriş ve çıkışta harcanan enerji, sekiz saatlik çalışma yorgunluğuna adeta eşitti. 
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özel teşebbüs tarafından işletilen bu madende, insan hayatı hiçe sayılarak, en ufak güvenlik 
önlemi alınmamıştır. Bunun en açık örneği ise, kazanın olduğu madende, sadece bir maden 
mühendisi çalıştırılmasıdır. Oysa, o günlerde kamu sektörü madenlerinde, her vardiya, işçiler
le birlikte bir maden mühendisi ocağa inmekteydi, işçilerin ifadesine göre, işletmede bulunan 
tek maden mühendisinin de ocağa indiğini gören olmamıştır. Ayrıca, işçilerin birçok uyarısına 
rağmen, grizu kontrolları da yapılmamıştır, işletmenin tahliye ekibi ise 3 kişiden ibaretti. Bu 
ekiple kurtarma işinin yapılmasına elbette ki imkân olmazdı ve nitekim de olmamıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 1964 faciasında, 69 işçinin şehit olması karşısında, iş
letme yöneticilerinin tutumu ibret vericidir. İşletme yöneticileri, işçilerin yok olmasını umursa
madan, madenin bir ay evvel çalıştırılabileceğini; belirtmişler, yani işletmenin kârının düşece
ğinden endişe etmişlerdi; bu da, işletmede insan hayatına ne derece önem verildiğinin acı bir 
örneğidir. 

Bugüne kadar meydana gelen her maden faciasında, gerekli önlemlerin alınmamasından 
bahsedilir; bu sözler kısa bir sürede unutulur... Maden konusunda gerekli güvenlik önlemini 
almayan işletmelerin arama ve işletme ruhsatları iptal edileceği açıkça belirtilmiş olmasına rağ
men, şimdiye kadar, bu madende hiçbir ruhsat iptal edilmemiştir; Maden Kanununun çıkarıl
masını emrettiği yönetmelik ise çıkarılamamıştır. 

Görünen odur ki, aradan yirmibeş yıl geçmesine rağmen, bu işletmede hiçbir şey değiş
memiştir. işletme yöneticileri, geçmiş kazalardan ders almamışlardır; çünkü, son kazada da, 
bundan önceki kazalarda olduğu gibi, işletme yöneticilerinin umursamaz tutumu yüzünden 
1965 Mart faciasının aynısı adeta davet edilmiştir. Bu son cinayet, artık canımıza yetti; insan 
hayatına bu kadar değer vermemezlik, birkaç lira fazla kazanmak için, göz göre göre bu kadar 
işçinin hayatını tehlikeye atmak, insan olmakla bağdaşmıyor. Uçbeş şirketin masraflarını kısıp 
bilançolarının kâr hanesini biraz daha kabartması için bu kadar insanın kanına girilmesine 
göz yumanlar, hak ettikleri cezayı da çekmelidir. Bu tür ihmallerle cinayetler işlenirken, nere
de iş müfettişleri, nerede Maden Dairesi?.. Maden Kanununun uygulaması ile acaba kim ilgi
lenecektir? Şimdi, yapılmış soruşturmalar, kazanın nedenleri hakkında ileri sürülecek faydasız 
fikirler, ölen işçilerimizi geri getirecek mi? Hayır, getirmeyecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bize, kaza olmadan alınacak önlemler gerek. Biz, ha
yatlarını tehlikeye atarak, toprağın yüzlerce metre altında kömür üreten bu genç insanların, 
iş emniyetinden yoksun şekilde, kaç paraya çalıştırdıklarını, nasıl yaşadıklarını incelemenizi 
istiyoruz. Biz, bu yiğit insanlara, öldükten sonra değil, yaşarken de saygı duymanızı istiyoruz. 

7 Şubat 1990 tarihinde grizu patlamasıyla 68 işçi kardeşimizin hayatlarını yitirmiş olması, 
çileleri dinmemiş işçi ailelerinin, işçilerin anne ve babalarının üzüntüsü devam ederken; bu yet
miyormuş gibi, Yeniçeltek Kömür ve Madencilik Anonim Şirketi, 1.6.1990 tarih, 2/313 sayı ile 
tş ve işçi Bulma Kurumu Müdürlüğü Amasya Şubesine bir yazı göndererek, Genel Müdür Ce-
malettin Çakır imzasıyla, tş Kanununun 24 üncü maddesi gereğince, bozulan çalışma düzeni
nin sağlanması gerekçesiyle, 1 Temmuz 1990 tarihi itibariyle 258 işçimizin iş akitlerinin, tazmi
natlarını ödemek suretiyle, feshedildiğini bildirmektedir, işverenin bu tutum ve davranışı, sı
kıntılı işçi ailelerinin yaralarına tuz biber ekmiştir. 

Sayın milletvekilleri, lütfedin, Meclis araştırması önergemize olumlu oy veriniz de, Yeni
çeltek Linyit Maden tşletmesindeki ihmalleri ve tedbirsizlikleri, kurulacak komisyon, derinle
mesine inceleme imkânı bulsun. 
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Saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülusoy. 

Başka söz isteyen sayın üye bulunmadığına göre, araştırma önergeleri üzerindeki öngö-
rüşmeler tamamlanmış olmaktadır. 

önergeleri oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Meclis araştırması 
açılması kabul edilmemiştir. 

Sayın milletvekilleri, gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz. 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

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

BAŞKAN — 1 inci sırada, Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Başbakandan sorusu bulun
maktadır. 

Sayın Eser, görevli bulunduğundan, soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 2 nci sırada, Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoglu'nun, Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sorusu bulunmaktadır. 

Sayın Müftüoğlu?.. Burada. 
Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 3 üncü sırada, Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Devlet Bakanından so
rusu bulunmaktadır. 

Sayın Ekinci?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

4. — istanbul Milletvekili Mustafa Songül'ün, spor sahalarında meydana gelebilecek sportmenliğe 
aykırı davranışları önlemek amacıyla ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/202) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada, tstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sorusu bulunmaktadır. 

Sayın Sarıgül?.. Yok. 
Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

5. — istanbul Milletvekili Mustafa Sangül'ün, Seul Olimpiyatlarına katılan yöneticilerin görevle
rine ve bunlar için Devletçe yapılan harcamaya ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/203) 
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BAŞKAN — S inci sırada, İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sorusu bulunmaktadır. 

Sayın Sarıgül?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

6. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Horzum Şirketler Grubuna 20.11.1965 tarihli proto
kolden önce ve sonra ne kadar vergi iadesi ve kaynak kullanımı destekleme primi ödendiğine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/234) 

BAŞKAN — 6 ncı sırada, Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Başbakandan sorusu bu
lunmaktadır. 

Sayın Canver?.. Yok. 
Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 

DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Sayın Başkanım, bir noktada izin verir 
misiniz efendim? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Üniversitelerimizin açılış törenleri bu
gün de devam ettiğinden, sayın bakanlarımız Anadolu sathında üniversite törenlerinde bulu
nuyor; bundan dolayı bugünkü toplantıda bulunamadılar. Aslında, gündem dışı konuşmalara 
da bundan dolayı cevap verilemedi. 

Takdir Yüce Başkanlığındır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Sayın Bakanın, Bakanlar Kurulu üyelerinin yurt sathında görev gezisinde bulunmaları mü
nasebetiyle, soru sahibi sayın üyelerin önergelerine cevap verme imkânından mahrum bulun
maları hakkındaki açıklamasını dinlediniz. 

Sayın grup başkanvekilleri, müzakerelere devam ya da bu gerekçeyle birleşimin kapatıl
ması hususunda görüşlerinizi alabilir miyiz? 

ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Hükümet yoksa, yapacak bir şey yok efendim. 

YASİN BOZKURT (Kars) — Sayın Başkanım, yapılacak bir şey yoktur. Hükümet açıkla
masını yapmıştır; yüksek takdirlerinize arz ediyoruz. Boşu boşuna Meclisin zamanını israf et
meyelim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Bakanın açıklaması muvacehesinde, esasen soru sahibi sayın 
üyelerin de bu durumu dikkate alarak bulunmamaları sebebiyle, Başkanlıkça da uygun görül
düğünden, daha önce Genel Kurulca alınmış bulunan karar gereğince, kanun tasarı ve teklifle
rini sırasıyla görüşmek için, 3 Ekim 1990 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.21 
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B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'tn, Habur Gümrük kapısı bölgesinde 5.8.1990 tarihin
de meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu 'nun yazılı cevabı 
(7/1501) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Anayasa ve İçtüzük gereği aşağıda belirtilen soruların İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim. 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

Şırnak tli Silopi ilçesinde oturmakta olan bir kısım çocuk ve gençlerin, Habur Gümrük 
Kapısı bölgesinde limon, yumurta, kuru gıda gibi yiyecek maddelerini satarak geçimlerini te
min ettikleri bilinmektedir. 5 Ağustos tarihinde, aynı bölgede bir tanker şoförünün eşyalarının 
çalınması üzerine, sözkonusu şoför Emniyet amirliğine başvurmuş, bunun üzerine bir kısım 
Güvenlik Mensupları gerekli araştırmayı yapmak üzere olay yerine gitmişlerdir. Ruhsatlı bir 
satış işlemi yapmayan bu bölgedeki çocuklar her zaman olduğu gibi Güvenlik mensuplarını 
gördüklerinde kaçmışlar, kovalama sonunda, çocukların üzerine rastgele silah ateşi açılmış ve 
olay sonucunda, 1977 Doğumlu ilkokul S inci sınıf öğrencisi Faruk Aytuğ, sol arka omuzun-
dan vurularak, olay yerinde yaşamını yitirmiştir. 

1. Bu konu ile ilgili bir soruşturma açılmış mıdır? Açılmışsa, soruşturma sonucunda olaya 
yol açan uygulamada sorumlu kimdir? 

2. Faruk Aytuğ'un ölümüne yol açan Güvenlik mensubu kimdir? Tespit edilememişse, 
bunu nasıl açıklıyorsunuz? ölüme neden olan Güvenlik mensubu tespit edilmişse, şu ana ka
dar, hakkında yapılan işlem nedir? 

3. Faruk Aytuğ'un yakınları tarafından resmî makamlara yapılan başvurunun sonucu 
nedir? Bakanlık olarak Faruk Aytuğ'un yakınlarına bir tazminat ödenmiş midir? 

4. Benzer nahoş olayların tekrar etmemesi için tek geçim kaynağı işportacılık olan söz
konusu vatandaşlara karşı davranış şeklinin değiştirilmesi konusunda ilgili birimlerin uyarıl
ması düşünülmekte midir? 

T. C. 
içişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Güvenlik Daire Başkanlığı 1.10.1990 
Şube : Top.01.(E)-253438 

Konu : Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'in Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGt : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 3 Eylül 1990 gün ve Kan. Kar. Md. 
7/1501-5521/25379 sayılı yazısı. 

Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
na sunulan ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinde önesürü-
len hususlarla ilgili hazırlanan cevap aşağıya çıkarılmıştır. 
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1-2. 5 Ağustos 1990 günü Sımak ili Silopi ilçesi Habur Gümrük sahası içinde beklemek
te olan Gaziantep Nizip nüfusuna kayıtlı Şerif Bozgeyik'e ait, 27 KF 489 plakalı tankerde sahi
bi Şerif Bozgeyik'i dört arkadaşı ile birlikte bıçakla yaralayıp tankerden bazı eşyaları alarak 
kaçmak isteyen Silopi Karacaköyü nüfusuna kayıtlı Faruk Aytu, müşteki tanker şoförünün şi
kayeti üzerine sanıkları yakalamak üzere giden güvenlik görevlilerine Faruk Aytu ve arkadaş
ları tarafından dur ihtarına uyulmayarak silahla ateş edilmiş, güvenlik kuvvetlerini mukabil 
ikaz ateşi ile Faruk Aytu olay yerinde hayatını kaybetmiştir. 

Olay yerinde yapılan incelemede; sanıklara ait 7.65 mm çaplı, 1 adet tabanca, mermi ve 
boş kovan elde edilmiştir. 

3-4. Faruk Aytu'nun ölüm olayı ile ilgili Silopi Cumhuriyet Başsavcılığınca görevsizlik 
kararı verilmiş olmasına rağmen, görevliler hakkında Memurin Muhakematı Kanunu hüküm
lerine göre idarî tahkikat açılmıştır. 

Güvenlik görevlileri, kanunlarla belirlenmiş görev ve yetkilerini kullanmakta olup, göre
vin ifası sırasında kusurlu olanlar hakkında gerekli kanunî işlemler yapılmaktadır. 

Arz ederim. 

Abdülkadir Aksu 
İçişleri Bakanı 

2. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Şırnaklli Uludere ilçesi Merkez Yeşilova Mahallesine 
bağlı Sapaca Mezrasında oturan vatandaşların güvenlik güçlerince zorunlu göçe tabi tutuldukları iddiası
na ilişkin Başbakandan sorusu ve içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun yazılı cevabı (7/1506) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından Yazılı olarak yanıtlandırılmasını arz ederim. 

Kamer Genç 
Tunceli 

1. Sımak iline bağlı Uludere ilçesi merkez Yeşilova mahallesine bağlı 60 haneli Sapaca 
mezrasında oturan 600'e yakın yurttaş tümüyle güvenlik kuvvetlerince zorunlu göçe tabi tutul
muş ve bu insanlar halen Uludere'nin çeşitli yerlerinde barınak yeri olmadan perişan bir vazi
yette bulunmaktadırlar. 

1. Bu kişiler neden zorunlu göçe tabi tutulmuşlardır? 

2. Güvenlik düşüncesiyle zorunlu göçe tabi tutulmuş iseler neden devletçe kendilerine 
yerleşim yeri sağlanmadan evlerinden, barklarından dışarı çıkartılmışlardır? 

3. Bu vatandaşlara ne gibi bir yardım yapmayı düşünüyorsunuz? Ve kendilerine Türki
ye'nin herhangi bir yerinde konut tahsis etmeyi düşünüyor musunuz? 

4. Ayrıca bu kişilerin bütün kışlık otlarının da yakıldığı söylenmektedir. Bu durumda 
bu yurttaşların ellerindeki hayvanlar kışın nasıl besleneceklerdir? Bu konuda herhangi bir ted
bir almayı düşünüyor musunuz? 
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T. C. 
tçişleri Bakanlığı 

Olağanüstü Hal Koordinasyon 1.10.1990 
Kurulu Başkanlığı 

Olüshal : 1300/GEN-SEK/6-382 
Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ ; Başbakanlığın 10.9.1990 gün, Gn. Md. 07/106-552/04720 sayılı yazıları. 
Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı soru önergesi 

incelenerek cevabımız aşağıya çıkarılmıştır. 
Sımak Uludere ilçesi, Merkez Yeşilyuva mahallesi Sapaca Mezrası bu mahalleden başka 

ulaşım imkânı olmayan, patikadan yaya yürüyüş ile üç saatlik bir mesafede bulunmaktadır. 

Bahse konu mezranın kuzey ve doğu kesiminin tamamen dağlık olması, Kel Mehmet Dağ
ları eteklerinin terörist örgüt mensuplarının kullandığı bir mıntıka olması, erzak ve çeşitli ihti
yaçlarının karşılanması için köy halkının teröristlerce zorlandığı, güvenlik kuvvetlerinin yaptı
ğı operasyonlarda sık sık terör örgütü ile bu bölgede temas kurduğu, son olarak da 25.7.1990 
tarihinde meydana gelen çatışmada köy halkından Muhiyettin Yaman'ın teröristlerce açılan ateş 
sonucu yaralanması gibi nedenlerle vatandaş tamamen kendi rızaları ile köylerini boşaltmış 
olup, bir bölümü Yeşilova mahallesine yerleştirilmiş, diğer bölümü de yakın köylerdeki akra
balarının yanına taşınmışlardır. 

Adı geçenlerden halen çadırlarda barınan bulunmamaktadır. Kendi evlerini yapmakta ol
duklarından ilgililere Şırnak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan 70.000.000 TL. yar
dım yapılmıştır. 

Arz ederim. 
Abdülkadir Aksu 

tçişleri Bakanı 
3. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, Tokat ili Niksar ilçesi Başçiftçlik Kasabasının ilçe 

yapılmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun yazılı cevabı (7/1512) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Yıldırım Akbulut tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasında aracılığınızı saygılarımla arz ederim. 29.8.1990 
trfan Demiralp 

Samsun 
1. Tokat tli, Niksar İlçesi Başçiftlik Kasabasının ilçe yapılması ile ilgili herhangi bir ça

lışmanız var mıdır? 
2. Şayet böyle bir çalışma mevcut ise yeni ilçeye bağlanacak olan köylerin isimleri nelerdk? 
3. Halen Niksar İlçesine bağlı olan köylerden Olukalan Köyü, özveren Köyü, Enağzı 

Köyü, Karakaş Köyü, Çalcu Köyü, Bozcaarmut Köyü ile ilgili köylerinin gerek coğrafi konum 
ve gerekse ulaşım gibi özellikleri dikkate alınarak Niksar İlçesine bağlı köyler olarak kalmaları 
yönündeki temayülü nasıl değerlendiriyorsunuz? 
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T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

tiler İdaresi Genel Müdürlüğü 2.10.1990 
Şb. : 420.205/60-6/6704 

Konu : Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: Başbakanlığın 12.9.1990 tarihli ve K. K. Gn. Md. 07/106-561/04792 sayılı yazısı. 
Samsun Milletvekili İrfan Demiralp tarafından; "Tokat İli Niksar İlçesi Başçiftlik Kasa

basının ilçe yapılması ile ilgili herhangi bir çalışma yapılıp yapılmadığı, böyle bir çalışma mev
cut ise yeni ilçeye bağlanacak köylerin isimlerinin neler olduğu ve halen Niksar İlçesine bağlı 
olan Köylerden Olukalan, özeren, Eyneağzı, Karakuş, Çalca ve Bozcaarmut Köylerinin gerek 
coğrafî konum ve gerekse ulaşım özellikleri dikkate alınarak Niksar İlçesine bağlı köyler ola
rak kalmaları yönündeki temayülün nasıl değerlendirildiği" konusunda verilen yazılı soru öner
gesi incelenmiştir. 

Tokat İli Niksar İlçesine bağlı Başçiftlik Kasabası, 20 Mayıs 1990 tarihli ve 20523 sayılı 
Resmî Gazete*de yayımlanarak yürürlüğe giren 130 İlçe Kurulması Hakkında Kanun ile ilçe 
haline getirilmiş ve buraya Niksar İlçesi Merkez Bucağına bağlı olan Alanköy, Asar, Aydoğ-
muş, Dağüstü, Erikbeleni, Sarıağıl, Karacaören, Kıllıgeriş ve Şahnealan Köyleri bağlanmıştır. 
Olukalan, özeren, Eyneağzı, Karakuş, Çalca ve Bozcaarmut Köylerinin idarî bağlılıklarında 
herhangi bir değişiklik olmamıştır. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 

Abdülkadir Aksu 
İçişleri Bakanı 

4. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'm, Pancar ürünü ikinci çapa avansına ilişkin sorusu ve 
Sanayi ve Ticaret Bakam Şükrü Yürür'ün yazdı cevabı (7/1515) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Şükrü Yürür tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 3 Eylül 1990 

Saygılarımla. 

Doğan Baran 
Niğde 

Ülkemiz ekonomisinde şeker pancarı tarımının işgal ettiği önemli yerin yanı sıra son yıl
larda pancar tarımının ihmal edildiği ve etkinliğini giderek yitirdiği bir gerçektir. 

Pancar ürünü alım fiyatlarındaki artışın pancar girdi fiyatlarındaki artışın gerisinde kal
dığı yetmiyormuş gibi, her yıl bundan aylarca önce verilen ikinci çapa avansının ne zaman ve 
kaç liradan ödeneceği hususunun bildirilmesi. 
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T. Ç. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 28.9.1990 
Sayı : 5/MM—320 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) 5.9.1990 tarih ve 7/1515-5557/25624 sayılı, 
b) 26.9.1990 tarih ve aynı sayılı, 

yazılarınız. 
Niğde Milletvekili Doğan Baran'ca "Pancar ürünü ikinci çapa avansının ne zaman ve kaç 

liradan ödeneceğP'ne ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılması istenilen yazılı soru önerge
siyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerini ve gereğini arz ederim. 
Şükrü Yürür 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın Yazılı Sorusuna Cevabımız 

Soru : Ülkemiz ekonomisinde şeker pancarı tarımının işgal ettiği önemli yerin yanı sıra 
son yıllarda pancar tarımının ihmal edildiği ve etkinliğini giderek yitirdiği bir gerçektir. 

Pancar ürünü alım fiyatlarındaki artışın girdi fiyatlarındaki artışın gerisinde kaldığı yet
miyormuş gibi, her yıl bundan aylarca önce verilen ikinci çapa avansının ne zaman ve kaç lira
dan ödeneceği hususunun bildirilmesi. 

Cevap : Şeker Pancarı tarımının; 
Şekerin yurt içinden temini, 
Birim alandan en fazla kalori elde edilen bitki olması, 
Münavebeli ekim uygulaması ile kendisinden sonra ekilen mahsûllerin verimini ortalama' 

% 20 oranında artırması, 
Dengeli ve yeterli gübreleme ile verimin artırılarak kalitenin yükseltilmesi, 
Tarımsal mekanizasyonun yaygınlaştırılması, 
Tarımsal mücadelenin tekniğine uygun olarak yapılması, 
Yan ürünleri ile hayvancılığı geliştirmesi, 
Geniş iş istihdamı yaratması, 
Diğer sektör ile sanayi ve bilhassa ulaştırma hizmetlerine katkısı, 
Dikkate alındığında ülkemiz tarım ve ekonomisindeki yerinin ne kadar büyük olduğu an

laşılmaktadır. 
1987 yılında 3 915 920 dekar alanda şeker pancarı ekilerek Şeker Sanayii tarihinde rekor 

seviyeye erişilmiştir. Ayrıca şeker üretimi itibariyle de Şeker Sanayii tarihinde en iyi ikinci de
ğer idrak edilmiştir. 

1990 yılında ise bir evvelki yıla göre % 7,46'lık bir artışla 3 798 527 dekar ekim yapılarak 
sanayimizin en iyi ikinci değerine ulaşılmış olması, pancar tarımının gerilemekte değil geliş
mekte olduğunu göstermektedir. 
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Şeker Pancarı fiyatları incelenirken mutlaka; 

Pancar tohumluğunun ve tarımsal mücadele ilaçlarının bedelsiz verildiği, 

Her yi! pancar bedelinin yaklaşık % 40-50'si kadar aynî ve nakdî avans dağıtıldığı ve bu 
avanslar için faiz tahakkuk ettirilmediği, 

Üretilen pancarın % 30'una kadar yaş veya % İS yaş, % 0,5'i kadar kuru pancar küspesi
nin bedelsiz olarak verildiği, 

Ekim ve mücadelede kullanılan alet ve makinalar için ücret alınmadığı, 

Ekim yapan personelin ücretinin yarısından fazlasının şirketimizce karşılandığı, -

Hususlan da dikkate alınmalıdır. 

Her yıl olduğu gibi bu yıl da çiftçilerimize pancar bedelinin yaklaşık % SO'si kadar ayni 
ve nakdî avans ödenmesi programlanmıştır. 

1990 yılında ekilen pancarlar için çiftçilerimize 31.8.1990 tarihi itibariyle 288,5 milyar TL. 
hk aynî ve nakdî avans dağıtılmıştır. 

Bu yıl pancar eken çiftçilerimize 30.5.1990 tarihinde beher dekar için TL. 20 000,— birin
ci bakım ve sulama avansı ödenmiştir. 

6.8.1990 tarihinde ise beher dekar için TL. 30.000,— ikinci bakım ve sulama avansı veril
mesi kararlaştırılmış olup, imkânlar ölçüsünde ödemelere devam edilmektedir. 

5. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tutüncü'nün, Ayçiçeği ürünü taban fiyatına ve üreticilerin bazı 
sorunlarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakam Şükrü Yürür'ün yazdı cevabı (7/1517) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Şükrü Yürür tarafından yazılı ola
rak yanıtlanmasını rica ederim. Saygılarımla. 31.8.1990 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Ayçiçek taban fiyatı 850.— TL. olarak açıklanmıştır. Bilindiği gibi geçen seneki fiyat 650.— 
TL. olarak ilan edilmiş ancak gecikme primi ödemeleri ile Trakya yağlı tohumlar kooperatifi
nin 1989 yılı ortalama alım fiyatı 700.— TL. civarıma olmuştur. Buna göre 1990 yılı ayçiçek 
taban fiyatı, 1989 fiyatına göre % 31, artmış demektir. 

Ne varki geçen sene 1 Eylülden itibaren haftada 4 TL. olarak verilen gecikme primi bu 
yıl 1 Ekimden itibaren 6 TL. olarak düşünülmektedir. 

öte yandan bu yıl ayçiçek rekoltesinde kuraklık nedeniyle çok önemli bir düşüklük yaşan
maktadır. öyleki örneğin Trakya'da geçen yıl dönümüne 200-225 Kg. ürün alınan tarım arazi
lerinden bu yıl 70-75 Kg. ayçiçeği alınmaktadır. Bu durum karşısında : 

1. % 60'lar üzerinde seyreden genel enflasyon oranı dikkate alındığında bu yıl ayçiçeği 
fiyatına verilen % 31'lik artışın anlamı nedir? 

2. Kuraklık nedeniyle büyük mağduriyete uğrayan ayçiçek üreticisine nasıl sahip çıkma
yı düşünüyorsunuz? Üretici borçlarının ertelenmesi başta olmak üzere düşük kredi, ucuz to
humluk gibi destekleme uygulamalarına gitme gereğini duymuyor musunuz? 
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3. % 60'Iarın üzerinde seyreden enflasyon karşısında ayçiçeğine verilen % 31'lik artış
tan başka ve gecikme primi ödenmesine ek olarak ayrıca yüksek enflasyon oranı ve artan girdi 
maliyetlerine göre düzeltilmiş yeni bir ayçiçek taban fiyatı ilan etmeyi zorunlu görmüyor 
munusuz? 

4. Geçen sene 1 EylüPden itibaren verilmeye başlanan gecikme primini hangi gerekçe 
ile bu yıl 1 Ekim'den itibaren başlatıyorsunuz? 

5. 850 TL. taban fiyat verdiğiniz ayçiçeğini, peşin ödeme yapılmaması nedeniyle çiftçi
miz tüccara kg'ı 720 - 730 TL. sına satmak zorunda kalmaktadır. Böylece Türkiye'de çiftçi 
alınterinin sömürülmesinin yeni bir örneği yaşanmaktadır. Bu sömürüyü nasıl önlemeyi düşü
nüyorsunuz? 

T. C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 27.9.1990 
Sayı : 5/MM-317 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 5.9.1990 tarih ve 7/1517/5561/25637 sayılı yazınız. 

Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Ayçiçeği ürünü taban fiyatına ve üreticilerin bazı 
sorunlarına ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği yazılı soru önergesiyle ilgili 
cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Şükrü Yürür 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün 'Sızılı Sorularına Cevaplarımız 

Ayçiçek taban fiyatı 850.— TL. olarak açıklanmıştır. Bilindiği gibi geçen seneki fiyat 650.— 
TL. olarak ilan edilmiş ancak gecikme primi ödemeleri ile Trakya yağlı tohumlar kooperatifi
nin 1989 yılı ortalama alım fiyatı 700.— TL. civarında olmuştur. Buna göre 1990 yılı ayçiçek 
taban fiyatı, 1989 fiyatına göre % 31, artmış demektir. 

Ne varki geçen sene 1 Eylül'den itibaren haftada 4 TL. olarak verilen gecikme primi bu 
yıl 1 Ekimden itibaren 6 TL. olarak düşünülmektedir. 

öteyandan bu yıl ayçiçek rekoltesinde kuraklık nedeniyle çok önemli bir düşüklük yaşan
maktadır. öyleki örneğin Trakya'da geçen yıl dönümüne 200-225 Kg. ürün alınan tarım arazi
lerinden bu yıl 70-75 Kg. ayçiçeği alınmaktadır. Bu durum karşısında : 

Soru 1. % 601ar üzerinde seyreden genel enflasyon oranı dikkate alındığında bu yıl ay
çiçeği fiyatına verilen % 31'lik artışın anlamı nedir? 

Soru 2. Kuraklık nedeniyle büyük mağduriyete uğrayan ayçiçek üreticisine nasıl sahip 
çıkmayı düşünüyorsunuz? Üretici borçlarının ertelenmesi başta olmak üzere düşük kredi, ucuz 
tohumluk gibi destekleme uygulamalarına gitme gereğini duymuyor musunuz? 
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Soru 3. % 60'ların üzerinde seyreden enflasyon karşısında ayçiçeğine verilen 7o 31'lik 
artıştan başka ve gecikme primi ödenmesine ek olarak ayrıca yükesek enflasyon oranı ve artan 
girdi maliyetlerine göre düzeltilmiş yeni bir ayçiçek taban fiyatı ilan etmeyi zorunlu görmüyor 
musunuz? 

Soru 4. Geçen sene 1 EylüPden itibaren verilmeye başlanan gecikme primini hangi ge
rekçe ile bu yıl 1 Ekim'den itibaren başlatıyorsunuz? 

Soru 5. 850 TL. taban fiyat verdiğiniz ayçiçeğini, peşin ödeme yapılmaması nedeniyle 
çiftçimiz tüccara Kg. 720-730 TL. sına satmak zorunda kalmaktadır. Böylece Türkiye'de çiftçi 
alınterinin sömürülmesinin yeni bir örneği yaşanmaktadır. Bu sömürüyü nasıl önlemeyi düşü
nüyorsunuz? 

Cevap 1. 1990 yılı ürünü yağlık ayçiçeği destekleme alımına tabi tutulmamış olup, Trak-
yabirlik ve Karadenizbirlik tarafından kendi nam ve hesaplarına mubayaa edilmektedir. 

Adı geçen Birliklerce; ayçiçeğinin baz alım fiyatı 850.— TL./Kg. olarak tespit edilmiş, 
1.10.1990 tarihinden itibaren haftada 6.— TL/Kg. ilave fiyat uygulanarak nihai fiyatın 940.— 
KL/Kg. üzerinden ödenmesi kararlaştırılmıştır. 

Buna göre, sözkonusu fiyatlar, bir önceki dönem esas alındığında 7o 31 ila % 45 oranında 
bir artışı ifade etmektedir. Birliklerce bu fiyatın tespitinde, tüketicinin ve ülkemiz yağ sanayii
nin durumu da gözetilmek suretiyle, dış piyasa fiyatları esas alınmıştır. 

Nitekim, FOB 470.— $/Ton olan ham ayçiçek yağı ve C+F 270.— $/Ton olan ayçiçeği 
tohumu dış piyasa fiyatlarına göre, ayçiçeği alım fiyatı azami 850.— TL/Kg.'a ulaşmaktadır. 

Cevap 2. 1990 yılında ortaya çıkan kuraklık nedeniyle, üreticilerin mağduriyete uğrama
maları için Birliklerce, tohumluk, kredi, gübre ve ilaç gibi tarımsal girdilerde üreticilere destek 
olacak tedbirler alınmaktadır. 

Nitekim, Trakyabirlik kooperatifleri ortaklarının üretmiş oldukları yağlık ayçiçeği ürün
lerinin değerlendirilmesi yanısıra; ülkemiz yağ açığının kapatılabilmesi bakımından, ayçiçeği 
üretimini teşvik ve artırmak amacıyla, ortakların ihtiyaç duydukları gübre, kaliteli tohumluk, 
zirai ilaç, zirai alet ve ekipman gibi tarımsal girdiler, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da top
tan temin edilerek ortakların istifadesine sunulacaktır. 

Bu amaçla, 1990/91 iş yılında kooperatif ortaklarına; toplam değeri 139 milyar lirayı bulan 
100 000 ton kimyevi gübre, 1 000 ton kaliteli tohumluk, 200 ton zirai ilaç, 10 000 ton rafine 
yağ, 1 000 ton margarin ve 110 000 ton fenni yemin kredili olarak dağıtılması kararlaştırılmıştır. 

Hükümetimizce, her yıl tabi afetlerden zarar gören üreticilerin korunması amacıyla, borç 
ertelenmesi, düşük faizli kredi ve ucuz tohumluk temini gibi tedbirler alınmaktadır. Bu tür yardım 
tedbirlerinin bundan sonra da sürdürülecek olması tabidir. 

Cevap 3. Birliklerce; belirlenen alım fiyatları ve ek ödemeler dışında, daha sonraki eko
nomik gelişmeler ve dünya fiyat hareketleri dikkate alınarak, gerektiğinde üretici lehine yeni
den düzenleme yapılması her zaman mümkün bulunmaktadır. 

Cevap 4. Yukarıda da açıklandığı gibi, ayçiçeği alım fiyatları Birliklerce tespit edilmiş, 
bu arada geçen yıl 4.— TL/Kg. olan fiyat farkı, bu yıl 6.— TL/Kg.'a yükseltilmiştir Bu du
rumda, uygulama başlangıcında gereğine göre değişiklik yapılması da tabiidir. 
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Cevap 5. Trakyabirlikçe 20.9.1990 tarihi itibariyle üreticilerden 184,6 milyar lira değe
rinde 217 188 ton yağlık ayçiçeği mubayaa edilmiş bulunmaktadır. Birliğin gerek kendi imkân
ları ve gerekse T.C. Ziraat Bankasından sağlanan ürün alım kredileri ile üreticiye peşin ödeme 
yapılması konusunda azamî özen gösterilmektedir. 

6. — Ankara Milletvekili ibrahim Tez'in Türkiye Elektrik Kurumu istanbul Müessesinin özel 
bir şirkete devrine ve Ankara Müessesinde çalışan personelin sorunlarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakam Fahrettin Kurt'un yazdı cevabı (7/1528) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı olarak cevalan-
dırılmasını arz ederim. 

İbrahim Tez 
Ankara 

1. Türkiye Elektrik Kurumunun istanbul Müessesesindeki dağıtım hizmetlerini özelleş
tirme amacıyla Aktâş A.Ş.'ye devri hangi eseslarla, hangi ihale yöntemiyle ve hangi mevzuata 
göre devredilmiştir? 

2. Eski çalışan işçilerden kaç tanesi Aktaş firmasında çalışmaktadır? 

3. Türkiye çapında ve özellikle Ankara Müessesinde 200'ü aşkın personel çeşitli illere 
tayin edilmiş? Ankara'da hizmet aksaması ve diğer illerde personel fazlalığı olacak mıdır? 

4. Ankara Müessesesinde kazanılmış hakları geriye alınarak, unvanları düşürülen kaç 
personel vardır? Bunların yerine yeni unvanlar verilerek kaç kişinin atamaları yapılmıştır? 

5. Aynı müessesede çalışmakta olan kan-kocaların değişik illere tayinleri yapılmış mı
dır? Eğer yapılmış ise, mevcut yasalara aykırı bu durumu nasıl düzelteceksiniz? 

6. tşçi statüsünde çalışan teknisyenlerin emrine kaç mühendis ve başmühendis verilmiş
tir? Bu uygulama hangi sisteme göre yapılmıştır? 

7. Bu reorganizasyon uygulaması ile TEK'e ne yarar getireceği hangi bilimsel verilere göre 
çalışma yapılmıştır? Karlılık yüzde kaç artacaktır? Bu uygulama ile ilgili Kurumun üstdttzey 
yöneticileri ile aynımı düşünüyorsunuz? 

T. C. 
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı 

Basın ve Halkla ilişkiler 1.10.1990 
Müşavirliği 

Sayı : 71-053.2-1634-8765 
Konu : Yazılı Soru önergesinin Cevabı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 7.9.1990 tarih ve 7/1528-5580/25671 sayılı yazınız. 

ilgideki yazı ekinde Bakanlığıma intikal ettirilen Ankara Milletvekili Sayın ibrahim Tez'-
in, Türkiye Elektrik Kurumu istanbul Müessesesinin özel bir şirkete devrine ve Ankara Mües
sesesinde çalışan personelin sorunlarına ilişkin yazılı soru önergesiyle ilgili cevaplar aşağıda 
sunulmuştur. 
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1. Türkiye Elektrik Kurumu dışındaki özel hukuk hükümlerin tabi sermaye şirketleri sta
tüsüne sahip yerli ve yabancı şirketlerin elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve ticareti ile görev
lendirilmeleri 19 Aralık 1984 tarih ve 18610 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 3096 sayılı Ka
nun hükümleri çerçevesinde yerine getirilmektedir. 

Diğer taraftan, görevin verilmesi, İşletme hakkının devri ve görev süresinin tespiti husus
larında anılan Kanun gereği Bakanlar Kurulu yetkili kılınmış bulunmaktadır. 

3096 sayılı Kanunun uygulanması ile ilgili hususlar Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan 
85/9800 ve 87/11488 sayılı Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yerine getirilmekte olup, anılan 
Kanun ve Yönetmeliklerde ihale yöntemi ile işletme hakkının devri söz konusu edilmemiştir. 

3096 sayılı Yasanın 3 ile 5 inci maddeleri ve bu Yasaya dayalı olarak 21.7.1989 tarih ve 
89/14345 sayılı Bakanlar Kurulu karan/ ile yürürlüğe konan Yönetmelik hükümlerine istina
den, İstanbul tl'i Anadolu yakası 16 ncı Görev Bölgesi olarak belirlenmiş; yine Bakanlar Ku
rulunun 24.8.1989 tarih ve 89/14393 sayılı Karan ile İstanbul tl'i Anadolu yakasında 30 yıl 
süre ile elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve ticareti yapma görevi Aktaş Elektirik Ticaret A.Ş.'ne 
verilmiştir. 

Bakanlar Kurulu kararından sonra Bakanlığımızla Aktaş Elektrik Ticaret A.Ş. arasında 
24.11.1989 tarihinde "Görev Verme Sözleşmesi" imzalanmıştır. 

Görev verme sözleşmesinin imzalanmasından sonra Türkiye Elektrik Kurumu ile Aktaş 
Elektrik Ticaret A.Ş. arasında 30.3.1990 tarihinde "İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi" ve 1.7.1990 
tarihinde de "Enerji Satış Anlaşması" düzenlenmiştir. 

2. Merkezi İstanbul'da bulunan Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessesesinin Anadolu ya
kasındaki TEK'e ait dağıtım tesislerinin Aktaş Elektrik Ticaret A.Ş.'ne fiili devri 1.9.1990 tari
hinde yapılmıştır. 

istanbul tl'i Anadolu Yakasında çalışan 803 işçiden 190 işçi ile 404 sözleşmeli personel 
anılan Şirkete devren geçmişlerdir. 

3. Türkiye Elektrik Kurumu Kuruluş Yasasıyla kendisine verilen Elektrik Dağıtım hiz
metleri ve ticareti işlerini bir veya birden fazla Vilayeti kapsayan bölgesel esaslı hükmü şahsiye
ti haiz Elektrik Dağıtım Müesseseleri kanalı ile yürütülmekteyken en küçük yerleşim birimleri
ni de kapsayan dağıtım hizmetlerinin genişleyen Belde ve Mülkî İdare Teşkilatına paralel dü
zenlenmesi bir Kamu İktisadî Kuruluşu olan TEK'in uhdesindeki kamu hizmetinin bir gereği 
olarak ortaya çıkmıştır. 

Bu esastan hareketle, bütün Türkiye'yi kapsayan 21 adet Elektrik Dağıtım Müessesesi, ti 
esasına göre yeniden düzenlenerek 1990 yıl başında her tl'de bir Elektrik Dağıtım Müessesesi 
kurulmuştur. Kuruluşu takiben teşkilatlanma hareketleri Haziran döneminde tamamlanarak 
bölgesel esasa göre Müessese Merkezlerinde çalışan elemanların bir bölümü bu Müesseselere 
bağlı tl'lerde yeni oluşturulan Müesseselere tayin edilmiştir. Bu tayinlerin hizmet gereği yapıl
dığı ortadadır. Eskiden birden fazla tl'e göre kadrolaşmış bir birim şimdi ikiye, üçe, dörde, 
beşe aynlmışur. Bu ayrılmada tabii olarak eleman fazlası doğduğu gibi yeni kurulan Müesse

selerde ise yönetici kadrolarından itibaren her kademede eleman açığı ortaya çıkmıştır. Yeni 
doğan eleman ihtiyaçları bu kaynaktan giderilmiştir. 
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Soru önergesinde sözkonusu edilen tayinler belirtilen gerekçelere dayanılarak yapılmıştır. 
Bu tayinlerde müktesep haklara riayet edildiği gibi personelin mazeretleri de gözönüne alınmıştır. 

Merkezi Ankara'da bulunan iç Anadolu Elektrik Dağıtım Müessesesine bağlı Çorum, Çan
kırı, Kırıkkale illerine yeni Müessese kurulduğundan Ankara'dan bu illere sözleşmeli, memur 
ve işçi olarak toplam 129 kişi tayin edilmiştir. Bu sayı Ankara'daki (Dağıtım hizmetleriyle gö
revli personelin) toplam personelin % 4.17'sini teşkil etmektedir. Ayrıca, Ankara Merkezinde 
6 adet personel de belirtilen illerin dışındaki diğer illere tayin edilmiştir. Ancak bu atamalarda 
personel üst göreve getirilerek yapılmıştır. Bu atamalar tamamlanmıştır. Yeni atamalar sözko
nusu değildir. Bu atamalarda diğer illerden eleman fazlalığı alınmamıştır. 

4. Merkezi Ankara'da bulunan tç Anadolu Elektrik Dağıtım Müessesesinde hiçbir ele
manın kazanılmış hak aylığı elinden alınmamıştır. Unvanı değişen personel sayısı 18'dir. Bun
larda kendi istekleri doğrultusunda vermiş oldukları dilekçelere göre işlem yapılmıştır. Bu ata
malardan sonra açık kalan unvanlara ise, 15 kişi tayin edilmiştir. 

5. Aynı Müessesede çalışmakta olan karı-kocaların değişik illere tayinleri kesinlikle ya
pılmamıştır. 

6. tşçi statüsünde çalışan teknisyenlerin emrine mühendis veya başmühendis tayin edil
memiştir. Tayin edilen mühendislerin hepsi de kadronun yapısı itibariyle teknisyenlerin üstüne 
atama yapılmıştır. 

7. Bu reorganizasyon uygulaması Hükümetimizin benimsediği ekonomi politikasına uygun 
olarak yapılmış olup, TEK'in bazı birimlerinde ihtiyaç duyulan kalifiye personel ihtiyacının 
giderilmesinde faydalı olacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Fahrettin Kurt 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

14 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

2 . 10 . 1990 Sah 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 
DAİR ÖNGÖRÜLMELER 

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

2. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 29 arkadaşının, Amasra ve Ye-
niçeltek'de meydana gelen kazaların gerçek nedenlerini ve madencilik sektöründeki ka
zalar ile meslek hastalıklarının önlenmesi için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/85) 

3. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve 16 arkadaşının, Yeniçeltek Kömür 
İşletmesindeki çalışma koşullarını, bu İşletmede meydana gelen iş kazasının sorumlu
larını ve konuyla ilgili olarak alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/86) 

4. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse ve 24 arkadaşının, ülkemizdeki 
maden ocaklarında meydana gelen iş kazalarının önlenmesi için alınacak tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88) 

5. — izmir 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) 
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6. — îzmir 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 öner
gesi (10/89) 

«r 
7. — 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) 

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

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

10. — 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) 

11. — 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 araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/91) 

12. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı ve 20 arkadaşının, ülkemizin sporla 
ilgili sorunlarını tespit etmek ve ulusal bir spor politikası oluşturmak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 

13. — Adana Milletvekili Orhan §endağ 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 araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

14. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler ve 16 arkadaşının, Trakya Yağlı 
Tohumlar Tarım Satış Kooperatifini, içinde bulunduğu sorunlardan kurtarmak ve ülke 
tarımına daha yararlı hale getirmek için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/95) 

15. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve 29 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu'da satılan fabrikaların satış işlemleriyle ilgili iddiaların gerçeklik derecesini 
ve bu fabrikaların yeniden hizmete açılabilmesi için alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 
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16. — îzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 23 arkadaşının, Arif iye - Sincan çift hatlı 
demiryolu inşaatından vazgeçilmesinin nedenlerini tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/97) 

17. — 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) 

18. — 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, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

19. — 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) 

20. — tzmir 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) 

21. — Hatay Milletveküi 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) 

22. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül ve 19 arkadaşının, ülkemiz sporuyla 
ilgili sorumsuz davranışları tespit etmek ve bu tür davranışlara son vermek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) 

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

24. — Kütahya MMetvekiI Mustafa Uğur Ener ve 10 arkadaşının, Cumhurbaş
kanı Turgut özal ile AJB.D. Başkanı Bush'un görüşmelerine ait olup gizili kalması 
gereken tutanakların basında yer alması olayı ile ilgili iddiaların açıklığa 'kavuşturul-



__ 4 — 

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

25. — Zonguldaık Milletvekili Tevfik Ertüzün ve 15 arkadaşının, Hükümetin fiyat 
artışları ve hayat pahalılığı konusundaki görüş ve taahhütlerinin hangi ölçüde ger
çeklettiğimi tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/104) 

26. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Uncu ve 14 arkadaşınım, yerel yöne
timlere tanınmış olan hak ve yetkiler kısılarak veya tamamen kaldırılarak belediyele
rin hizmet yapamaz hale getirildiği iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

27. — Diyarbakır MiMötvekili Fuat Atalay ve 14 arkadaşının, Mardin İli Midyat 
İlçesi Budaklı Köyünde 21.5.1990 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddiaları açık
lığa kavuşturmak ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/106) 

28. — İsparta Milletvekili Süleyman Demire! ve 10 arkadaşının, Hac sırasında 
meydana gelen ve yüzlerce vatandaşımızın ölümüne neden olan olayların 'nedenlerini 
ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 (inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/107) 

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

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

31. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 13 arkadaşının, uluslararası taşımacı
lığımızın içinde bulunduğu darboğazdan kurtarılması için alınması gerekli tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/109) 

32. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 19 arkadaşının, yetersiz ve dengesiz 
beslenmenin vatandaşlarımız üzerindeki olumsuz etkilerini ve bu konuda alınması ge
rekli önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/110) 

33. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 11 arkadaşının, fındık ürünü ve üre
ticileriyle ilgili sorunları ve bu konuda alınması gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/111) 

34. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 10 arkadaşının, İstanbul'da 
1990 yılında meydana gelen olaylari'n gerçek nedenleri ile sorumlulannı ve bu ll'de asa-
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yiş ve huzurun sağlanması için alınması gerekli önlemleri tespit ötmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 

35. — Afyon Milletvekili Balfci Durmaz ve 28 arkadaşının, millî eğitimknmn 
içinde (bulunduğu sorumları ve bu konuda izlenecek yeni polliıti'kaıları tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dllişkin önergesi (10/113) 

36. — Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve 9 arkadaşının, Dicle Kurudere Köyü 
Cemalağa Mezrasında 5.9.1990 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddiaları açıldığa 
kavuşturmak ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarmca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/114) 

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 önergesi 
(6/60) 

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

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

4. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, 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) 

5. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, Seul Olimpiyatlarına katılan yö
neticilerin görevlerine ve bunlar için Devletçe yapılan harcamaya ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/203) (1) 

6. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Horzum Şirketler Grubuna 
20.11.1985 tarihli protokolden önce ve sonra ne kadar vergi iadesi ve kaynak kullanı
mı destekleme primi ödendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/234) (1) 

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

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

9. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Kuveyt Türk Evkaf Finans 
Kurumu A.Ş.'nin ortaklarına ve şirket anasözleşmesinde yer alan bazı hükümlere iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/257) (1) 
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10. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum İline bağlı bazı köylerin elekt
rik sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/258) (1) 

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

12. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, Sosyal Sigorta Kurumu emekliler 
rinin de yurt dışı tedavi imkânlarından yararlandırılmaları için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/162) 

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

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

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

16. — 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) 

17. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük - Safranbolu karayo
luna ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/184) 

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

19. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük ilçesi Kapullu Köyün
de yaptırılacak afet evlerine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/186) 

20. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, dış ülkelere gidecek vatandaş
lara uygulanan vize işlemlerinin kolaylaştırılması için çalışma yapılıp yapılmadığına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 

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

22. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli ili Gebze ilçesinin öğret
men ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/199) 

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

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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24. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, günlük bir gazetenin 3.11.1988 ta
rihli nüshasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına atfen verilen habere konu teş
kil eden olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/207) 

25. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, ülkemize sığman peşmergelerden bir 
kısmının Gebze - Çayırova'daki Tarım Meslek Lisesinde istihdam edileceği iddiasına 
ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) (1) 

26. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli Valilik Konağı için yapılan 
harcamaya ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/321) (1) 

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

28. — 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) 

29. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 1988 yılında tedavi masraflarım öde
yemedikleri için hastanelerden kaçan veya borç senedi vererek taburcu olan vatandaş
ların borçlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/225) 

30. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, istanbul'da münteşir bir gazetenin 
12.11.1988 tarihli nüshasında yer alan silah ticareti ile ilgili habere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/227) 

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

32. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Başbakan Turgut özal'm, Göcek'teki 
yaz tatili sırasında kaldığı yatın kira bedeline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/332) (1) 

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

34. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, 1986 ve 1987 yıllarında Hakkâri 
İli Yüksekova İlçesi Esendere Bucağından sınırı geçerken jandarma tarafından öldürü
len veya yaralı olarak ele geçirilen vatandaşlara ilişkin İçişleri Bakanmdan sözlü soru 
önergesi (6/334) (1) 

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

36. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili Yüksekova ilçesi Gü
venli Köyüne ait olan ve Dere Yaylasında otlatılmakta bulunan koyun sürüsüne Ay-
tepe Karakolu görevlilerince el konulduğu ve sürünün gümrüğe teslim edUdiği iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/336) (1) 
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37. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli İlindeki belediyelere 1988 

yılında yapılan yardımlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/337) (1) 

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

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

40. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla îmamoğlu'nun, televizyon yayınlarım 
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) 

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

42. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Vakıflar Bankası Samanpazarı Şu
besince öztur Anonim Şirketine verildiği iddia edilen krediye ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/343) (1) 

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

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

45. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun İli Vezirköprü İlçesinde Devlet -
millet yardımlaşmasıyla inşa edilen ortaöğretim yatılı öğrenci yurdunun ne zaman açıla
cağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/293) 

46s — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Havza - Vezirköprü yolunun yapımına ve 
E - 5 karayolu Hendek - Düzce güzergâhının onarımına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/294) 

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

48. — Çorum Milletveküi Cemal Şahin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yüı Nisan 
ayından bugüne kadar tiler Bankasından aldığı avans borçlarının miktarına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) (1) 

49. - Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, 1987 yılı vergi taksidini ge
ciktiren bir yükümlünün maruz kaldığı uygulamaya ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/295) 

50. — Bingöl Milletvekili Haydar Baylaz'ın, Sivas İli Gürün İlçesi Çayboyu Ma
hallesinde inşa ettirilen afet konutlarının hak sahiplerine verilip verilmediğine ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/298) 
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51. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Karadeniz Bakır işletmeleri Samsun İza
be Tesislerindeki rehabilitasyon çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/310) 

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

53. — 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) 

54. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Tunceli - Geyiksuyu Yatılı İlköğre
tim Bölge Okuluna ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/313) 

55. — 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) 

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

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

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

59. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, bazı vatandaşlara ait telefonla
rın güvenlik güçlerince dinlendiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/377) (1) 

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

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

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

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

64. — İzmir Milletvekili Erol Güngör'ün, Tahtalı Barajı inşaatına ilişkin Bayın
dırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/383) (1) 
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65̂  — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, 1988 yılında elektrik fiyatla
rına yapılan zamlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/384) (1) 

66. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Anadolu ve Türkiye Emlak ban
kalarınca gerçekleştirildiği iddia edilen arsa alım ve satımlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/385) (1) 

67. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Millî Savunma Bakanı Ercan 
Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığı idarî ve Malî işler Daire Başkanı iken MİT Müste
şarlığına verdiği iddia edilen malzemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/386) (1) 

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

69. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Emlak Bankasınca 1988 yılında 
Uluslararası danışmanlık firmalarından alınan hizmetlere ve yapılan ödemelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) (1) 

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

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

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

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

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

75. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sivas - Kangal, Soma ve Yatağan 
bölgelerinde termik santralleri besleyecek kömür ocaklarının özel sektöre devredileceği 
iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/397) (1) 

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

77. — istanbul Milletvekilli Aytekin Kötil'in, istanbul Anakent Belediyesince 
25.3.1983 tarihinden bu yana gazetelere verilen ilanlar için yapılan ödemelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/399) (1) 
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78. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sovyetler Birliğinden ithal edilen 
doğalgazın hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/400) (1) 

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

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

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

82. — 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) 

83. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Altunkaya Barajı sahasında kalan Vezir
köprü İlçesi Düzce Köyüne ait arazilerin kamulaştırma bedellerine ilişkin Bayındırlık 
ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/339) 

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

85. — izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Türkiye Emlak Bankasının amb
leminin bir Amerikan firmasına çizdirildiği iddiasına ve amblem değişikliği nedeniyle 
yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403) (1) 

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

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

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

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

90. — 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) 

91. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Fiskobirlik 1988 yılında ger
çekleştirilen fındık alımlarına ve bu nedenle yapılan ödemelere ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/414) (1) 
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92. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Ankara Bahçelievler sem
tinde 29.1.1989 günü meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/415) (1) 

93. — Ankara Milletvekili Rıza Yımaz'ın, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fa
kültesinde can güvenliği olmadığı gerekçesiyle Dekanlığa dilekçe veren öğrenciler hak
kında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/416) (1) 

94. — 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) 

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

96. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, yeraltı mafyası olarak nitelendirilen 
grupların son günlerde neden oldukları olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/420) (1) 

97. — 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) 

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

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

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

101. -i- Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, tarım arazilerinin sulanmasında 
elektrikten yararlanılabilmesi için elektrik şebekelerinin tevsii hususunda çalışma yapı
lıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/427) (1) 

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

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

104. — 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) 
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105. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, İsparta Tapu Sicil Müdürlüğü ile 
ilgili olarak Valilikçe yapılan tahkikata ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/431) (1) 

106. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, Burdur II merkezindeki ilk ve orta 
dereceli okullarda görevli öğretmenlerin bir kısmının çeşitli köy ve kasaba okullarına 
nakledildikleri iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/353) 

107. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, 7.10.1988 tarihinde Tuzla 
mevkiinde gerçekleştirilen operasyonla ilgili olarak bir dergide yer alan iddialara iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/432) (1) 

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

109. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Şemiler döneminde Emlak 
Bankasınca aylık bir gazeteye ödenen reklam ücretine ve bir firmaya kullandırılan dö
viz kredisinin ödenmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/434) (1) 

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

11L — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'm, ülkemizce de imzalanmış olan iş
kenceye Karşı Avrupa Sözleşmesi ile işkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 
hükümlerine uyulmadığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/441) (1) 

112. — 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) 

113. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, lig maçlarını izleyecek öğrenci
ler için bilet fiyatlarında tenzilat yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) (1) 

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

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

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

117. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 9 Eylül Üniversitesi Denizli Mühen
dislik Fakültesi öğretim üyelerinden birine Fakülte Dekanınca hakaret edildiği ve gö
revinden alındığı iddialarına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/362) 
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118. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta ili Yalvaç ilçesine bağlı 
bazı köylerin yol sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/363) 

119. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta tli Sütçüler ilçesi Kara-
diken Köyünün su sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/364) 

120. — 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) 

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

122.: — 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) 

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

124. — 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) 

125. — Kars Milletvekili Mahmut Almak'ın, Konya İli Çumra ilçesi kapatılan 
ülkü ocakları başkanının bugüne kadar yakalanamâmasının nedenine ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/450) (1) 

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

127. — 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 ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/458) (1) 

128. — izmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, küçük esnaf ve zanaatkarlara kul
landırılan kredinin miktarına ve şartlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/452) (1) 

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

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

131. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, ülkemizde mevcut Kur'an kurs
larına ve özel vakıflarca açılan ve yönetilen öğrenci yurtlarına, özel okullara ve der-
sanelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) (1) 
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132. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya Üniversitesi inşaatına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/422) 

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

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

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

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

137. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, spor tesisi yapma ve antrenör 
bulundurma zorunluluğunu yerine getirmeyen müesseselere karşı ne gibi önlemler alı
nacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/437) 

138. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, şehir içinde çalışan araçlara ta-
kograf zorunluğu getirilmesinin nedenine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/438) 

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

140< — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, sahillerdeki okulların yaz ayla
rında, öğrenci gençlik tatil merkezleri haline dönüştürülmesinin düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/440) 

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

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

143. — 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) 

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

145. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Devlet memurlarının konut so
rununa üişkin Devlet Balkanından sözlü soru önergesi (6/456) 
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146. _ 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) 

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

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

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

150. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 1 Mayıs gösterileri nedeniyle göz
altına alınanların sayısına ve bu olaylarda suçlu görülen kamu görevlilerine üişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi {6/482) (1) 

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

152. — 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) 

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

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

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

156. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, istanbul Eğitim ve Kültür Vakfına 
yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) (1) 

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

158- — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, TEK Genel Müdürü ile yardımcıla
rından Kurum iştiraklerinde görev alanlar bulunup bulunmadığına ve bu Kurum için 
satın alınan güç trafolarına iilşkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/489) (1) 

159. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, işkence yaptıkları iddia edilen İs
parta ili Merkez Sanayi Karakolu görevlileri hakkında ne gibi işlemler yapıldığına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) (1) 
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160. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Çocuk ve Tabiat Vakfına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) (1) 

161. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/492) (1) 

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

163. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğün
ce gözaltına alınan vatandaşlara işkence yapılmasını önlemek için ne gibi tedbirler 
alınacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/494) (1) 

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

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

166- — Bingöl Milletvekili Ilhami Binici'nin, Bingöl İli Adaklı İlçesi Elmaağacı 
Köyünde orman katliamı yapıldığı iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/462) 

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

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

169. — 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) 

170. — 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) 

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

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

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

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

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

176s — Niğde Milletvekili Mahmut öztürk'ün, Niğde İlindeki toprak sulama 
kooperatiflerinin borçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/520) (1) 

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

178. — içel 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) 

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

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

181. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt ili Eruh ilçesi Ormaniçi Kö
yünden iki vatandaşın kaybolduğu iddiasına ve yörede bulunan bir cesede ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/538) (1) 

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

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

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

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

186. — Diyarbakır, Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt ili Eruh ilçesi Fındık Bucağı 
Jandarma Tabur Komutanlığınca gözaltına alınan bir vatandaşa kuryelik yaptırıldığı 
ve bu vatandaşın 3.6.1989 tarihinde öldürüldüğü iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/542) (1) 

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

188. — izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Karabük ve iskenderun Demir -
Çelik fabrik'alarındaki greve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/544) (1) 

189. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Sakarya - Hendek İlçesi Es
ki Bıçkı Köyünden bir vatandaşın bayat kuduz aşısı nedeniyle öldüğü iddiasına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/477) 

190. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Ereğli Demir - Çelik Fabrikasının 
yabancı şirketlere satılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/546) (1) 
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191. — istanbul Milletvekili Ali Haydar Erdoğan'ın, Devlet Planlama Teşkilatın
dan alınan hayalî ihracat dosyalarının yargı organlarına geç intikal ettirildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/574) (1) 

192. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, istanbul Atatürk Havalimanı Güm
rük Müdürlüğünde ortaya çıkarıldığı iddia edilen hayalî ihracat olayına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/547) (1) 

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

194. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Şırnak İlçesindeki bazı 
yayla ve meralarda atış eğitimi yapılacağına dair Kaymakamlık duyurusuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/549) (1) 

195s — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun yasadışı Türkiye Komünist 
Partisi ve kapatılan Türkiye işçi Partisi genel sekreterlerine ülkeye geri dönmeleri için 
güvence verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/550) (1) 

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

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

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

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

200. — 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) 

201. — 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) 

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

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

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

205. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Millî Piyango idaresince gerçekleş
tirilen «Kazı Kazan» adlı şans oyununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/561) (1) 
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206. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 11.8.1989 tarihinde Diyarbakır ili 
Aşağı Beyan Köyü yakınlarında meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/562) (1) 

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

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

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

210. — 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) 

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

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

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

214̂  — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, futbol müsabakalarındaki ser
best bilet fiyatı uygulamasına ilişkin Devlet Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/480) 

215. — İçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, insan haklan ihlallerine neden 
olan ülkemizdeki uygulamaların dış itibarımıza zarar verdiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/568) (1) 

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

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

218. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, ilk ve ortaöğretim kurumlarında bir ders
liğe düşen öğrenci sayısına ve öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
oru önergesi (6/578) (t) 

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

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

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

223. — 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) 

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

225. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli İli Nazimiye İlçesi 
Bostanlı Köyü sakinlerine 11 Jandarma Alay Komutam tarafından hakaret edildiği 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/586) (1) 

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

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

228. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, Bergama - Terzihaliler Kö
yündeki granit taşı sahasının özel bir kişi tarafından kapatıldığı iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/589) (1) 

229. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, İzmir İline bağlı ilçelerden 
hangisinde üreticilerin tarım kredi kooperatiflerine veya Ziraat Bankasına olan borç
larının ertelendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590) (1) 

230. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, Bulgaristan'dan gelen soy
daşlarımızın beraberlerinde getirdikleri otomobillere ticarî plaka verileceği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/591) (1) 

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

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

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

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

235. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, emeklilere yakacak kredisi veri
lip verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/497) 



- 21 -

236. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Rize bölgesindeki çay üre
ticilerine ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/498) 

237. — 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) 

238. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, akrabalarım ziyaret için 
Sarp Sınır Kapısından geçen vatandaşlardan toplu konut fonu alınmamasının düşünü
lüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/500) 

239. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Bayburt - Aşkale karayo
luna ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakamndan sözlü soru önergesi (6/501) 

240. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Sabuncular Çay Fabrika
sının bahçesindeki radyasyonlu çaylar için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/502) 

241. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Gümüşhane'de kurulan 
klinger öğütme tesisinin çimento fabrikasına dönüştürülmesinin düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/503) 

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

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

244. — 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) 

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

246. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Doğu Anadolu'da meyda
na geldiği iddia edilen şüpheli ölüm olaylarına ilişkin içişleri Bakamndan sözlü soru 
önergesi (6/599) (1) 

247. — Balıkesir Milletvekili I. önder Kırlı'nın, Millî Savunma eski Bakam Er
can Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığındaki görevleri sırasında yolsuzluk yaptığı iddia
sıyla hakkında Memurin Muhakematı Yasasına göre açılan soruşturmanın sonucuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/600) (1) 

248. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Bursa Turizm Müdürü ile ilgili bazı 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/601) (1) 

249. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bazı bankalarca yürürlüğe konulacak 
memur emeklilerine çek kırdırma yasağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/602) (1) 
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250. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, kendir ürünü taban fiyatına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/611) (1) 
251., — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Kırklareli - Lüleburgaz hudutları 

dahilindeki Sarımsaklı ve Türkgeldi çiftliklerinin bir Libya şirketine kiralanacağı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/613) (1) 

252. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 12.9.1980 - 30.9.1989 tarihleri 
arasında meydana gelen anarşi ve terör nitelikli olaylara ilişkin İçişleri Bakanından 
«özlü soru önergesi (6/614) (1) 

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

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

255. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, Ankara özel Arı Lisesindeki bazı 
öğrenciler için iki resmî aracın servis yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/620) (1) 

256. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, Malatya Milletvekili Yusuf Bozkurt 
Özarın, 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) 

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

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

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

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

261. — 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) 

262. — 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) 

263. — 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) 

264. — istanbul 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) 
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265. — 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) 

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

267. — Kırklareli Milletvekili irfan Gürpınar'ın, Kırklareli İli Lüleburgaz İlçesin
deki Türkgeldi ve Sarımsaklı çiftliklerinin Libya'lılara satılacağı veya kiralanacağı id
dialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/628) (1) 

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

269. — 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) 

270. — 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) 

271. — 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) 

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

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

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

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

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

277. — Balıkesir Milletvekili I, önder Kırlı'nın, Bandırma Körfezind» faaliyet 
gösteren BAĞFAŞ işletmelerine ait fabrikaların bacalarından çıkan gazların çevre kir-
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lenmesine neden olduğu ve bu işletmelerin ruhsatsız çalıştırıldığı iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/636) (1) 

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

279. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İline bağlı bazı köylerdeki 
vatandaşların toplu olarak göçe zorlandıkları iddiasına ve yerleşim bölgeleri sayısını 
azaltmak konusunda alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/638) (1) 

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

281. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Gaziosmanpaşa - Sultançiftliği yo
lu üzerindeki Mescid-i Selam Vakfında Atatürk ve laiklik ilkelerine aykırı faaliyetler
de bulunulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/639) (1) 

282. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Güneydoğu Anadolu'da güvenliği 
sağlama yetkisiyle ilgili olarak yapılan açıklamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
Önergesi (6/654) (1) 

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

284. — 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) 

285. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, ülkemizin, Sovyet Sosyalist Cum
huriyetler Birliğinden almak zorunda olduğu doğal gazı kullanamamasından dolayı 
herhangi bir cezaî durumla karşılaşıp karşılaşılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/641) (1) 

286. — Tökirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Türk Hükümetince Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetler Birliğine açılan krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/642) (1) 

287. — 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) 

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

289. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Siirt, Mardin ve Hakkâri illerin
de valilerce düzenlendiği iddia edilen huzur toplantılarına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/657) (1) 

290. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, izmir - Yenifoça Gençelli mevkiinde it
hal kömüre dayalı bir termik santral yaptırılacağı iddiasına iliflkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/658) (1) 
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291. — Ankara Millet relf ili İbrahim Tez'in Sosyal HizmeÜer ve Çocuk Esirgeme 
Kurumundaki tayinlere ilişki/ Başbakandan sözlü soru önergesi (6/659) (1) 

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

293. — îçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Horzum olayıyla ilgili iddialaı 
hakkında bir araştırma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/668) (1) 

294. — 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) 

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

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

297. — 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) 

298. — 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) 

299. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, BAĞ - KUR emeklilerine verilen 
sosyal yardım parasına ve Kurumun mal varlığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) (1) 

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

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

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

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

304. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, kuraklık nedeniyle Erzurum Hine 
bağlı köylerde yapılan hasar tespiti çalışmalarına ve kuraklıktan zarar gören üretici
lere ne gibi imkânlar tanındığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/606) 
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305. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, 1989 - 1990 sezonu için Erzurum 
îline tahsis edilen kömür miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/607) 

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

307. — 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) 

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

309.— Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde İli Ulukışla ve Çamardı ilçele
rine bağh bazı köylerin içme ve sulama suyu ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/671) (1) 

310. — 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) 

311. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, 7.11.1989 tarihinde İstanbul'da 
öldürülen bir gazetecinin katilinin bugüne kadar yakalanamamasının nedenine ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 

312. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli ili Hozat İlçesinde görevli 
bir binbaşı hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/672) (1) 

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

314. — 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) ı(l) 

315. — 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) 

316. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Erzurum İline bağh Çat, Pasinler 
ve Şenkaya ilçelerindeki orta dereceli okulların öğretmen sorununa ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/633) 

317. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, Kars ili Çıldır İlçesinde 29.11.1989 ta
rihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru Öner
gesi (6/646) 

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



— 28 — 

319. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Büyük Ankara Otelinde çalışan işçi
lerden emekliliklerine az kalanların işten çıkarıldıkları iddiasına ilişkin Maliye ve Güm
rük Balkanından sözlü soru önergesi (6/648) 

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

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

322. — 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) 

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

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

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

326. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Elazığ Emniyet Müdürlüğünce 
gözaltına alınan kırka yakın vatandaşın yaklaşık bir aydır gözaltında bulundurulduğu 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/686) (1) 

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

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

329. — 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) 

330. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya ili Alanya İlçesi Orman 
işletme Müdürlüğünce Keşefli Köyü Denizgüneyi mevkiindeki kumsalda üç adet bina 
yaptırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/674) 

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

332. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli ilindeki bazı vatan
daşlara güvenlik kuvvetleri tarafından işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/690) (1) 

333. — Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, Almanya'ya yerleştiği iddia 
edilen Adana eski müftüsünün Türk vatandaşlığından çıkarılıp çıkarılmadığına ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) (1) 
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334. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
nin elektrik enerjisi talebini karşılamak üzere yapılmasına karar verilen santrale ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) (1) 

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

336. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Afşin - Elbistan, Keban ve Kara-
kaya santrallerinin 1988 - 1989 yıllarındaki elektrik üretimlerine ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/694) (1) 

337. _ Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Süleoğlu beldesi ile çevre 
köylerde mukim bazı vatandaşların ti Jandarma Alay Komutanlığına ihzar edilerek 
kimlik.ve ikametgâh kontroluna tabi tutuldukları iddiasına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/696) (1) 

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

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

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

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

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

343. — 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) 

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

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

346. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Konya Ilı Çumra ilçesi Türkmen 
Karahüyük Köyündeki bazı vatandaşlara Çumra Karakolunda işkence yapıldığı iddia
sına ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/708) (1) 
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347. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Hakkâri Ih" Uludere ilçesi Taşdelen 
. Köyü ve Kayadibi Mezrasındaki vatandaşlardan bazılarının güvenlik güçlerinin baskısı 

nedeniyle Irak'a sığındıkları iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
* (6/709) (1) 

348. — Bingöl Milletvekili Ilhami Binici'nin, bir yurttaşımızın mahkeme karşısı
na çıkarılmaksızın güvenlik kuvvetleri tarafından kurşuna dizildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/710) (1) 

349. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, istanbul Ataköy'deki iki adet 
okul arsasına iliş>:u Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/712) (1) 

350. _ içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 1984 - 1985 yıllarında ülkemiz 
üzerinden iran'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) 

351. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, istanbul Gaziosmanpaşa Mehmet
çik ilkokulu Müdür Yardımcısı hakkındaki iddiaya ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/713) (1) 

352. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, «Adımlar Gazetesi» Ankara 
Temsilciliğinde polisçe yapılan aramayı izlemeye gelen bir gazetecinin gözaltına alın
dığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/720) (1) 

353. — Izmiı Milletvekili Ahmet Ersin'in, Cumhurbaşkanının A.B.D. gezisine iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/714) (1) 

354. — içe] 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) 

355. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun, T. C. Ziraat Bankası Genel Müdü
rüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/715) (1) 

356. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun, Cumhurbaşkanının A.B.D. ge
zisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/716) (1) 

357. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Çankaya Köşkünde yaptırıldığı id
dia edilen restorasyonun ve ek inşaatın maliyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/717) (1) 

358. — istanbul Milletvekili ismail Hakkı önal'ın, Ankara Sanat Tiyatrosunca 
sezon başından beri sergilenen oyuna televizyonda yer verilmemesinin nedenine ve 
bazı sanatçılar ile eserlerine yasak konulmak istendiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/722) (1) 

359. — Erzurum Milletvekili ismail 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) 

360. — Bingöl Milletvekili Ilhami Binici'nin, Bingöl İli Karlıova ilçesi ile Muş 
ili Varto İlçesi arasındaki karayoluna ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/683) 
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361. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Kılıçfcaya Barajında su tutulma
sından etkilenen köylülerin sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/724) (1) 

362. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Urfa Vali Yardımcısının Regaip 
Kandili dolayısıyla düzenelenen «Hz. Muhammed'i anma gecesi»nde yaptığı konuşma
ya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/725) (1) 

363. — Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, 1983 yılından bugüne kadar 
göreve atanan imam hatip lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/726) (1) 

364. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Yeniçeltek Linyit işletmesi 
Yönetim Kurulunda madencilikle ilgisi olmayan kişilerin de görev yaptığı iddiasına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/734) (1) 

365. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, 1983 ve 1990 yılları itibariyle 
içişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan imam hatip lisesi ve ilahiyat fakültesi me
zunlarının sayısına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/729) (1) 

366. — Zonguldak Milletvekili Şjnasi Altıner'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne ka
dar Başbakanlık emrine tahsis edilen binek otomobillerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/738) (1) 

367. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili Taşdelen ve Kaya-
dibi köylerine mal ve eşya girişinin yasaklanmasının nedenine ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/739) (1) 

368. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Mü
dürü hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/740) (1) 

369. — 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) 

370. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Uludere ilçesi Hilal Köyü Jan
darma Karakol Komutanınca köylülere taş taşıttırıldığı iddiasına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/742) (1) 

371. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Uludere ilçesi Kaya-
dibi Köyündeki vatandaşların Irak'a sığındıkları iddiasına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/743) (1) 

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

373. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, «Bütçe Gelirleri Yıllığı», «Aylık 
Bütçe Bülteni» ve «Kamu Hesapları Bülteni» adlı yayınlar, ı ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/745) (1) 

374. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Siirt *.u Eruh ilçesi Körüklükaya 
Köyünde bir vatandaşın ve Eruh Aymtepedeki çatışmada bir erin öldürülmeleriyle il
gili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/746) (1) 

375. — Çorum Milletvekili Rıza Uıman'ın, kamu iktisadî teşebbüslerinin sayısına 
ve bunların yönetim kurulu üyelerinin uzmanlık alanlarına göre dağılımına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/749) (1) 
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376. — 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) ' 

377. — 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) 

378. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, NATO Alçak Uçuş ve Atış Eği
timi projesinin neden olacağı sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/755) (1) 

379. _ Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, T.R.T.'nin, Çankaya Atakule* 
deki «Dreamland» eğlence merkezinin açılışıyla ilgili yayınına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/756) (1) 

380. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/794) (1) 

38i ̂  — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Cizre'ye içme suyu temin eden 
Keson Kuyularının Türkiye Kömür İşletmelerine ait kanalizasyon atıklarıyla kirlen
diği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/757) (1) 

382. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Noramin iş merkezinde borsa 
için yüksek fiyatla bina satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/758) (1) 

383. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Hakkâri Ilı Çukurca ilçesine bağlı 
bazı köylerin tamamen boşaltıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/759) (1) 

384. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Sivas ili Yıldızeli ilçesi Da-
vutalan Köyü sulama projesine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/703) 

385. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Erzurum Asayiş Şube Müdürü hak
kındaki iddiaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/760) (1) 

386. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, bazı kişi ve kuruluşların Federal 
Almanya'dan ülkemize televizyon yayını yapmak üzere uydu kanalı kiraladıkları id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/761) (1) 

387. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, istanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
koridorlarında bir grup öğrencinin toplu namaz kıldıkları iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru öüergesi (6/762) (1) 

388. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır ili Çermik İlçesi Yar
gıcının dövülmesi olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/763) (1) 

389. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, günlük bir gazetenin 2.3.1990 tarihli 
nüshasında yer alan «Ankara'nın Göbeğinde Humeyni Lisesi» başlıklı habere ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) (1) 
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390. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, TRT - INT 5 inci kanal yayın
larının yurt dışındaki vatandaşlarımızca izlençmediği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/795) (1) 

391. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, üniversite öğrencileri arasında mey
dana gelen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/796) (1) 

392. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, özel bir şirket tarafından Federal 
Almanya'dan ülkemize televizyon yayım yapılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/797) (1) 

393. _ Bilecik Milletvekili Tayfur Ün'ün, Gebze Topçu Alayında görevli bir teğ
menin Haydarpaşa Askerî Hastanesinde tedavi altına alınmasının nedenine ilişkin Millî 
Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/798) (1) 

394. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun, Dursunbey İlçesi Alaçam 
Orman Işletmesince açılan sınavla ilgili iddialara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/704) 

395. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun, Balıkesir İlinde 3 üncü 
noterliğin ne zaman kurulacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

396. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, İstanbul Üniversitesinde öğrenci
lere saldırdıkları iddia edilen sivil kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/799) (1) 

397. _ Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Gebze Topçu Alayında görevli bir 
teğmenin, kendisinin ve ailesinin onayı alınmadan, Haydarpaşa Askerî Hastanesi Psiki
yatri Kliniğine yatırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/800) (1) 

398. — Çorum Milletvekili Rıza Hıman'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu Çorum 
Hastanesi Başhekimi hakkındaki iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 

399. — 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) 

400. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Tarım 
Satış Kooperatifleri Birliğince 1980'den bu yana satın alman, kiralanan ya da ortak 
olunan özel sektöre ait fabrikalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/804) (1) 

401. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'm, 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) 

402. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, sınır ihlali suçundan dolayı Bis» 
mil Cezaevinde hükümlü bulunan bir Iraklıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/807) (1) 

(14 üncü Birleşim) 
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403. — 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) 

404. — 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) 

405. - - İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı İdaresinin Menkul Kıymetler Borsasındaki faaliyetlerine üişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/810) (1) 

406. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Yüksekova İlçesi 
Esendere Bucağında görevli bir üsteğmen hakkındaki iddiaya ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/811) (1) 

407. — 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) 

408. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Diyanet İşleri Başkanlığınca bastırıldığı 
ve bedava dağıtıldığı iddia edilen kitaplara üişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/813) (1) 

409. — Çorum Milletvekili Rıza Ihman'ın, Hasanoğlan öğretmen Lisesiyle ilgili 
bazı iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/730) 

410. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in, 20.3.1990 tarihinde Cizre'de mey
dana gelen olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/814) (1) 

411. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Kastamonu İli Ugaz İlçesi 
Saraycık ve Balcı köylerinde meydana gelen yangınlar nedeniyle yöredeki vatandaş
lara yardım yapılmadığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/731) 

412. — 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) 

413. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadöl'un, Amerika'dan ithal edilen pirinçle 
ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/815) (1) 

414. — 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) 

415. — İzmir MliHetvekılu Fuat Kıîcı'nın, son üç yıl içinde ülkemize iltica eden 
Iraklılara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/827) (1) 

416̂  — İzmir Milletvekili Fuat Kıîcı'nın, son üç yıl içinde Bulgaristan'dan ülke
mize gelen soydaşlarımıza ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/828) (1) 

417. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Vezirköprü orman köylerindeki köy koo
peratiflerine yaptırılan hizmetlerin karşılıklarının geç ödendiği iddiasına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/733) 
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418. — Balıkesir Milletvekili t. önder Kırh'nın, Elazığ'daki ferrokrom tesislerin
den krom çalındığı ve krom hırsızlığının önlenmesi için tesislere yöre dışından güven
lik görevlileri atandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/829) (1) 

419. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Enez İlçesi Karpuzlu Be
lediyesi sınırları içinde bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait arazilerin kimlere ne 
kadar bedelle kiraya verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/831) (1) 

420. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Alaplı Meslek Yüksek Okulu Müdiresi 
hakkındaki iddiaya ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/832) (1) 

421. — 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) 

422. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, şeriat düzeni getirmek isteyenlerce Deniz
li'de yapılan toplantıda, laiklik ilkesine karşı cihat çağrısında bulunulduğu iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/833) (1) 

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

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

425. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, küçük esnaf ve çiftçilerin on 
milyon liraya kadar olan vergi borçlarından doğan ceza ve zamların affedilmesi için 
çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/838) (1) 

426. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, İstanbul, İzmir ve İskenderun gibi li
manlarımızda kirlenmeyi önleyici bariyer ve kimyasal sistemler bulunup bulunmadığı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/840) (1) 

427. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, 1990 yılı enflasyon hedefine ve ilk üç 
aydaki fiyat artışlarına ilişkin Devlet. Bakanından sözlü soru önergesi (6/841) (1) 

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

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

430. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Karadeniz Bölgesindeki bakır 
ve çinko madenlerinin değerlendirilmesiyle ilgili üretim projesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) (1) 
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431. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, çimento işçilerine, istedikleri 
zammın verilmemesinin nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/846) (1) 

432. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, ÇİMSE - İş Sendikasınca başla
tılan grevin ertelenme nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/847) (1) 

. 433. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kııl'un, Erzincan İli Beybağı ve İstasyon 
Mahallesinde kirada oturan ve 1978 yılındaki depremden sonra hak sahiplikleri kesin
leşen vatandaşlara tahsis edilen arsalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/867) (1) 

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

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

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

437. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, öğretmenlere sendika kurma hakkı 
tanınıp tanınmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/871) (1) 

438. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İsparta - Karacaören, Tunceli - Mer
can ve Trakya barajları ile İğdır sulama suyu inşaatları nedeniyle usulsüz ödemeler 
japıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/872) (1) 

439. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, pancar fiyatlarında yeni bir ayarlama 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/765) 

440. — 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) 

441. — 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) 

442. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, 1980 yılından önce temeli atılan şeker 
fabrikalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/769) 

443. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Toplu Konut İdaresince halka satılan 
Ankara - Eryaman'daki konutlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/770) 

444. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına 
bağlı üretme çiftlikleri ile araştırma kuruluşlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) 
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445. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ıri, Seydişehir Alüminyum Fabrikasında 
kaç işçi çalıştırıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/773) 

446. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebinin, Güneydoğu Anadolu'daki iller
de 1989 - 1990 yılında öğretime açılamayan ilkokullara ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/774) 

447. _ Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, 1979 ve 1989 yıllarındaki büyük 
ve küçük baş hayvan sayısına ve Et - Balık Kurumunun kesim kapasitesine ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/775) 

448. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, il merkezlerindeki hastanelerin tıbbî 
cihaz ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/776) 

449. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, ülkemizde davaların çok uzun 
süre devam etmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/777) 

450. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, silah taşıma imkânı sağlanan ü genel 
meclisi üyeleriyle belediye başkanlarından Doğru Yol Partisi mensubu olanların mü
racaatlarına cevap verilmediği iddiasına ilişkin îçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/778) 

451. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, yeterlik sınavından geçmiş öğ
retmen adaylarının tayinlerinin yapılmamasının nedenine ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/779) 

452. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, ülkemizde mevcut traktör 
fabrikalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/780) 

453. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Toplu Konut Kanununun 
yürürlüğe girmesinden sonra kurulan konut kooperatiflerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/782) 

454< — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, bir paket uzun Maltepe si
garasının maliyetine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/783) 

455. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünce 
sulama ücretlerinin artırıldığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/784) 

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

457. — izmir Milletvekili Fuat Kücı'nın, şeker fabrikası bulunan ilçelerden han
gilerinde Sosyal Sigortalar Kurumu hastanesi bulunmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/787) 

458. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Fonun
dan konut kooperatiflerine 1989 yüında verilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/788) 

459. — 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) 

460. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, Sağlık Bakanlığınca 1989 - 1990 yula
rında Devlet Planlama Teşkilatıyla irtibatlı' olarak yabancı kuruluşlara araştırma yap
tırılıp yaptırılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 
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461. — 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) 

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

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

464. — Bursa Milletvekili ilhan Aşkın'ın, Bursa Büyükşjehir Belediyesine ait Taş
ocağı ve Asfalt Şantiyesinin nakli için alınan karara ve bu amaçla gerçekleştirilen ka
mulaştırmaya ilişkin İçişleri Bakamndan sözlü soru önergesi (6/873) (1) 

465. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, T.R.T. Kurumunun 1988 yılında za
rar etmesinin nedenine ve sorumluları hakkında soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/874) (1) 

466. — Balıkesir Milletvekili I. Önder Kırlı'nın, huzurevleri ücretlerine yapılan 
zammın huzurevi sakinlerini mağdur ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/875) (1) 

467. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü binasının mer
divenleri ile merdiven korkulukları için yapılan harcamaya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/876) (1) 

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

469. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Horzum'un, bazı milletvekilleri tarafından 
korunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/878) (1) 

470. — İzmir Milletvekili Akın Gönen'in, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumuna bağlı huzurevlerinin ücretlerine yapıldığı iddia edilen zamma ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/879) (1) ı 

471. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ülkemize sığınan İran vatandaşları bu
lunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/880) (1) 

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

473< — Hakkâri Milletvekilli Cumhur Keskin'in, 1983 - 1984 öğretim yılından bu 
yana üniversite, yüksekokul ve yurtlarla ilişiği kesilen veya kaydı silinen öğrencilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/885) (1) 

474. — Kocaeli MiillleltJvekJli Ömer Türk'çakal'ın, Missuri Üniversitesi1 Si'yasal Bil
giler Fakültesince ülkemizle ilgili olarak hazırlandığı iddia edilen rapora ilişkin Başba
kandan sözllü soru önergesi (6/886) (1) 
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475. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Millî Savunma Bakanlığınca 12 Ey
lül 1980 tarihinden sonra açılan ihalelere ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/887) (1) 

476. _ Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, «Başkanlık» veya «Şube Müdürlü
ğü» görevi yapan lise mezunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/817) 

477. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, kamu iktisadî teşebbüslerinde yö
netim kurulu üyeliği veya danışmanlık görevi verilen eski milletvekillerine ilişkin Baş
bakandan sözlü-soru önergesi (6/818) 

478. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, eski belediye başkanlarından ve 
belediye başkanı adayı olup da seçilemeyenlerden kaç kişiye kamu iktisadî teşebbüs
lerinde veya diğer devlet kuruluşlarında görev verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/819) 

479. — Erzurum Milletvekili îsmail Köse'nin, Erzurum - ispir karayoluna ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/820) 

480. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, bir kamu bankasını dolandıran 
yabancı kişilere ülkemizde ticaret yapma izni verildiği iddiasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/888) (1) 

481. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya İlinde ne zaman olimpik 
yüzme havuzu yaptırılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

482. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, basında yer alan «bazı üst düzey 
bürokratlarının görevden alınması için kara listeye alındığına» dair haberlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/822) 

483. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, 1983 yılından bu yana Türk Si
lahlı Kuvvetleriyle ilişiği kesilen subay ve astsubayların yargılanıp yargılanmadıklarına 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/823) 

484. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, Ankara Tıp Fakültesi 3 üncü sınıf 
öğrencilerinden birinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Siyasî Şubesince gözaltına alındığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) 

485. - Hatay Milletvekili Aü Uyar'ın, Cumhurbaşkanının ve Cumhurbaşkanlığı 
Makamının tarafsızlığına gölge düşürüldüğü iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/889) (1) 

486. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Hakkâri İli Çukurca İlçesinde ko
ruculuk kabul etmeyen köylülerin bulunduğu köylerin etrafının mayınla döşendiği id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) (1) 

487. — Istaribul Milletvekili Ali Haydar Erdoğan'ın, Başbakanlıkça Devlet Plan
lama Teşkilatından alındığı iddia edilen hayali ihracat dosyalan için dava açılıp açıl
madığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/891) (1) 

488. — Adana Milletvekili Abduüah Sedat Doğan'ın, «Eğitim - iş Kolu Kamu Gö
revlileri Sendikası» nın 'kuruluş başvurusuyla ilgili dilekçenin Ankara Valiliğince ka
bul edilmediği iddiasına ilişkin İçişljeri Bakanından sözlü soru önergesi (6/843) 
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489. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Devlet İhale Kanununun 44 üncü 

maddesi uyarınca verilen ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/892) (1) 

490. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, konut edindirme fonu için toplanan 
paralara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/849) 

491. — İsparta Milletvekii İbrahim Gürdal'ın, Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edil
mesi ve Bu Tasarrufların Değeflendiritoesine Dair Kanun uyarınca yapılan işlemlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/850) 

492. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İli Beytüşşebap İlçesi Dön
mezler Köyünden iki vatandaşın Boğazveren Köyü korucuları tarafından gözaltına 
alındığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/893) (1) 

493. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İli Beytüşşebap İlçesine bağ
lı Dönmezler, Kovankaya ve Yassıtaş köylerindeki vatandaşlardan köylerini boşalt
malarının istendiği iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/894) (1) 

494. — Nevşehir Milletvekili Cemal Seymen'in, Cumhurbaşkanlığının 1990 malî 
yılı ödeneğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/895) (1) 

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

496. — Ankara Milletvekili ibrahim Tez'in, üniversitelerin içinde bulunduğu du
rumun düzeltilmesi için ne gibi çalışmalar planlandığına ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/851) 

497. — Ankara Milletvekili Erol Ağagil'in, karayoluyla hacca gitmeleri yasakla
nan vatandaşların mağdur edildiği iddiasına ve bunlardan alınan paralara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/852) 

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

499. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak İli Kurucaşile 
İlçesi Tekkeönü Köyü Sağlık Ocağının doktor sorununa ilişkin Sağlık Bakanından söz
lü s'unu önergesi (6/856) 

500. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Amasra İlçesi adlî teşkila
tının ne zaman kurulacağına ilişkin Adalet Bakamndan sözlü soru önergesi (6/857) 

501'. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak ili Kurucaşile 
İlçesine bağlı olan ve orman içinde bulunan bazı köylerin «Orman dışı köy» olarak 
belirlendiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişlerİ Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/858) 
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502. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Sağlık Bakanlığı ile Sosyal Sigortalar 
Kurumu dışındaki sağlık tesislerinde çalışan sağlık personelinin ek ödemeden yarar-
landırılmamasının nedenine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/859) 

503. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Başbakanın iskenderun ve Ikizce'ye 
yaptığı seçim gezisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/860) 

504. Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, askerî helikopterlerin hangi hallerde 
kimin emri ile kullanıldığına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/861) 

505. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Silopı İlçesi Derebaşı Köyünden zo
runlu olarak İlçeye göç ettiği iddia edilen vatandaşların sorunlarına ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/862) 

506. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi 
Liderinin bölücülük yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/863) 

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

508. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, petrol ürünlerinin kullanımında tasarrufa 
gidilmesi için açıklama yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/865) 

509. — izmir Milletvekili Birgen Kdeş'in, Dışişleri Bakanının İran'ı ziyaretiyle 
ilgili olarak TRT'de ye basında yer alan açıklamalara ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/869) 

510. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, il genel meclisi üyelerine silah ruhsatı 
verilmesinde farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/870) 

511.; — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Göksün - Andırın ve 
Andırın Kahramanmaraş yollarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/882) 

512. — Afyon Milletvekili BaM Durmaz'ın, beslenme bozukluklarının önlenmesi 
için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ve hekimi bulunmayan sağlık ocaklarına ilişkin 
Sağlılk Bakanından sözllü soru önergesi (6/883) 

513, — İzmir Milletvekili K. Kemal An'adol'un, İzmir'in kurtuluş törenleri nede
niyle Atatürk Anıtı'na çelenk k'oyma'k isteyen Türkiye 'Birleşik Komünist Partisi yöne
ticilerine izin verilmediği iddiasına ilişkin İçişleri 'Balkanımdan sözlü soru önergesi 
(6/884) 

2 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 1580 Sayılı Belediye Kanunu ile 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin 
Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkın
da Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 335 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
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ve İçişleri Komisyonunun Raporları ve Anayasa Komisyonunun Mütalaası (1/482) (S. 
Sayısı : 446) (Dağıtma tarihi : 5.9.1990) 

2. — 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) 

3. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanu
nunun İl/k Maddesinin Kaldırılmasına İlişkin Yasa Teklifi ve İçişleri Komiyonu Ra
poru (2/205) (S. Sayısı : 395) (Dağıtma tarihi : 28.3.1990) 

4. _ Nüfus Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri komisyonları raporları (1/642) (S. Sayısı : 396) 
(Dağıtma tarihi : 28.3.1990) 

X 5. — İzmir Milletvekili Ramiz Sevinç ve 5 Arkadaşının, 193 Sayılı Gelir Ver
gisi Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/308) (S. Sa
yısı : 400) (Dağıtma tarihi : 29.3.1990) 

6. — Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 39 Arkadaşının, 28.3.1983 Tarihli 
ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Say ıh Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 14 üncü Maddesinin 
(h) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (2/242) (S. Sayısı : 397) (Dağıtma tarihi : 2.4.1990) 

7. — 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, 
Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine, 818 Sayılı Borçlar Kanununun 83 üncü Mad
desine 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) (Dağıtma tarihi : 2.4.1990) 

8. — 765 Sayıü Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ile İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları ve 62 Arkadaşımn, Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 16 Arkadaşının, 
Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 12 Ar
kadaşının, Sakarya Milletvekili Ayhan Reyhan Sakalhoğlu'nun, Türk 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) 

9. — Gümüşhane Milletvekili Ülkü Güney ve 2 Arkadaşının, 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/203) (S. 
Sayısı : 401) (Dağıtma tarihi : 5.4.1990) 

10. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye-
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lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/905) (S. Sayısı : 403) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1990) 

11. — Yahşihan'da Meydana Gelen Patlamalarda Zarar Görenlerin Zararları
nın ödenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/427) 
(S. Sayısı : 404) (Dağıtma tarihi : 12.4.1990) 

12. — Adlî Sicil Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/524) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi : 12.4.1990) 

13. — istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 Arkadaşının, Sigara Tütün ve 
Tütün Mamullerinin Zararlı Alışkanlıklardan Koruma Kanunu Teklifi, Adana Millet
vekili Cüneyt Canver'in, 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Teklifi ve istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Sigaranın Za
rarlarının önlenmesi için 6 Mayıs 1930 Gün ve 1593 Sayılı Genel Sağlık Yasasına 
(Umumî Hıfzıssıhha Kanununa) Kimi Maddeler Eklenmesine ilişkin Yasa önerisi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/189, 2/190, 2/193) (S. Sayısı : 286 ve 286'ya 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri : 28.11.1989; 18.4.1990) 

14. — Türk Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/676) (S. Sayısı : 408) (Dağıtma tarihi : 18.4.1990) 

15. — 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) 

16. — 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 Da- . 
ha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu 
(1/672, 3/1114) (S. Sayısı : 411) (Dağıtma tarihi : 1.5.1990) 

17. — 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve içişleri komisyonları 
raporları (1/649) (S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 2.5.1990) 

18. — 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında 26.5.1988 Tarihli ve 3450 Sayıü 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. Sayıları : 155 ve 
155e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 21.12.1988, 10.5.1990) 

19. — içel Milletvekili Ekin Dikmen'in, 466 Sayılı Kanun Dışı Yakalanan veya 
Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komis
yonu Raporu (2/227) (S. Sayısı : 413) (Dağıtma tarihi : 10.5.1990) 

20. — Balıkesir Milletvekili önder Kırlı ve 24 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 48 inci Maddesinin (A) Bendi Beşinci Fıkrasının Yeniden Dü
zenlenmesine ilişkin Yasa Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/89) (S. Sayısı : 
414) (Dağıtma tarihi : 10.5.1990) 
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X 21. — Millî Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/696) (S. Sayısı : 
415) (Dağıtma tarihi : 11.54990) 

22. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı ve 3 Arkadaşının 2918 Sayılı 
Karayolları Trafik Kanununun 6 ve 114 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve İçleri Komisyonu Raporu (2/239) (S, Sayısı : 423) (Dağıtma 
tarihi : 15.5.1990) 

23. — Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/701) (S. Sayısı : 424) (Da
ğıtma tarihi : 15.5.1990) 

24. — İzmir 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, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/333) (S. Sayısı : 421) (Dağıtma tarihi : 
17.5.1990) 

25. — Samsun Milletvekili Kemal Akkaya'nın, 3346 Sayılı Kamu İktisadî Te
şebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlen
mesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/195) 
(S. Sayıları : 279 ve 279'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 2.11.1989, 21.5.1990) 

26. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/629) (S. Sayısı : 430) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

27. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/879) (S. Sayısı : 431) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

28. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/904) (S. Sayısı : 432) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

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

30. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1044) (S. Sayısı : 440) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 
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31. — Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/968) (S. Sayısı : 441) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

32. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/736) (S. Sayısı : 436) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

33. — istanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/901) (S, Sayısı : 437) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

34. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal-
du-ıiması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/902) (S. Sayısı : 438) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

35. — îçel Milletvekili Fikri Sağlar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Ku
rulu Karma Komisyon Raporu (3/941) (S. Sayısı : 435) (Dağıtma tarihi : 29.5.1990) 

36. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1002) (S. Sayısı : 439) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

37. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin 
Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkın
da Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (2/339) (S. Sayısı : 444) (Dağıtma tarihi : 5.9.1990) 

X 38. — Milletlerarası Hidrografi Teşkilatı Sözleşmesinin Onuncu Maddesindeki 
Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/626) (S. Sayısı : 447) (Dağıtma tarihi : 27.9.1990) 

X 39. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükü
meti Arasındaki Askerî Eğitim ve öğretim İşbirliği Anlaşmasında Değişiklik Yapılma
sına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/527) (S. Sayısı : 448) (Dağıt
ma tarihi : 27.9.1990) 
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X 40. — Nükleer Enerjinin Barışçı Amaçlarla Kullanılması Alanında Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu (1/523) (S. Sayısı : 449) (Dağıtma tarihi : 27.9.1990) 

41, — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 29 Arkadaşının, İzin ve Tebdilihava 
Müddetlerini Geçiren Er ve Erbaşların Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/159) (S. Sayısı : 445) (Dağıtma tarihi: 27.9.1990) 

(X) Açık oylamaya tabi iğleri gösterir. 


