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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 
istanbul Milletvekili Yüksel ÇengePin, istanbul'un su sorununa ilişkin gündem dışı ko

nuşmasına Bayındırlık ve tskân Bakanı Cengiz Altınkaya, 
Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı'nın, görevden alınan belediye başkanları ve hakların

daki idarî mahkeme kararlarına ilişkin gündem dışı konuşmasına İçişleri Bakanı Abdülkadir 
Aksu; 

Cevap verdiler. 
Ankara Milletvekili Göksel Kalaycıoğlu da, Çankaya Belediyesinin halkın sağlığını tehdit 

eder boyutlara ulaşan çöp toplama işlemlerine ilişkin gündem dışı bir konuşma yaptı. 
Japonya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Güneş Taner'in dönüşüne kadar Devlet Bakanlı

ğına, Devlet Bakanı Mehmet Yazar'ın, 
Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Devlet Bakanı Kemal Akkaya'nın dönüşüne 

kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı İsmet özarslan'ın; 
Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kuru

lun bilgisine sunuldu. 

743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bu Kanuna Ba
zı Maddeler Eklenmesine, 818 Sayılı Borçlar Kanununun 83 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklen
mesine, 309S Sayılı Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanuna Bir Madde Etlenmesine, 
2644 Sayılı Tapu Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarı
sının (1/644) (S. Sayısı: 398) 1 inci maddesi için yapılan iki oylamada da Genel Kurulda karar 
yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından; 

13 Kasım 1990 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 16.47'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Yılmaz Hocaoğlu 

Kâtip Üye 
1 Bursa 

Mustafa Ertuğrul Ünlü 

II. - GELEN KÂĞITLAR 

9 . 11 . 1990 Cuma 
Tasarılar 

1. — Türkiye Bağcılığının Modernleştirilmesi ve Bağcılığımızın Kalkındırılması Hakkın
da Kanunun Rir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/756) (Tarım, Or
man ve Köyişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.11.1990) 

2. — Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasımı (1/757) 
i Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.11.1990) 
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Ertuğrul Ozdemir 



T.B.M.M. B : 32 13 . 11 . 1990 O : 1 

Teklif 
1. — tzmir Milletvekili M. Turan Bayazıt ve 10 Arkadaşının, Anayasa Mahkemesinin Ku

ruluş ve Yargılama Usulü Hakkında 10.11.1983 Tarih ve 2949 Sayılı Kanuna Bir Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi (2/428) (Adalet, Anayasa komisyonlarına) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 8.11.1990) 

Tezkere 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin Denetimine Tabi Kuruluşlardan Türkiye Kalkınma 

Bankası A.Ş.'nin 1989 Yılı Faaliyet Raporunun Sunulduğuna İlişkin Başbakanlık Tezkeresi 
(3/1443) (Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.11.1990) 

Yazüı Soru Önergeleri 
1. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, ülkemizde "Kontrgerilla", "Territoriyal 

örgütlenme" veya bunlara benzer örgütler bulunup bulunmadığına ilişkin Başkabakandan ya
zılı soru önergesi (7/1655) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.11.1990) 

2. — İçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, İçel İli Mut İlçesinde yaptırılan hastanenin 
ne zaman hizmete açılacağına ve Gülnar İlçesi Köseçobanlı beldesinde sağlık ocağı açılıp açıl
mayacağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1656) (Başkanlığa geliş tarihi : 
8.11.1990) 

13 . 11 . 1990 Salı 

Tasarı 
1. — 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 

Tasarısı (1/758) (Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tari
hi : 12.11.1990) 

Teklî/ler 
1. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Geçici 

Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/429) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 9.11.1990) 

2. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'tn; 28.3.1983 Tarihli ve 2809 Sayılı Yükseköğretim " 
Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Ka
bulüne Dair Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/430) 
(Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.11.1990) 

3. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 926 Sa
yılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
(2/431) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.11.1990) 

4. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in; 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun 41 inci Madde
sine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/432) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 9.11.1990) 
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5. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı ve Hazım Kutay'ın; 506 Sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununa Bir Madde Eklenmesi ve Geçici 75 inci Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması 
Hakkında Kanun Teklifi (2/433) (Sağlık ve Sosyal tşler ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 13.11.1990) 

Rapor 
1. — Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun Tasvibe Sunulan 1987 Yılı Bilanço ve Neti

ce Hesaplarına Ait; 3346 Numaralı Kanunun 8 inci Maddesi Uyarınca Hazırlanan, Kamu İkti
sadî Teşebbüsleri Komisyonu Raporu ve Bu Rapora Yapılan İtiraz ile Komisyonun Görüşü (3/744) 
(S. Sayısı : 480) (Dağıtma tarihi : 13.11.1990) (GÜNDEME) 

Yazdı Soru Önergeleri 
1. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, İzmir Büyükşehir Belediyesinin otobüs alım

larıyla ilgili kredi isteminin T.C. Ziraat Bankasınca geri çevrildiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/1657) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.11.1990) 

2. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Başhukuk Mü
şavirliğine yapılan atamaya ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi (7/1658) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 9.11.1990) 

3. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, T.D.Ç.l. Genel Müdürlüğüne bağlı iken özel
leştirilen demir tevzi işletmelerindeki işçilerin işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/1659) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.11.1990) 

4. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, YÖK Başkanı ve üniversite rektörleri ile yar
dımcılarının son Uç yılda görevli olarak gittikleri yurt dışı gezilere ilişkin Millî Eğitim Baka
nından yazılı soru önergesi (7/1660) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.11.1990) 

5. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Şırnak İline bağlı bazı köylerdeki okulların 
köy evleri ile birlikte yakıldığı iddiasına ve bu köylerdeki öğrenciler ile öğretmenlerin durumu
na ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1661) (Başkanlığa geliş tarihi : 
12.11.1990) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün ve 9 arkadaşının, ülkemizin A.E.T. konusundaki gö

rüşlerinin uydu aracılığıyla Fransa'nın Antenne 2 Televizyon kanalından naklen yayınlandığını 
kamuoyuna duyuran ve naklen yayın gerçekleşmediği halde söz konusu programın özetini te
levizyonda yayınlayan T.R.T. ile ilgili iddiaları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/124) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.11.1990) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa Sangül (İstanbul), Ali Sami Akkaş (Balıkesir) 

BAŞKAN —- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 32 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
(İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'e kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. —izmir Milletvekili M. Turan Bayazü'm, maden işkolundaki toplu if sözleşmesi görülmeleri

ne ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı 

BAŞKAN — tzmir Milletvekili Turan Bayazıt, maden işkolundaki toplu iş sözleşmeleri 
konusunda gündem dışı söz istemişlerdir; kendilerine söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Bayazıt. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Yüce Heyete saygı

lar sunuyorum. 
önümüzdeki günler, ekonominin, madencilik, metal ve kâğıt işkolları gibi ağırlıklı sek

törlerinde, Hükümetin, çalışma barışı açısından basiretle yaklaşması gereken ilişkilerin yaşa
nacağı günlerdir. Bu işkollarında toplu pazarlık görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlanmıştır. Kamu 
işveren Sendikaları uygulamasının bugünkü niteliği ile, çekişmede kendini taraf haline getiren 
Hükümet, politikalarını oluştururken, Anayasanın devlete yüklediği, çalışanların hayat sevi
yesini yükseltme, çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı tedbirleri alma görevlerini ve dev
letin sosyal devlet niteliğini gözden uzak tutmamak mecburiyetindedir. 

Hükümetin, bu sorumluluğun bilincinde olduğunu görmek istiyorum. Bu nedenle, Sayın 
Cemil Çiçek'in, geçen hafta yapılan bir gündem dışı konuşmaya verdiği cevapta yer alan, "Grev 
haktır, ona saygı duyuyoruz; ama, bunun yerli yersiz, tehdit unsuru olarak kullanılmasına da 
pabuç bırakmayacağımızı burada ifade etmek isterim" şeklindeki beyanlarını yadırgadığımı 
da vurgulamak istiyorum. 

Grev, doğası gereği, bir tehdittir. Asıl olan, ilişkileri tırmandırmamak, sertleştirmemektir. 
Olaya, daha bugünden, "pabuç bırakmayacağız" sözleriyle yaklaşırsanız, olası tırmanışların 
dolaylı teşvikçisi haline düşersiniz. 

Sayın Başkan, Zonguldak'taki taşkömürü havzalarında çalışan işçileri temsilen Maden-tş 
Sendikası ile, yurdun değişik bölgelerindeki 13 işyerinde linyit üretimi yapan işçilerin bağlı 
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oldukları Türkiye Maden-tş Sendikası, bir grevin içine itilmek istenilmektedir. Grevi bir amaç 
olarak görmeseler de, yasal süreci tamamlandığında ve bilhassa mecbur bırakıldıklarında, sen
dikaların, bu anayasal haklarını geniş bir dayanışma içinde, halka, işçi ile ve birbirleriyle bü
tünleşerek kullanacakları tabiîdir. Hükümet, bunu ve özellikle Zonguldak'ta yapıacak bir gre
vin klasik bir işyeri grevi niteliğini aşacağını göz ardı etmemelidir. 

Sayın Başkan, Zonguldak havzasında teknoloji eskidir. Üretimde emeğin payı, emek yo
ğun normal bir teknolojinin gerektirdiğinin de üstündedir. Buna karşın, yeraltında çalışan 29 
bin işçi, ortalama net 525 bin Türk Lirası ücret almaktadır. Bu rakam yer üstünde çalışan 13 
bin işçi için 390 bin liradır. Giydirilmiş ücret aldatmacasını bir tarafa bırakın; çünkü, ücrete 
giydirdiğiniz kalemler, o işçinin sofrasında bir dilim kuru ekmeğe, bir baş kuru soğana dönüş
me niteliğinde değildir. Gerçek rakamlar, yukarıda söylediklerimdir. 

Zonguldak taşkömürü havzasının, yıllık bir trilyon olduğu Sayın Bakan Çiçek tarafından 
açıklanan zararının vebalini işçiye yükleyemezsiniz. Bunun sorumlusu Hükümettir, Türkiye Taş
kömürü Kurumudur. Ülkenin taşkömürü ihtiyacı arttığı halde, niçin üretimi artırmıyorsunuz? 
1989 yılı üretim hedefi 3.7 milyon ton iken, fiilî üretim 3.1 milyon ton olmuştur. 1990 üretim 
hedefi 3 milyon 750 bin tondur; üretim ise 3 milyon ton civarında kalacaktır. 1991 yılında bu
nu daha da düşürmeye kararlısınız. Üretimi bilinçli olarak düşürüyorsunuz... Niçin? Bugün 
işçi başına 300 kilo olan üretimi 1 tona çıkarmayı hedefleyen Gömü-Hasköy ve Amasra (B) 
projelerini, yaşama niçin geçirmiyorsunuz? 

Anayasa, devlete, çalışmayı desteklemek ve işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir or
tam yaratmak için gerekli tedbirleri almak görevini vermişken, niçin siz, bunun aksine, insanı
mızı işsiz bırakacak politikaların peşindesiniz? Demir-çelikte olduğu gibi, ithalata ağırlık vere
rek, kaynakları dışarıya aktarmak ve dahilde de grev zenginleri, grev soyguncuları yaratmak 
mı niyeti ndesiniz? 

Sayın Başkan, Türkiye Maden tş Sendikasına bağlı işçilerin bulunduğu işyerleri için baş
ka bir sorun ve hukukî bîr garabet mevcuttur. Sendikaya bağlı 13 işyerinin 6'sı, termik santral
lara yönelik üretim yaptığı için, grev yasağı içindedir. Bu işyerlerindeki toplam işçi sayısı 22 
500'dür. Geri kalan 7 işyerinde ise, grev yapılması, Yargı tay in benzer bir kamu işletmesi için 
verdiği 13.7.1990 tarihli kararında da teyit edildiği gibi, yasal bir haktır. Buralarda çalışan işçi 
sayısı ise 6 bindir. Bunlarla ilgili toplu pazarlık görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlanmıştır. Şimdi 
sendika, süresi tamamlandığında, 6 bin işçi için greve gidebilecek; termik santrallara yönelik 
üretim söz konusu olduğundan, 22 500 işçi işçin grev yapamayacaktır. Bu işçilerle ilgili kararı 
Yüksek Hakem Kurulu verecektir ve 6 bin işçi için ise, sendika ve işveren, eninde sonunda an
laşacaklardır. Ancak, yasanın 3 üncü maddesinin amir hükmü gereği, bir kamu kuruluşuna 
ait aynı işkoluna birden çok işyerine sahip bir işletmede, ancak bir toplu iş sözleşmesi yapılabi
leceğine göre, grev yapılamayan işyerleri için düzenlenen Yüksek Hakem Kurulu kararıyla, grev 
yapılan yerler için imzalanan toplu iş sözleşmesi, nasıl, bir tek sözleşme haline getirilecek; bu 
çelişki, bu çarpıklık nasıl telif edilecektir? 

Bundan daha önemlisi, aynı işletmenin ayrı ayrı işyerlerinde çalışsalar da, aynı işi yapan 
iki işçinin değişik haklara sahip olmaları, adalet, eşitlik ve hakkaniyet ilkeleriyle nasıl bağdaş
tırılacaktır? 
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Sayın Başkan, son olarak, Hükümetin, şu soruları cevaplandırmasını rica ediyorum : Devlet 
Bakanı Sayın Çiçek, yukarıda değindiğim konuşmasında, toplusözleşme yapılmış işkolların
daki çıplak ve giydirilmiş ücretleri sayıp, milyonun üzerinde rakamlar sıraladıktan sonra, ay
nen şöyle diyor : "Hiçbir zaman, Kamu İşveren Sendikaları da, şu biraz evvel okuduğum üc
retlerin altında bir ücret teklifini, ne SEKA'ya, ne Taşkömürü Kurumuna ve ne de başka bir 
kuruluşa teklif etmiş durumdadırlar. Bu beyan, gerçeği yansıtmamaktadır. Kamu İşveren Sen
dikası, her iki işçi sendikasıyla görüşmelerinde hiçbir rakam telaffuz etmemiştir. Görüşmeler, 
işverenin belirlediği bir rakam mevcut olmadan, ortaya atılmadan, uyuşmazlık tutanağına bağ
lanmıştır." 

Şimdi, Hükümetten rica ediyorum, Sayın Bakanın telaffuz etmesini bekliyorum : Kömür 
işçisi kaç paraya çalışmalıdır? 

Yüce Heyete saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Yozgat) — Sayın Başkan, cevap vermek istiyorum. 
BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Yozgat) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; he

pinizi saygı ile selamlıyorum. 
19*90 yılının ikinci dönem toplu sözleşmesiyle ilgili olarak, konu ikinci defa gündem dışı 

olarak Yüce Meclisin huzuruna gelmiş bulunuyor. Aslında, daha evvel bu konudaki görüşleri
mizi ifade etmeye çalıştık; ama, Sayın Bayazıt, gölge kabine üyesi olarak bu konuda görevlen
miş bulunuyor. Herhalde ilk icraat olarak da böyle bir konuyu bir defa daha gündeme getirme 
fırsatını buldu; biz de kendisine, cevaben, "geldiğimiz nokta nedir, bu konudaki yaklaşımımız 
nedir?" ifade fırsatı verdiği için teşekkür ediyoruz. 

Tabiî, yalnız, meseleye yeni yeni vukuf peyda edildiği için, birtakım kavramlar da birbiri
ne karışmış bulunuyor. 

Şimdi, "çıplak ücret" nedir? "Giyinik ücret" en kısa tabiriyle, devletin cebinden çıkan 
paranın adıdır. Giyiniği de, çıplağı da bu; bir. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — İşçinin cebine girmiyor Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) — Sayın Bayazıt, bu giyinik ücretin içeri

sinde dört maaş ikramiye de vardır. Acaba, bu ikramiye tebahhur mu ediyor?! Devletin cebin
den çıktıktan sonra, işçinin cebine girinceye kadar, bir yere mi gidiyor?! 

Onun için, o türlü yaklaşımlar biraz yanlış olur; ama, şöyle ifade etmekte fayda var : Biz 
tabiatıyla, kamu işyerlerinde çalışan işçilerimizin, Türkiye'nin imkânları ve ücret politikaları 
içerisinde ve özellikle çalıştıkları işyerlerinin de malî gücünü dikkate alarak, bugüne kadar ha
kikaten iki tarafın da mutabık kaldığı şekilde, birçok toplu sözleşmelerini bağladık. Hatta, bu 
toplu sözleşmelerin bir süre bağlanamamışından mütevellit, çok ümitvar olanlar da çıktı; ama, 
buna rağmen işçilerimiz, başta sendikalarımız olmak üzere, sağduyuyla hareket ettiler ve ge
çen sene, evvelki sene, netice itibariyle bu senenin de ilk 6 ayında, yüzlerce sözleşme, tarafların 
anlaşmasıyla neticeye ulaşmış oldu. 

Şimdi, ikinci dönem yapılacak toplu sözleşmelerde de, yine ilgili işçi sendikaları ve konfe
derasyonlarla beraber, oturup mutabık kaldığımız hususlar var. Daha birkaç gün evvel -daha 
evvel Sayın Müftüoğlu bu konuyu gündeme getirmişti, ondan sonra Türk-lş Başkanı- toplu 
sözleşmesi olan, ilgili sendika başkanlarıyla beraber, benim odamda bir toplantı yapıldı. 
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Varılan mutabakat şudur : Evvela idarî ve hukukî maddeler bitsin, sonra, ücret noktasında 
tekrar bir araya gelme imkânını buluruz. Biz de kendilerine açık olarak o zaman "istiyorsanız 
böyle de yaparız, istiyorsanız hemen yarım saat sonra, ücret meselesini de, başta Türkiye Taş
kömürü Kurumu olmak üzere, konuşmaya hazırız" diye, orada da ifade ettik. 

Netice itibariyle faydalı bir toplantı olmuştu; gidildi; o günden bugüne kadar yine bu mü
zakereler devam ediyor. 

Şimdi, burada anlaşılmayan nokta şurası : Tabiatıyla, bu toplu sözleşmelerin hepsi aynı 
ayda bitmiyor; aşağı yukarı, senenin 12 ayında toplu sözleşme var. Bunlar belli prosedürden 
geçerek bir noktada uzlaşma sağlanıyor ya da sağlanamıyor. Bugüne kadar, 60 günlük süreyi 
doldurmadan, arabulucu safhasına geçilmeden, yani bu kademelere riayet edilmeden biten toplu 
sözleşme hemen hemen yok; bu da maalesef bir alışkanlık haline gelmiş. Dolayısıyla, şu ana 
kadar henüz bağlanamamış, anlaşmaya varılamamış bir toplu sözleşme söz konusu ise, bu de-
recat henüz tamamlanmadığı içindir. Nitekim, Türkiye Taşkömürü Kurumunda... 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — tki sendikada tamamlandı. 
DEVLET BAKANI CEMlL ÇtÇEK (Devamla) — Türkiye Taşkömürü Kurumunda, ta

rafsız arabulucu raporu bekleniyor. Çünkü, uyuşmazlık zaptı tutulmuş, tarafsız arabulucuya 
gidilmiş; tarafsız arabulucunun raporuna göre, herhalde, oturup yeni baştan konuşmak gere
kecektir. Türkiye Kömür işletmelerinde ise, yine böyle bir tarafsız arabulucu safhasına gelin
miş oluyor. Bu arada, birçok maddelerde anlaşma sağlanmıştır, anlaşma sağlanamayan mad
deler de vardır. 

Şimdi, benim geçen konuşmamda burada ifade ettiğim, "Anlaşma olmazsa greve gidilir; 
greve saygı duyarız" lafının çarpıtılmasının da hiç anlamı yoktur. Benim söylediğim, yasal bir 
beyandır. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — "Pabuç bırakmayacağız" sözünüz var?.. 

DEVLET BAKANI CEMİL ÇtÇEK (Devamla) — iş Kanununda, Grev ve Lokavt Kanu
nunda olan ifadeleri burada tekrar etmeye çalışıyorum. Eğer, kanunun bir maddesinin veya 
oradaki bir ifadenin burada söylenmiş olması, dolaylı grev teşvikçiliği ise, doğrudan grev teş
vikçiliğini de Sayın Bayazıt yapıyor demektir. Mefhumu muhalifinden de böyle bir anlam çıkar. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Zabıtlardaki beyanınızı aynen kullandım... 

DEVLET BAKANI CEMtL ÇtÇEK (Devamla) — Hayır! O, dolaylısı ise, ben de doğru
sunu burada söylüyorum. Benim söylediğim ifade, kanunî bir ifadenin burada tekrarından iba
rettir; ama hiçbir zaman, "işyerlerinde greve gidilsin" veya "falanca işyeri grev yasağı içinde
dir; onun hakkını yiyelim" tarzında da bir şeyin içerisinde olmadık. 

Bakın, size, bunun en açık misalini vereyim. Yeni başladığınız bu işe, bu bilgilerin bir yer
de bilinmesinde fayda var. Sağlık işkolunda, Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı işyerlerinde grev 
imkânı yoktur. Anlaşmazlık söz konusu olduğu zaman, Yüksek Hakem Kuruluna gidilmesi 
lazım. Yüksek Hakem Kurulu da o zaman 730 bin lira üzerinden karar vermiştir. Halbuki, 
biz, grev dışında kalan başka işkollarıyla ilgili olarak 817 bin lira üzerinden anlaştığımıza göre, 
normalde, "Yüksek Hakem Kurulunun kararı budur, 730 bin liraya itibar etmek lazım gelir" 
demek dururken, aynı işi yapanlar, aynı riski paylaşanlar bakımından, "eşit külfete eşit ücret" 
verilmesi lazım düşüncesiyle, kanaatiyle, o duyguyla, 730 bin liraya karar verilmiş olmasına 

,rağmen, 817 bin liraya o zaman biz çıkardık ve burada hiç de fırsatçılık yapmadık ve "Yüksek 
Hakem Kurulu mademki böyle karar vermiş yasalardan da doğan bir durumdur, yasal bir 
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durumdur" demedik, ücretleri belli bir noktaya getirmek için, gerekli olumlu yaklaşımı gös
terdik. Bu dönem yapılacak toplu sözleşmeler bakımından da aynı anlayış içerisindeyiz, sendi
kalarla herhangi bir görüşme noktasında sıkıntımız bulunmamaktadır. Görüşmenin her saf
hasında -Sayın Türk-tş Başkanı da dahil olmak üzere- ilgili sendika başkanı arkadaşlarımızla 
ve Kamu işveren Sendikaları ile zaman zaman da ben görüşüyorum. Ümit ederim ki, önümüz
deki günlerde -aynen eskilerde olduğu gibi- iki taraf makul bir noktada buluşsun. Ama, şimdi 
bunun aksini düşünmek de bir başka manaya gelir. Çok yüksek ücret talepleriyle karşı karşıya 
kalan işveren sendikasına -devlet veya bir başka işveren sendikası- "Ya bu ücreti verirsiniz ya 
da greve gideriz" tarzındaki bir yaklaşım söz konusu olduğu zaman da, benim, kanunî ifadeyi 
tekrar etmekten başka çarem de yoktur ki. 

Biz burada geçen sefer, bu konuların ne kadar çarpıtıldığına bir misal olması bakımından 
geçen sene yaptığımız toplu sözleşmelerle 600 bine yakın kamu işçisinin geldiği ücret noktasını 
ifade etmeye çalıştık ve açık olarak da dedik ki, "Biz hiçbir işyerine, bugün yapılan toplu söz
leşmeler bakımından, geçen sefer bağladığımız toplu sözleşmelerin geldiği noktanın gerisinde 
bir ücret teklif etmeyiz. Bu mümkün değildir; bu bizim anlayışımıza da uygun değildir, hakka
niyete de uygun değildir." Biz bunu burada açık olarak söylemişken, bunun başka türlü yo
rumlanmasının da bir faydası olduğu kanaatini taşımıyorum. Ümit ederim ki, önümüzdeki gün
lerde bu müzakereler olumlu bir safhaya gelir. Biz böyle bir yaklaşım içerisindeyiz, diyalogları
mız da sürüyor. Bunun ötesinde, bekleyip görmekten başka da çare yoktur; ama, bu görüşleri
mizi açıklama fırsatı verildiği için teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkürler Sayın Bakan. 

2. — Adana Milletvekili Sdahattin Kûıç'ın, GAP ve Şanlıurfa tünellerine ilişkin gündem dışı 
konuşması ve Bayındırlık ve iskân Bakanı Cengiz Altınkaya'nın cevabı. 

BAŞKAN — Adana Milletvekili Sayın Selahattin Kılıç, GAP Projesi ve Urfa tünelleriyle 
ilgili gündem dışı söz istemişlerdir; kendilerine söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Kılıç. (DYP sıralarından alkışlar) 
SELAHATTİN KILIÇ (Adana) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Şan

lıurfa tünelleri inşaatı durmuştur. Bu olayı, bu tesislerin yer aldığı Güneydoğu Anadolu Proje
sinin genel bir resmini çizerek, tümüyle devlet arşivlerindeki bilgilere ve basınımızda yer alan 
haberlere dayalı olarak huzurlarınıza getirmek gereğini duydum. Bu vesileyle Yüce Heyetinizi 
saygılarımla selamlıyorum. 

Güneydoğu Anadolu Projesinin şahdamarı Şanlıurfa tünelleridir ve koruma tesislerinde
ki cüzi faaliyetin dışında, inşaat, fiilen 13 gündür durmuştur. Sebebi ise, müteahhidin 40 mil
yar liraya varan alacağının verilememesi ve bundan daha hazin olanı da, Devlet Su İşlerinin 
taahhüt ettiği bu istihkakların, diğer bir devlet dairesi olan Petrol Ofisince temlik olarak kabul 
edilememesi ve akaryakıtsızlıktır. Ayrıca, haklıdır, haksızdır bilemem; ama, bu konuyu buraya 
getirmemdeki maksat, iki hususun hızla çözüme bağlanması gereğidir. Çünkü, ileride tekrar 
tünel inşaatı durursa -tünel inşaatının Fırat sularını ovaya aktarmaktaki zarureti bilindiğine 
göre- bir kere daha proje gecikmiş olacaktır. 

Bunlardan bir tanesi, istihkakların, bugüne kadar -461 gün dahil olmak üzere- tahakkuk 
ettiği günden itibaren, 30 milyar liralık bir faiz yüklediğidir, ikinci husus da, genelde fiyatlar
dır. Örneğin, çimentoya, tonu 200 bin lira olduğu halde, 100 bin lira ödendiği hususudur. 
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Ben bunları, haklı olduğu anlamında buraya getirmiyorum; süratle çözülmesi gerektiği 
hususunu buraya getiriyorum. Çünkü, anlaşmazlıklar, bir gün yeniden tünel inşaatının dur
masına sebep olabilir; ilgililerin, şu veya bu istikamette, mukavelesine, hukukuna bağlı olarak 
bunu çözümlemesini rica ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 18 inci Dönemimizin başında, bu projeyi bir araştırma önergesiyle 
huzurlarınıza getirdik ve "Bu bir entegre projedir. Yani, sadece su ve toprak kaynaklarından 
ibaret olmayıp, bütün tabiî kaynakları içine alır. Bu proje, tarım gelişmesini içine alır, sanayi 
gelişmesini içine alır, altyapıyı içine alır; eğitimi, sağlığı, sosyal konumları içine alır; hattâ nü
fus dağılımı ve şehirleşmeyi içine alır; hülasa entegre bir projedir. Daha şimdiden, dönemimi
zin başında 30 yıllık periyot 50 yıla uzamıştır. Geliniz bunu hızlandıralım, halka mal edelim; 
dünyada benzerlerinde olduğu gibi, özel bir yönetim kuralım" dedik. Bu Meclis araştırması 
talebimiz, bütün iyi niyetlerimize rağmen, maalesef iktidar tarafından reddedildi. 

Bu tartışmalar sonunda, iktidarın sözlerinden, bu entegre proje hakkında, zerrece, ama 
zerrece hiçbir fikrinin olmadığı meydana çıkmıştır, tşte, bugünkü durum -bilahara izah edece
ğim üzere de- bize hak verdirmiştir. 

Biz, "Halka mal edelim" dedik; ama kişiye mal edilme çabalarına girildi ve "iktidarın 
sayın yetkilileri, evet, Atatürk Barajı, programına göre gidiyor; ama Atatürk Barajı, GAP'ı 
gölgeliyor; GAP'ın diğer unsurları gitmiyor. GAP, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kalkın
masını gölgeliyor" diyerek, meselenin peşini bırakmadık, ama şaşalı geziler ve şovlar tertip 
edildi ve "Bizim yaptıklarımıza sizin hayaliniz bile yetişemez" dendi. 

Pekala, Karakaya Barajının ihale tarihi, 18 Ekim 1976'dır... Hiç hayal etmenize gerek yok; 
kazmayı vurmaya devam edin!.. Urfa Tünelinin ihalesi, 3 Nisan 1977'dir; kazmayı vurmaya 
devam edin... Atatürk Barajının ihalesi, 3 Kasım 1983'tür; projelerinin tamamının planlanma
sı da, 1980 yılı öncesine aittir. O halde, "hayaliniz yetişir" ya da "yetişmez" övünmesine ge
rek yok. Evvela, GAP projesini, istihkakını zamanında ödemekten önce övünmelerden ayıkla
mak lazımdır. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi bir de genel duruma bakalım, sadece su ve toprak kaynakları 
yönünden bakalım. GAP, 13 projeden ibarettir; 22 tane baraj vardır. Bu 22 barajın 3'ü bitmiş
tir; doğru; Karakaya Barajı bitmiştir, doğru; Hacı Hıdır Barajı bitmiştir, doğru; Hancağız bit
miştir, doğru. Üçü de 1980 öncesinde ihale edilmiştir, sizin zamanınızda bitmiştir; teşekkür 
ederiz. 6 baraj da ihale halindedir... Etti mi 9? Bu barajların bir kısmında, özellikle Dicle üze
rindeki barajlarda inşaat durmuştur; pek çoğu da programdan geridir. Onu da bir tarafa bıra
kalım... Topu topu 9 baraj. 22 baraja varmaya, 13 baraj daha ister. 13 barajın, ne çizgisi var, 
ne projesi var, ne de ihalesi var!.. 

Yine, Güneydoğu Anadolu Projesi içerisinde, 1 milyon 700 bin hektar arazi sulanacak... 
Bilmişler ve ihalesi devam edenlerle birlikte 600 bin hektar arazi sulanabilecektir. Nerede 1 
milyon 100 bin hektar? iddiayla söylüyorum. Sayın Bakan burada. Haritası yok, projesi yok, 
elbette ihalesi yok. O halde, "Güneydoğu Anadolu Projesi" dediğimiz zaman, sadece Atatürk 
Barajını öne sürerek bu büyük meseleyi gölgelemek yanlıştır. 

Değerli arkadaşlarım, Urfa Tünelinden, çift tünelden 323 metre mikap saniye su çıkacak. 
Bugün ihale ettiğini/ sulama şebekelerini Urfa Haran Ovasında bitirmiş olsanız bile, yani bir 
an için hızlanıp bitirmiş olsam/, bile, 323 metre mikap/saniye sudan, sadece 40 metre mikabı
nı, yani seki/de birini sulayabilecek kadar şebeke bitmiş olacaktır. 
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Evet, dünyadaki benzerlerine paralel olarak, bir devlet bakanlığı kurdunuz; fakat maale
sef ne bir koordinasyon, ne bir yaptırma gücü vardır; sadece göstermeliktir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; yüzlerce projeden ibaret, bütün tabiî kaynakları, in
san unsurunu, altyapıyı, sanayileşmeyi, tarım gelişmesini, eğitimi içine alan bir entegre proje
nin, uyumlu bir şekilde, Sayın Akbulut'un başkanlığındaki bir heyet tarafından götürülebile
ceğini, uyumlu bir şekilde götürebileceğini sanmıyoruz; çünkü, yapabileceğinizden fazla bir 
şey istemiş oluruz. Buna hak görmüyorum açıkçası; ama şunu isteyebiliriz : Bakın, unsurları 
basitleştiriyorum ve üçe irca ediyorum : Atatürk Barajı, Urfa Tüneli, Urfa Haran Ovasının 
sulanması üç unsurdan ibaret; bilen üç beş kişiyi toplayın ve bunları bitirin. Size "ikiyüz üç-
yüz unsur" demiyorum, artık o gerekmez, başarabilmeniz mümkün değildir. O halde, bunun 
üçünü ahenkli bir şekilde bitirmeye mecbursunuz. Aksi halde, Atatürk Barajı biterse, sadece 
elektrik yönünden faydası olur, sulama yönünden bir anlamı olmaz. Atatürk Barajı bitecek, 
Urfa Tünelleri bitecek ve Urfa Haran Ovasının en az yüzde 70-80'inin -tamamının da deniiyorum-
sulanması bitmiş olacak. Böyle olursa, yatırılmış olan milyarlardan, trilyonlardan, ülkeye ne
ma döner; başka türlü mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, bugün sadece tünel inşaatının durmuş olmasından mütevellit gün
lük zarar 500 milyon liradır. Otuz sene, elli seneye; elli sene de, bu gidişle, çok daha uzun bir 
süreye sarkmakta ve sınırsız zarara sebep olmaktadır. Bizim hassasiyetimiz bu noktadadır. 1991 
bütçesi ve 1991 programı Meclisin huzuruna gelmektedir ve 13 gündür de inşaat durmuştur. 
Bu itibarla, hem Yüce Meclisten, hem iktidarın değerli mensuplarından rica ediyorum; bu işe 
el koyunuz, bu dengeyi, bu uyumu sağlayınız ve barajla beraber, tünel; tünelle beraber, sulama 
bitsin ve hiç değilse, üç unsurlu bir proje, ülkeye nema getirecek şekilde ve uyumlu bir şekilde 
ikmal edilmiş olsun. 

Beni sabırla dinlediğinizden dolayı Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum; sağolunuz. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kılıç. 
Buyursunlar Sayın Bakan. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGtZ ALTINKAYA (Aydın) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; sözlerime başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Sayın Kılıç'ın, bugün, Şanlıurfa tünelleri inşaatındaki geçici bir durma tercihinden ötürü, 

gündem dışı söz alıp GAP'ı burada dile getirmiş olması, bize de bazı gerçekleri açıklama fırsa
tı vermiştir. Bu bakımdan kendilerine teşekkür ediyorum. 

Şimdi, üzülerek şunu ifade etmek istiyorum ki, GAP kapsamında yürütülmekte olan pro
jelerde -bütün projelerimizde olduğu gibi- çok yönlü mücadeleler içinde, tabiî ki, iki taraflı 
sıkıntılar; geçici sıkıntılar, günlük sıkıntılar olabilmektedir ve bizlerin var olmasının sebebi olarak 
da, bu sıkıntıların üzerine gidilerek, problemler çözülerek işler icra edilmektedir, 

Geçen yıl Batman Barajımızda müteahhit firmanın kendi koordinasyon sıkıntısından ötürü 
-bırakın 13 günü- aylarca baraj inşaatı durmuştur. Nihayet bu sene iş başka bir firmaya devre
dilerek, yeniden inşaat yürümeye başlamıştır. 

Yine geçen yıl Kralkızı Barajında bir grev, lokavt uygulaması sebebiyle bir müddet işler 
durmuştur ve bütün bu işler de, bu operasyonlar da, hukuk devleti olan ülkemizde, idare ve 
firmaların karşılıklı sözleşmelerinin şemsiyesi altında, kanunî hak ve vecibeleri doğrultu-
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sunda olmaktadır. Ama, iş Şanlıurfa tüneline gelince, Doğru Yol Partisi Grubuna bir şeyler 
olmakta ve bütün Gap, sanki Urfa tünelinden ibaretmiş gibi, bu hadise basına yansıtılmakta 
ve Meclis kürsüsüne getirilmektedir. 

Şimdi, "Urfa tüneli umurunuzda mı; diğer barajlar umurunuzda mı; Atatürk Barajı umu
runuzda mı; GAP umurunuzda mı?" diye sormak lazım. Eğer, "umurumuzda" diyorlarsa, 
yine sormak lazım : Bütün milletçe, 55 bin vatandaşımızın iştirakiyle, 13 Ocak 1990 günü, çok 
hızlandırılmış bir programla, Atatürk Barajında su tutma töreni yaptığımız gün, bütün bölge
den, Gaziantep'den Şanlıurfa'dan, Adıyaman'dan traktörlerle, kamyonlarla, otobüslerle, oto
mobillerle gelen 55 bin vatandaşımızın, görkemli tören yapılan o meydanı doldurması, millî 
folklor ekiplerimizin sabahtan akşama kadar halay çekerek, davul zurna eşliğinde oynadıkları 
o düğün gününü, o bayram gününü niye protesto ettiniz ona niye iştirak etmediniz? 

ALİ ESER (Samsun) — Cumhurbaşkanının yakasında arı rozeti vardı an! 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGÎZ ALTINKAYA (Devamla) — Bununla kal
madık, Atatürk Barajının dev gövdesini, 4 yıl gibi kısa bir sürede, dünya rekoru kırarak ta
mamladık; 27 Ağustos günü de aynı şekilde bir törenle, inşaatın bitişini kutladık. Baktık ki 
: Muhalefetimiz, GAP'ı gene protesto etmekte, Atatürk Barajını gene protesto etmekte ve umu
runda bile değil... 

Tabiî ki, her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır... Burada, yirmi yirmibeş müteahhit firma ça
tışmaktadır. Atatürk Barajı, diğer barajlar... Tünel inşaatı, kanal inşaatları, şebeke inşaatla
rı... Bunların içinde, tabiî ki en fazla ayrıcalık tanınan, en fazla korunan, himmet edilen de, 
Şanlıurfa tünelleridir; çünkü orası, gerçekten önemli bir projemizdir ve baraj bittikten sonra 
da suyu oradan geçirmek mecburiyetindeyiz, özel olarak da, günlük, haftalık çizelgelerle, kaç 
metre tünel açılmış, ne kadar betonlaşma yapılmış; bunların hepsi şahsım tarafından takip edil
mektedir. 

Firmaya ekim ayı içinde toplam 16 milyar 619 milyon lira para ödenmiştir. Şu anda borcu
muz da vardır; bunun tamamı 11 milyar 765 milyon liradır. 

Bu proje, 661 milyar liralık bir projedir. Bunun içinde, devletin 11 milyar liralık bir hak 
ediş borcu, esasen borç sayılmaz; çünkü, Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin 33 üncü mad
desi, bu paranın 30 günde ödenmesini mümkün kılmaktadır. Eğer, 30 günde de ödenmiyorsa, 
müteahhit firmanın kanunen hakkı vardır, gider notere, "Ben alacağımı alamıyorum, işi 
bırakıyorum" der. Eğer böyle bir hakkını kullanmak isterse de, kimse ona engel olamaz. 

Bütün mesele Urfa tünellerindeki firmamızın yoğurt yeyiş meselesine dayalıdır ve başka 
hiçbir projeye sahip çıkmayan, başka hiçbir sıkıntı ile ilgilenmeyen, umuruna katmayan arka
daşlarımızın, bu konuyu böyle polemik meselesi yapması da, ilgi çekicidir. 

Şimdi bakınız, Türkiye'nin kaderine hükmeden eski iktidarlar zamanında memleketimiz
de gene Devlet Su İşleri var, bütçelerimiz var, GAP var ve 1976'dan 1980 yılına kadar daha 
ortada Anavatan Partisi yokken, Devlet Su İşlerinin bütçesinin ancak yüzde ll'ini GAP'a har
camışız, 1981-1983 yılına kadar yüzde 15'ini ve 1984'ten 1990 yılına kadar, yani Anavatan Par
tisi, memleketin kaderine hükmetmeye başladıktan sonra, Devlet Su İşlerinin bütçesinin orta
lama yüzde 35,74'ünü GAP projelerine harcamışız. 

Karakaya Barajının temelini bizden önce atmışsınız... Allah razı olsun; ama, yapa yapa 
yüzde 19'unu yapmışsınız! Geri kalanını, biz geldik, bitirdik. 
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Şanlıurfa tünelleri, Anavatan Partisinden 8 yıl önce başlatılmış; 8 yılda, yapa yapa yüzde 
7'sini yapmışsınız. Biz, geldiğimizden beri yüzde 60'a yakın işi tamamlamışız. 

Devlet Su tşleri bütçesinin son yedi yılda yüzde 34-35'ini bu projelere harcamışız ve en 
önemlisi, en zoru, en güçlüsü olan, yüzde 100 Türk parası, Türk emeği, Türk mühendisi, Türk 
firması, Türk işçisiyle yapılan, medarı iftiharımız olan Atatürk Barajını, sizin dediğiniz gibi 
geciktirerek değil, hızlandırarak -temmuz ayında su tutması gerekirken, ocak ayında su 
tutturarak-vaktinden önce tamamlamışız. 

Bütün bu iyileştirmeleri bir kenara atarak şunları söylemek istiyorum : Burada bir firma
mızın, kendi anlayışıyla işi bırakıp bırakmadığı konusunda işin başka bir yönü var; burada 
Yüce Meclise açıklamak istiyorum. 

Tünel inşaatında, 13 gün önce çok büyük bir göçük meydana gelmiştir. Tünelde mesaisi 
olan arkadaştmız az; ama, patlama esnasında yer altındaki bir su sirikintisi sebebiyle, büyük 
çapta göçük olmuştur. Akan hafriyet, pasa, ileriye doğru da gelmiştir. Yandaki tünelden dola
şılarak, o akan fazla hafriyat temizlendikten sonra, ayna bulunacak. Göçük, kimilerinin "do
muz damı" diye tabir ettikleri bir sistemle örülerek, tehlikesi yok edilerek, yeniden/ileriye doğru 
inşaat devam edecektir. Bu durumda faaliyetler zaten bir müddet askıya alınacaktır. Tünel dı
şında, bazı elemanlar, malzemeler hazırlanacaktır, sekmentler hazırlanacaktır ve o tehlikeli bölge 
aşılıncaya kadar işler, bir müddet rölantide gidecektir, öyle bir fırsat esnasında da, belki reor-
ganizasyon, belki bakım, belki onarım hizmetleri de yapılır ve firmalar yeni döneme çok daha 
hızlı ve atak şekilde girebilirler. Ki, bu bizzat benim de kendi çalıştığım sırada başıma gelmiş 
bir hadisedir. O tamiratı yaparken, o esnada diğer bütün iş makinelerimizin de revizyonları, 
bakımları yapılmış ve yeniden çalışmaya çok daha rasyonel ve etkili bir şekilde girilebilmiştir. 

Gerçekçi bir şekilde şunu da ifade edeyim ki: Memleketimizde bütçe uygulamalarının bü
tün dünyada olduğu gibi, elbette ki, "al gülüm, ver gülüm" şeklinde gitmesi söz konusu değil
dir. Herkes kendi işinin sahibi olacaktır, herkes kendi sorumluluğu içerisinde işini yürütecek, 
hak edişini yapacak ve idare de onun parasını ödemek için çaba harcayacaktır. Yoksa, ne ida
recilere, ne de müteahhitlere ihtiyaç olurdu. 

Bu sene de, geçen yıl da, ondan önceki yıl da, iş yapıp da parasını almayan hiçbir müteah
hit firma yoktur; ama, Anavatan Partisi dönemi öncesine giderseniz, o yıllarda, çok, iflas et
miş firmalar vardır; çok, tasfiye kararnameleri hazırlanmıştır. Çünkü, o günün idarecileri, devleti 
iflasa götürmüşlerdir; memleketimizin çekleri ödenemez hale gelmiştir ve Türkiye'de de müte
ahhitler bu sefer gerçekten devletle birlikte iflas etmemek için de, işleri bırakmak zorunda kal
mışlardır! 

Bizim, hiçbir firmanın alacağının altında kalmadığımızı hepimiz bilmekteyiz. Herkes işi
ni yapar, çatır çatır da parasını alır ve özellikle de, biz, bütçe uygutamaları esnasında hızlı iş 
yapan müteahhitlere ödenek aktarmak suretiyle müteahhitlerin yaptıkları işlerin hızlandırıl
masını da teşvik eden bütçe uygulamaları yapmaktayız. Bu yıl Şanlıurfa tünellerine tahsis etti
ğimiz ödeneği bitirebiliyorlarsa, helal olsun, hepsini ödemeye hazırız. 

Ben bu vesileyle, tekrar, kısa müddet de olsa açıklamalarda bulunabilme fırsatını bize ta
nıdığı için, Sayın Kılıç'a, Sayın Meclis Başkanlığımıza teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunu
yorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
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3. — Giresun Milletvekili Ahmet Rüştü Kurt'un, Karadeniz Bölgesinin nüfus yapısı ve bu konu
da Hükümet tarafından alınması gereken önlemlere ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Giresun Milletvekili Sayın Rüştü Kurt, nüfus sayımı sonuçlarına göre, Kara
deniz Bölgesindeki nüfus azalışının nedenleri ve Hükümet tarafından alınması gerekli önlem
ler konusunda gündem dışı söz istemişlerdir. Kendilerine bu vesileyle söz vermiş bulunuyorum. 

Buyurun Sayın Kurt. (SHP sıralarından alkışlar) 
AHMET RÜŞTÜ KURT (Giresun) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime baş

lamadan evvel, Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 
21 Ekim 1990 tarihinde yapılan genel nüfus sayımı, Karadeniz Bölgesinde yaşanan acı bir 

gerçeği bir kez daha gözler önüne sermiştir. Karadeniz Bölgesi, insan erozyonuna uğramıştır. 
Karadeniz Bölgesinde köyler boşalmıştır; il ve ilçeler nüfus bakımından ya aynı kalmış veya 
Türkiye nüfus artış oranının çok altında artış göstermiştir. 

Artvin'den Zonguldak'a kadar olan Karadeniz kıyı şeridine bir göz attığımızda, insanın 
tüylerini ürpertecek bir manzarayla karşılaşırız. Şöyle ki; 1985'te 226 338 olan Artvin'in nüfu
su, 1990'da 214 173*e düşmüş, yani, beş yılda 12 bin azalmıştır. 1985'te 378 760 olan Rize'nin 
nüfusu, 1990'da 365 921'e düşmüş, beş yılda 22 bin azalmıştır. Yine, 1985'te 280 140 olan Si-
nop'un nüfusu, 1990'da 260 968'e; 1985'te 450 bin olan Kastamonu'nun nüfusu, 1990'da 436 
bine düşmüştür. Trabzon, Ordu ve Samsun illerinde çok az bir nüfus artışı olmuş, 1985 yılında 
502 bin olan Giresun'un nüfusu, 1990 yılında 504 bine yükselmiştir, yani, beş yılda ancak 2 
bin artmıştır. 

işin en ilginç tarafı, bir zamanlar Türkiye'nin her tarafından gelen insanların geçim kapısı 
olan ve emeğin başkenti olarak adlandırılan Zonguldak'ın nüfusu ise 1 milyon 44 binden, 1 
milyon 79 bine ancak ulaşmıştır. 

Sonuç olarak : Türkiye'de genel nüfus artışı, ortalama binde 23,46 olarak saptanmıştır. 
Ancak, Karadeniz Bölgesindeki artış oranı binde 7,41'dir. Yine, Türkiye'de il ve ilçe merkezle
rindeki nüfus artışı binde 35,87 iken, Karadeniz Bölgesindeki il ve ilçelerde artış oranı binde 
25,66'dır. Köylerde ise gerçekten dehşet verici bir tablo karışımıza çıkmaktadır. Türkiye gene
linde, kırsal kesim nüfusu yılda binde 6,79 oranında artarken, Karadeniz Bölgesindeki kırsal 
bölgelerde artış oranı binde 0,98'dir. 

Sayın milletvekilleri, durum son derece vahimdir. Karadeniz Bölgesi "SOS" işareti ver
mektedir. Hükümet konunun üzerine özenle eğilmeli, konunun ciddiyetini kavramalı ve bugü
ne kadarki uyguladığı ve uygulamakta da ısrar ettiği ekonomik politikasını derhal gözden ge
çirmelidir. 

Bu konu, büyük şehirlere olan ilgi nedeniyle açıklanamaz. Hükümetin genel yaklaşımının 
ve değerlendirmesinin bu yolda olduğunu maalesef üzülerek görmekteyiz; ancak, olaylara bu 
açıdan bakmak, kendi kendini aldatmak, olayı hafife almak ve devekuşu misali başını kuma 
gömmek demek olur. 

Sayın milletvekilleri, son beş yıl içerisinde Karadeniz Bölgesinde -Allah göstermesin- ne, 
insan yaşamına son veren salgın hastalık başgöstermiştir; ne, savaş veya seferberlik olmuştur; 
ne, insanları bu bölgeden göçe zorlayan terör olayları yaşanmıştır. O halde, ne olmuştur da, 
Karadeniz Bölgesinde köyler boşalmış, il ve ilçeler yerinde saymış veya Türkiye genelinin çok 
altında bir nüfus artışına ulaşmıştır? Olay tümüyle, ANAP hükümetlerinin uyguladığı ekono
mik politikadan kaynaklanmaktadır. Olay tümüyle ekonomiktir. 
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ANAP hükümetleri, 1983 yılından 1990 yılına kadarki iktidarları zamanında, Karadeniz 
Bölgesinde insanlara iş imkânı yaratacak bir tek yatırım yapmamıştır. Yedi yıl içinde, Artvin-
Zonguldak arasında, bu Hükümet zamanında bir tek baca tüttürülmemiştir. 

Yine, ANAP hükümetleri zamanında, bölgenin tek geçim kaynağı olan fındık ve çay ürü
nüne gerçek değerinin altında fiyat verilmiş; verilen fiyat, maliyeti dahi karşılayamamıştır. 

ANAP hükümetleri, iş başına geldikleri günden bugüne kadar, fındık ve çay üreticisi köy
lüyü, anasından doğduğuna pişman etmiştir. 

Fındık, ilk kez bu Hükümet zamanında devlet destekleme kapsamından çıkarılmış; böl
genin, tek geçim kaynağı olan fındık ve çaya, maliyetin dahi altında fiyat veren ANAP, bu 
yetmezmiş gibi, bir de, üreticiye peşin ödeme yapma geleneğini ortadan kaldırmıştır. Fındık 
ve çay üreticisi, ürününü devlete satmış; ancak, parasını iki, üç veya bazen beş, altı ay gibi 
bir zaman süresi içinde alabilmiştir. Şu anda, Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun'da çay üretici
leri, devlete verdikleri çay paralarını 4 aydır alamamışlardır. ANAP Hükümeti, çay üreticisine 
borçludur. Yine şu anda, bu Hükümetin, fındık üreticilerine 250 milyar liranın üzerinde borcu 
vardır. 24 EylüPde fındığını teslim eden, parasını ancak bugün alabilmektedir. Geri kalan üre
ticilerin parasının da ne zaman ödeneceği belli değildir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; işte, Karadeniz Bölgesindeki nüfus artışının, Türkiye 
genelinin çok altında kalmasının, bazı illerde ise azalmasının nedeni, ANAP'ın uyguladığı akıl 
almaz ve vurdumduymaz, çağdışı ve vahşi ekonomik politikadır. 

Karadeniz Bölgesine işgücü sağlayan tek bir yatırım yapmayacaksınız; bölgenin tek geçim 
kaynağı olan fındık ve çay ürününü köylünün elinden düşük fiyatla alacaksınız; alınan ürünle
rin bedeli 2 ay ile 6 ay arasında bir gecikmeyle ödenecek; bu insanlar ne yer, ne içer; kendisini, 
ailesini, çoluk çocuğunu nasıl geçindirir; bu konularla hiç ilgilenmeyeceksiniz; bu da yetmez
miş gibi, her gün yaptığınız insafsız ve acımasız zamlarla, bu insanlara hayatı zehir edeceksi
niz.,. El insaf! Bu insanlar bölgeden göçmeyip de, ne yapsınlar? Bu insanlar, doğup büyüdük
leri, yıllardır yaşadıkları bu topraklardan, denklerini, yorganlarını sırtlarına vurup, çoluk ço
cuk büyük şehirlere, her türlü sosyal güvenceden yoksun, en ağır işlerde ve sadece karınlarını 
doyurmak pahasına göçmeyip de, ne yapacaklardır?., 

Yapılan araştırmalar sonucunda, Karadeniz Bölgesinde kişi başına düşen millî gelirin de, 
Türkiye ortalamasının çok altında olduğu, bilimsel bir gerçektir. Hükümetin resmî açıklama
larına göre, 1989 yılında Türkiye'de kişi başına düşen millî gelir 1 449 dolardır; halbuki, yapı
lan araştırmalara göre, Zonguldak'ta bu rakam 750 dolar; Kastamonu ve Sinop'ta 675 dolar; 
Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'de 900 dolardır. Yine resmî rakamlara göre, 1990 yı
lında kişi başına düşen millî gelir 1 890 dolar olarak belirtilmesine rağmen, 1990 yılında Kara
deniz Bölgesinde kişi başına düşen millî gelir, 1 000 - 1 100 dolar civarındadır. Aslında, bu 
rakamlar da gerçeği ifade etmemektedir; çünkü, Karadeniz Bölgesi dışında yaşayıp da, Kara
deniz Bölgesindeki çay ve fındık ürününden gelir elde eden insanların bu gelirleri de, o bölge
de yaşayan insanların geliriymiş gibi gösterildiğinden, bu rakam 1 000 dolara çıkmaktadır; as
tında, 800 - 900 dolar arasındadır. 

İşte, her vesileyle dilinize pelesenk ettiğiniz, sözde çağ atlattığınız Türkiye'den Karadeniz 
Bölgesinin manzara-i umumiyesi!.. 

Yüce Meclisi saygı ile selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Gündeme geçiyoruz. 
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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Aydın Milletvekili Mehmet Özalp'in vefatına ilişkin Başkanlık tezkeresi ve saygı duruşu 

(3/1445) 

BAŞKAN — Aydın Milletvekili Sayın Mehmet Özalp'in vefatına dair Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Aydın Milletvekili Mehmet Özalp 9.11.1990 günü vefat etmiştir. Merhuma Tann'dan rah

met, yakınlarına başsağlığı dilerim. 
Aziz arkadaşımızın yüce hatırası önünde Genel Kurulu bir dakikalık saygı duruşuna da

vet ediyorum. 
t. Kaya Erdem 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

(Saygı duruşunda bulunuldu) 
BAŞKAN — Allah rahmet eylesin, ruhu şâd olsun. 

2. —Japonya ve iran'a gidecek olan Cumhurbaşkanı Turgut Özal'm dönüşüne kadar, Cumhurbaş
kanlığına, TBMM Başkanı ismet Kaya Erdem'm vekâlet edeceğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1444) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresi vardır, okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Japonya tmparatoru'nun tahta çıkma törenine katılmak ve tran İslam Cumhuriyeti Dev

let Başkanı ile görüşmek üzere, 10-16 Kasım 1990 tarihleri arasında Japonya ve tran tslam Cum-
huriyeti'ni ziyaret edeceğimden, dönüşüme kadar, Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 106 ncı maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı I. Kaya Erdem 
vekâlet edecektir. 

Bilgilerinize sunarım. 
Turgut özal 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME MECLÎS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI ÖNERGELERİ. 
1. — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün ve 9 arkadaşının, ülkemizin A.E. T konusundaki görüşleri

nin uydu aracılığıyla Fransa'nın Antenne 2 Televizyon kanalından naklen yayınlandığını kamuoyuna du
yuran ve naklen yayın gerçekleşmediği lıalde söz konusu programın özelini televizyonda yayınlayan TR.T. 
ile ilgili iddiaları tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/124) 

BAŞKAN — Meclis araştırması önergesi vardır, okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bazı basın organları ile TRT haber bültenlerinde, Fransa'nın Antenne.2 televizyon kana
lında, uydu aracılığıyla, Türkiye'den naklen yayın yapılacağı ve AET konusunda, ülkemizin 
görüşlerini bu yayında, Cumhurbaşkanı Özal ve bazı Bakanların anlatacağı belirtilmişti. 
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30 Ekim 1990 akşamı programın gerçekleştiğine ilişkin haberler TRT Televizyon ve Radyo 
bültenlerinde yayınlandı. Sözü edilen bu programın 25 dakikalık özeti Televizyonumuzun bi
rinci kanalında 31 Ekim 1990 tarihinde yer aldı. 

Programın sunumunda, Fransa'nın Antenne 2 kanalında yayınlandığı belirtildi. 
Programı organize eden gazetenin adının da vurgulandığı bu programa ülkemizi temsilen 

bir çok ünlü simalar da gözlemci olarak çağrılmışlardı. 
Ancak, bu olaydan iki gün sonra, basında yer alan haberlerden, böyle bir yayının Anten

ne 2 kanalında yer almadığı anlaşıldı. Bu haberlerde, gazete adına yayını koordine eden profe
sör, programın kamuoyuna sunulduğu gibi, Antenne 2 kanalında yayınlanacağı garantisi ver
mediklerini ve 2 Ekim 1990 tarihli bir yazı ile, durumun Cumhurbaşkanına iletildiğini belirti
yordu. Yine aynı haberlerde böyle bir bilgi ve yayın bandının Türk kamuoyuna sunulma gerek
çesini "Bana gazeteden naklen yayınlanacak, yayınlandı" dediler sözteriyle açıklıyordu TRT 
Genel Müdürü... 

Durum tam anlamıyla vahimdir sansasyondur. Cumhurbaşkanı aldatılmış mıdır? Cum
hurbaşkanının şahsından daha önemli olarak, ülke onuru zedelenmiştir. 

Temel görevi, doğruyu, çabuk aktararak kamuoyunu bilgilendirmek ve serbestçe oluştu
rulmasına katkıda bulunmak olan TRT, aksine doğru olmayan bu olayı, olmuşçasına Türk ka
muoyuna aktarmış ve kamuoyunu aldatmıştır. Olayın doğru olmadığı haberleri karşısında, TRT 
Genel Müdürünün tutumu, TRT'nin nasıl kafa ve anlayışlar elinde olduğunu göstermesi bakı
mından ibret vericidir. Kariyeri ne olursa olsun, herhangi bir kişinin ifadesine bağlı olarak, 
nasıl haber bülteni yapılabilmektedir? Bu haber bültenleri nasıl doğrulanarak yayınlanabilmek-
tedir? Fransa'nın Antenne 2 kanalında yayının gerçekleşip gerçekleşmediği neden öğrenilme-
miştir? Bu yayın TRT yayın araçları ve elemanları ile gerçekleştiğine göre, Türkiye ile Antenne 
2 arasında, ses ve resim kontrolü bağlantısı yapılmamış mıdır? Bu elemanların karşılarındaki 
kuruluş kimdir? Sözde yapılan yayının, yayın anı seviye ayarlamaları nasıl yapılmıştır? Bunca 
ihmalden bir gün sonra, sözde yapılan yayının 25 dakikalık özet bandı Türk kamuoyuna nasıl 
yayınlanabilmiştir? Hedef izleyici araştırmaları ile ünlü TRT Kurumu, sözde yayının tepkisini 
ölçme gereğini niye duymamıştır? Olmadığı halde "oldu" diye Türk kamuoyu aldatılırken en 
az 500 milyon liraya varan, bir gazetenin dolaylı reklamı yoluyla kurum zarara da uğratılmıştır. 

TRT, tesadüfen anlaşılan bu olayla, kamuoyunu aldatırken Hükümeti temsilen kişilerin 
de yer almasıyla, ülke içinde bir anlamda, hileli siyaset yapma girişimini de gerçekleştirmiştir. 
Acaba bilinmeyen, yakalanamayan, daha hangi aldatmalar Türk kamuoyuna aktarılmış ve hangi 
tersine oluşumlar sağlanmıştır? 

Sonuç olarak, TRT Genel Müdürü, görevden almayı gerektiren, iki temel nedenden biri 
olan, ağır hizmet kusuru işlemiştir. 

Devlet olanakları ile başta ülke halkı olmak üzere, Cumhurbaşkanlığı makamını aldata
rak, ülkemizin onurunun zedelenmesine neden olunmuştur. 

TRT birim ve görevlileri, hizmetin amacına uygun olarak çalıştırılmamış, olayın önlen
mesi sağlanamamıştır. Sözde naklen yayının yapıldığı 30 Ekim 1990 tarihinden bir tam gün 
sonra ülke genelinde, hileli yayın yoluyla, bir parti ve Hükümet çıkarına siyaset yaptırılmıştır. 
Bir gazetenin reklamı yapılarak ortalama 500 milyon lira, Kurum zarara sokulmuştur. 
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Bu saptanan ve sıralanan nedenlerle, Anayasa'nın 98 ve tçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Tayfur Ün 
Bilecik 

Musa Gökbel 
Muğla 

öner Miski 
Hatay 

Cumhur Keskin 
Hakkâri 

Halil Çulhaoğlu 
îzmir 

t. önder Kırlı 
Balıkesir 
Ali Uyar 

Hatay., 
Turhan Hırfanoğlu 

Hatay 
Kenan Süzer 

Tokat 
Zeki Ünal 
Eskişehir 

BAŞKAN — önerge gündemde yerini alacak, araştırmanın açılıp acıtmaması konusun
daki öngörüşme, sırasında yapılacaktır. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, önergenin gündemden çıkarılma tehlike
si var mı efendim; özelliği nedeniyle?!. Tutanaklara geçsin diye soruyorum. 

V. — SEÇİMLER 
1. — Komisyonlarda Açık Bulunan Üyeliklere Seçim 
A) 10/72 Esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 

BAŞKAN — Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 
10/72 esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonundaki açık üyelik için, Sosyaldemok-

rat Halkçı Parti Grubunca Adana Milletvekili Sayın Mahmut Keçeli aday gösterilmiştir. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı ve 22 arkadaşının, ilaç ve ilaç sanayii konusunda 

genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/26) 
BAŞKAN — Gündemin, "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair 

Öngörülmeler" kısmına geçiyoruz. 
I inci sırada, Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı ve 22 arkadaşının, ilaç ve ilaç sanayii 

konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüş
me açılmasına ilişkin önergesinin öngörüşmesine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Buradalar. 
önergeyi okutuyorum 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlaç ve ilaç sanayi, tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de çeşitli yönleri ile sürekli gün

demdedir. Ö/ellikle ilaç fiyatında oluşan gelişmeler, gündemin ilk maddesinin bu konuya ay
rılmasını kaçınılma/ kılmaktadır. 
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28 Aralık 1984 tarih ve 88/8845 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile bu konu kamuoyumu
zun değişmez sorunu olmuştur. Bu karar, ilacın kaliteli, bulunabilir ve alınabilir olmasını amaç
lıyor ve bu iyi niyetli yaklaşımın arkasından da ilaç üreticilerinin belirledikleri fiyatları Sağlık 
Bakanlığına bildireceklerini, Bakanlık 10 işgünü içerisinde karşı çıkmazsa fiyatların otomatik 
olarak yürürlüğe girme ilkesini getiriyordu. 

Böylece üreticilerin isteği doğrultusunda yüksek ciro ve kâr oluşacaktı. Oluşan kârdan 
firmalar kaliteli üretime yönelecek, yatırım yapacak, daha ötesinde araştırma ve geliştirme ça
lışmalarında bulunacaklardı. 

Aradan beş yıl geçmiştir. Yapılan son zamlarla, değil vatandaşlarımızın, Hükümetimizin 
bile katlanamayacağı bir malî tablo ile karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. 19 Şubat 1990 
tarihli Resmî Gazetede yayınlanan tebliğin 4-3 maddesinin (b) fıkrası reçetelere en çok 5 kalem 
ilacın yazılacağını ve miktarın da on günlük tedavi dozunu geçemeyeceği hükmünü getirmiştir. 
Bunun manası açıktır; Hükümet bakmak ve tedavi etmekle yükümlü olduklarının giderlerin
den kısıntı yapma noktasındadır. 

Ülkemizde, ilaç piyasasında 1988 yılı verilerine göre, 2 163 çeşit ilaç üretilmekte, değişik 
farniosotik şekilleri ile de 3 155 ilaç kullanılmaktadır. 

En çok satılan 100 ilaç, toplam satışların % 60'ını oluşturmaktadır. Yüz ilacın ilk onunun 
satışları ise, toplam cironun % 20'sini bulmaktadır. Bu 100 ilacın tümü, ilaç piyasasının önde 
gelen ilk 20 firmasına aittir. 

Son sıralarda yer alan 15 firmanın tümünün yıllık satışları tutarı, ön sıralardaki bir firma
nın yirmide biri kadardır. 

Açıkça görülmektedir ki, ülkemizde ilaç fiyattan politikası çok az sayıda firma ve ilaç sa
yısı ile dar bir çevreye oturmuştur. 1989 verilerine göre, ilaç piyasamızın hacmi 1 trilyon TL. 
civarındadır. 

Bu durumda; 
Yalnızca bu 100 ilaca °/o 30 zam yapılsa 600 milyar X % 30 = 180 milyar artış geri kalan 

tüm ilaçları da % 10 ucuzlatsanız 400 milyar X °/o 10 = 40 milyar düşme sağlamış olursunuz. 
Böylece 140 milyar TL. çok tüketilen ama çok az sayı ilaçla ilaç tüketicisinin sırtına yüklenmiş 
olur. 

4 Nisan 1985'te 100 TL. olan Aspirin bugün 1 300 TL. ile 13 kat; 947 TL. olan Alfasilin-500 
13 000 TL. ile 13.7 kat; 1 220 TL. olan Bactirim Fort ise 14 900 TL. ile 12.2 kat arttığını görürüz. 

Aynı tarihlerde 440 TL. olan 1 ABD doları, bugün 2 400 TL. 5.5 kat; 100 olan tüketici 
endeksi 793'e yükselerek 7.9 kat artış göstermektedir. 

İlaç fiyatlarındaki artış, bu gerçekler karşısında, yabancı paraların değerinin ve enflasyo
nun yükseldiği bahanesinin arkasına saklanamaz. 

Bir gerçeği de dile getirmeliyiz. Büyük ilaç şirketleri tüm dünyada hızla yayılırken pazar
lama anlayışlarını da geliştirmişlerdir. Yeni bir ilacın bulunup pazarlanması yerine, tüketicinin 
incelenip, üretimin tüketicinin gereksinmelerine göre yönlendirilmesine çalışmışlardır. 

Bu konuda isabetlerini bugün çok açık görüyoruz. Ülkemizde 1980 yılında en çok tüketi
len 15 ilaçla 1989'da tüketilen 15 ilaç aynıdır. 

Kullanım oranı °7o 5 üzerinde olan 8 grup ilacın tüketim içerisindeki payı % 74'tür. Garip 
bir tesadüftür ki, bu ilaçların tümü başından beri belirttiğimiz ilk 100 ilaç içerisindedir. (Anti
biyotikler, ağrı kesiciler, vitaminler, soğuk algınlığı, deri ve benzeri) 
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Bu gerçekler ortada iken, Sağlık Bakanımız Sağ-Kur tartışmasını gündeme getirmiştir. Yakın 
bir gelecekte tasarı olarak Yüce Meclisin gündemine girecektir. Hazırlık metni ve takdiminde 
Anayasamızın 56, 60, 61 ve 65 inci maddelerinin dikkate alınmadığı ve sağlık sorunlarımızın 
giderek daha içinden çıkılmaz sıkıntılara itileceği anlaşılmaktadır. 

Konunun önemi ve halkımızı çok yakından ilgilendiren ilaç ve ilaç sanayi ile ilgili olarak 
Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasını 
saygı ile arz ederiz. 

Hilmi Ziya Postacı 
(Aydın) 

ve Arkadaşları 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Bakan. 
SAĞLIK BAKANI HALlL ŞIVGIN (Ankara) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; de

ğerli arkadaşlarımızın vermiş oldukları bir önerge dolayısıyla huzurlarınızdayım, öncelikle, 
arkadaşlarımıza, Türkiye'de çok tartışılan, çok konuşulan; ama maalesef bütün detaylarıyla, 
tam olarak ortaya konulmayan, ilaç gibi hayatî önemdeki bir konunun, Meclisimizde, muhale
fete ve İktidara mensup bütün arkadaşlarımız tarafından tartışılarak, genel değerlendirmeye 
alınması imkânını sağladıkları için teşekkür etmek istiyorum. 

İnsan olmanın en önemli, vazgeçilmez şartlarından birisi, sağlıklı yaşamasıdır. Ancak, gü
nümüzde, sağlıklı yaşayabilmek için alınması tazım gelen tedbirler vardır; bu tedbirlerin başın
da da, tedavi yöntemleri sistemi içerisinde, konulan teşhise göre, hastalara ilaç sunulabilmesi 
gelmektedir. İlaçla ilgili düzenlemeler de, bundan dolayıdır ki, bütün dünyadaki ülkelerde, be
lirli disiplinler içerisinde kontrole tabidir. Bizde de, geçtiğimiz dönemlerde, yapılmakta olan 
çalışmalar, bu esaslar ve bu sistemler içerisinde gelişmiştir. Ben bu vesileyle, özellikle bir iki 
hususu, huzurlarınızda dile getirmeye çalışacağım. 

Bizim ülkemizdeki bu çalışmaları değerlendirirken, şu esaslarda değerlendirmemiz gerek
liği kanaatindeyiz : Birinci grup çalışmaları 1923 yılından önceki çalışmalar diye; ikinci grup
taki çalışmaları 1923 - 1983 yılları arasındaki çalışmalar olarak; üçüncü gruptaki çalışmaları 
ise, 1984 yılından sonra yapılan çalışmalar olarak değerlendirmemiz gerekiyor. 

1923 yılından önce yapılan çalışmaları da kısaca gözlerinizin önüne sermeye çalışacağım. 
Bu dönemde müstahzar ilacın eczanelerde, yeni yeni yapılmaya ve satılmaya başlandığını 1915 
yıllarında ilk laboratuvarların kurulmakta olduğunu görürüz. Bazı basit üretimlere başlamış 
olduğumuz tespit edilmiştir. İhtiyaç duyulan ilaçlar, hiçbir kontrole tabi tutulmadan, ithal edil
mişlerdir. Bu dönemde Sağlık Bakanlığının bir çalışması mevcut değildir. 

1923 - 1983 yılları arasındaki çalışmalara gelince; cumhuriyetin ilanından sonra, Sağlık 
Bakanlığının kurulmasıyla, ilaç konusundaki çalışmaların başladığı görülmektedir, özellikle 
1928 yılında çıkarılan 1262 sayılı Kanun ile, ilaç ithal ve üretiminde devlet kontrolü getirilmiş
tir. Bu dönemde ayrıca, 767 sayılı Türk Kodeksi Kanununun, 984 sayılı zehirli maddelere ait 
kanunun, 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Kanununun, 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin 
Murakabesi Hakkında Kanunun yayınlandığı görülmektedir. Belirtilen kanunların hepsi bu
gün yürürlükte olup, son derece ileriye dönük olarak hazırlanmışlardır. 

1984 yılından sonra yapılan çalışmalar: Tüketicinin sağlığının korunması ve emniyeti ama
cıyla, üretilen, ithal edilen, ilaç, ilaç hammaddeleri, malzeme ve kozmetikler gibi ürünlerin 
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kalitesine ilişkin çalışmalar, büyük bir hızla, gelişmiş ülkelerdeki standartlar göz önüne alına
rak başlamış, belirtilen alanlarda önemli ilerlemelerin kaydedilmesi sağlanmıştır. 

Kaliteli ilaç üretilmesi ve kalitenin garanti altına alınması, ancak uygun şartlarda üretim, 
. mükemmel bir kalite kontrolü ve yeterli bir izleme ile mümkündür. Çok sayıdaki ülke, ilaçla 
ilgili olarak, esasların Dünya Sağlık örgütü tarafından belirlenen, iyi imalat uygulamaları ku
rallarını benimsemişler, hatta bunu daha da geliştirerek, kanunlaştırmalardır. 

tlaç endüstrisi de, bu kuralları tam bir bütünlükle uygulamakta, hatta sağlık otoritelerin
den daha sıkı ve detaylı otokontrol sistemlerini kurmuş bulunmaktadır. 

Dünyada ilaç endüstrisi böylesine gelişir ve mükemmelleşirken, ülkemizde benzer stan
dartlarda üretim yapan firmalar sayıca azınlıkta kalmış; pek çok firma, uygun olmayan şart
larda üretim yapmayı sürdürmüş, kalite kontrolü yetersiz kalmış, hatta bazılarında hiç uygula
namamıştır. Bunun doğal sonucu olarak da, üretilen ilaçların kalitesinde, istenilen seviye te
min edilememiştir. Bunun, özellikle dışa açılmakta olan ilaç sanayiimiz için olumsuz bir husus 
olduğu açıktır. 

tşte, bu noktadan hareketle, toplum sağlığı m koruma ve tedavide önemli bir faktör olan 
ilacın, etki, emniyet ve kalitesi açısından, istenilen vasıflarda üretilmesini sağlamak amacıyla, 
Bakanlığımız, Dünya Sağlık örgütünün tavsiyeleri doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yap
mış ve kurulları belirleyerek, bir yönetmelik hazırlamıştır. 

İlacın hammaddesinden başlayarak, tüketiciye kadar uzanan, üretimde ve dağıtımda kali
tesinin sağlanması ve garantisi için gereken kural ve sorumlulukları ihtiva eden bu yönetmeli
ğin yürürlüğe girmesiyle, ilaç üreticilerine belirli yükümlülükler getirilmiş, kalite ön plana alınmış, 
kalite kontrol işlemleri geliştirilmiş, gerekli kayıtlar tutulmaya başlanmıştır. 

Tüm bu gelişmelerin sonuçlarının alınmaya başlanmış olması nedeniyle, Bakanlıkça yapı
lan analizlerde geçmiş yıllarda sıkça rastlanan kalite hataları, yakın zamanlarda büyük ölçüde 
azalmıştır. Gerçekten, yapılan uygulama sonucunda büyük başarı sağlanmış ve piyasadan alı
nan numunelerin hata oranının zaman zaman yüzde 8 oranındaki dünya standartlarının altına 
indiği görülmüştür. 

Kısaca ifade edecek olursak : Hata oranları, 198 T de yüzde 20, 1982'de yüzde 20, 1983'te 
yüzde 16, 1984'te yüzde 7, 1985'te yüzde 7, 1986'da yüzde 8, 1987'de yüzde 8, 1988'de yüzde 
8, 1989'da ise yüzde 8 olarak gerçekleşmiş ve 1990'ın ilk 6 aylık değeri ise, yüzde 4.4 olarak 
gerçekleşmiş bulunmaktadır. 

Hatalı olan ilaçlar, dünyanın en gelişmiş ilaç endüstrisi olan Amerika Birleşik Devletleri 
ile, Japonya, tsviçre, ingiltere gibi ülkelerde dahi zaman zaman, yukarıda belirtilen yüzde 8'lik 
dünya standardı üzerinde olabilmektedir. Bu hatalı ilaçların, tüketiciye intikal ettirilmeden sü
ratle geri çekilmesi uygulamaları ise, bu dönemde başlamış bulunmaktadır. 

Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığına alınan eczacı müfettişler, önce yurt içinde eği
timden geçirilmişler; daha sonra da yurt dışında kısa süreli ziyaretler ile, endüstriyi tanımaları 
sağlanmıştır. 1984 yılında ilk defa, bütün ilaç fabrikaları tamamen denetlenmiş, yapılan çalış
malarda GMP kurallarını öteden beri uygulayan birçok ciddî firmanın yanı sıra, kalite kontrol 
düzenine sahip olmayan bazı firmaların bulunduğu tespit edilmiştir. 

Fabrikaların denetimi, hiçbir dönemde olmadığı kadar yoğun bir şekilde devam etmiş, ken
disini Bakanlığımızın istediği kurallara uyduramayan 12 fabrika, bu sektörü terk etmiştir. Ya
pılan denetimleri ise şu şekilde kısaca arz etmem mümkündür : 
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1980 yılında yapılan denetim sayısı 3; üretim yapan yer sayısı 120. 
1981 yılında yapılan denetim sayısı 10; üretim yapan yer sayısı 120. 
1982 yılında yapılan denetim sayısı 13; üretim yapan yer sayısı 121. 
1983 yılında yapılan denetim sayısı 8; üretim yapan yer sayısı 125. 
1984 yılında yapılan denetim sayısı 124; üretim yapan yer sayısı 123, kısmen kapatılan yer 

sayısı 10; tamamen kapatılan yer sayısı 7. 
1985 yılında yapılan denetim sayısı 236; üretim yapan yer sayısı 126; kısmen kapatılan yer 

sayısı 14; tamamen kapatılan yer sayısı 31. 

1986 yılında yapılan denetim sayısı 247; üretim yapan yer sayısı 119; kısmen kapatılan yer 
sayısı 8; tamamen kapatılan yer sayısı 39. 

1987 yılında yapılan denetim sayısı 92; üretim yapan yer sayısı 114; kısmen kapatılan yer 
sayısı 8; tamamen kapatılan yer sayısı 14. 

1988 yılında yapılan denetim sayısı 167; üretim yapan yer sayısı 114; kısmen kapatılan yer 
sayısı 5; tamamen kapatılan yer sayısı 21. 

1989 yılında yapılan denetim sayısı 140; üretim yapan yer sayısı 112; kısmen kapatılan yer 
sayısı 4; tamamen kapatılan yer sayısı 24. 

Görülüyor ki, bu dönemde denetim oldukça sık yapılmış ve bunun karşılığında, kısmen 
veya tamamen kapatmalar da böylece ortaya konulmuştur. 

Kalitenin düzelmesi, Dünya Sağlık örgütü uzmanlarının, yapılan çalışmaları diğer ülkele
re anlatmaları, dünyaca saygın bazı yayınlarda da Bakanlığımızın ilaç konusunda yaptığı çalış
maların yer alması üzerine, çevre ülkelerden ilaç talepleri gelmeye başlamıştır. Bugün, sürekli 
artan miktarlarda, ilaç ve ilaç hammaddesi dünyanın birçok ülkesine ihraç edilmektedir. 1973 
yılı, hammadde itibariyle 525 bin dolar, mamul olarak 670 bin dolar ve toplam olarak da 1 
milyon 195 bin dolarlık bir ihracat varken, 1983'te bu rakamın 12 milyon dolara çıktığını ve 
1989 yılı itibariyle ise bu rakamın 139 milyon dolara yükseldiğini görüyoruz. Yani, bizim döne
mimizde 12 milyon dolardan, 139 milyon dolara bir yükselme söz konusudur. 

Bakanlığımız, ilaçların piyasada sürekli bulunabilmesini temin amacıyla, ilaç ruhsatlan
dırma sisteminde de, geçmiş dönemlere göre köklü değişiklikleri yapmıştır. 

1984 yılına kadar, ilaç ruhsatlarına yönelik, gerek tüketici, gerekse üreticiden gelen şikâ
yetler : 

a) Piyasada benzeri olan ruhsat başvurularının reddedilerek, belirli müstahzarların be
lirli firmaların elinde tutulması ve, 

b) tlaç ruhsat başvurularının çok geç cevaplandırılarak, piyasadan; piyasanın birçok de
ğerli ilaçtan yoksun bırakılması 

olarak toplanmakta idi. 

1984 yılına kadar, Bakanlığımızda ilaç ruhsatlandırmasında^ uygulama, piyasada benze
ri olan ilaçlara ruhsat verilmemesi yolunda idi. Böylece, zaten dar bir rekabet şansı olan ilaç, 
tümüyle belirli birkaç firmanın tekelinde kalmakta idi. 

Eylül 1984'te, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Ruhsatlandırma Daire 
Başkanlığı, rekabeti destekleyen bir uygulama ile, temel hedef ve sonuçları aşağıda belirtilen 
bir çalışmayı gerçekleştirmiştir. 
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Böylece : , 
1. Terkibi, piyasadaki mevcutlarla eşdeğer olan ruhsat başvurularının bekletilmeden de

ğerlendirilmesi sonucu tekelcilik önlenmiştir. 
2. Piyasada aynı terkipte birçok preparatın bulunması sonucu, hekime ve hastaya seçim 

imkânı sağlanmış, piyasadaki ilaç yokluğu engellenmiştir. 
3. Aynı terkipte, piyasada birkaç preparatın bulunması sonucu, zorunlu olarak kalite 

rekabeti gelişmiş ve kalitenin yükselmesi sağlanmıştır. 

Yine, 1984 yılından önce, tüm ilaç ruhsat başvuruları, makam onayıyla kurulan ve çoğu 
bakanlık dışı üyelerin oluşturduğu bir bilimsel komisyon tarafından inceleniyordu. Hiçbir ön 
incelemeye tabi tutulmadan, direkt komisyona aktarılan bu başvuruların birikimi sonucu, mü
racaatçılar, senelerce beklemek zorunda kalıyor; bu arada, son derece önemli olan birçok ilaç, 
Türk halkının kullanımına sunulamıyordu. Bakanlığımız, yeni bir uygulamayla, piyasada benzeri 
olan başvuruları, bilimsel komisyona sunmadan, kendi bünyesi içinde değerlendirmekte ve uy
gun olanlara en kısa süre içinde cevap vermektedir. 

Ülkeye ilk kez girecek yeni ilaçlara ait başvurular ise, bir ön incelemeye alındıktan sonra, 
bilimsel komisyona sunulmaktadır. Böylece, komisyonun gereksiz zaman kaybı engellenmiştir. 

tlaç ruhsatı almak için başvuruda bulunacak firmaların izleyecekleri yolu gösteren matbu 
bir kitapçık hazırlanarak, tüm üreticilere iletilmiş, bu şekilde hazırlanacak olan dosyalarda bir 
standardizasyon sağlanmıştır. 

Bu yıl şubat ayında, ilaç ruhsatlandırma sistemi yeniden, gelişen şartlara göre düzenlen
miş ve ilk defa, çalışma prensipleri bir yönetmelikle belirlenmiştir. Yönetmeliğin en önemli özel
liği, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, İngiltere, İsviçre, Almanya gibi ülkelerin sağlık oto
ritelerince uygulanan klinik danışma gruplarının oluşturulmasıdır. 14 grup olarak belirlenen 
klinik danışma grupları, ihtiyaç halinde artırılabilecektir. 

Tıp ve eczacılık fakülteleriyle, Bakanlığımıza bağlı hastaneler ve Gülhane Askerî Tıp Aka
demisi öğretim üyelerinden oluşan komisyonlarımızda, halen 80 öğretim üyesi çalışmaktadır. 
Amacımız, ilaçlara ruhsat verilirken, gerekli titizlik ve ciddiyet gösterilerek, Türk hekim ve top
lumuna, güvenilir, kaliteli ilacı sunmaktır. Yıllara göre, verilen ilaç ruhsatlarıyla, iptal edilen 
ruhsatları kısaca şu şekilde ifadelendirmemiz mümkündür : 

1981 yılında verilen ruhsat sayısı 96, iptal edilen 16; 1982 yılında verilen ruhsat sayısı 92, 
iptal edilen 22; 1983 yılında verilen ruhsat sayısı 153, iptal edilen ruhsat 47; 1984'te verilen 
ruhsat 244; iptal edilen ruhsat 78; 1985'te verilen ruhsat 278, iptal edilen 62; 1986'da verilen 
ruhsat 405, iptal edilen ruhsat 273; 1987*de verilen ruhsat 422, iptal edilen ruhsat 1 173; 1988'de 
verilen ruhsat 395, iptal edilen ruhsat 626; 1989'da verilen ruhsat 283, iptal edilen ruhsat 300. 

Bu tabloda, "verilen ruhsat" ifadesinden, ithal ve yerli üretim ruhsatları, devredilen ilaç 
ruhsatları, kaybedilen ve tebdilen verilen ilaç ruhsatları gibi, bir yıl içinde kesilen tüm ruhsat
lar yer almaktadır. 

öte yandan, 1984-1989 yılları arasında, hayat kurtaracak, modern teknoloji ürünü birçok 
ilaç, toplumun ve hekimin hizmetine sunulmuştur. Bunları kısaca adet itibariyle ifade edecek 
olursak : Mideyle ilgili 2 adet, kalple ilgili 10 adet, anesteziyle ilgili 6 adet, kanserle ilgili 18 
adet, astımla ilgili 6 adet, tansiyonla ilgili 1 adet, hormonla ilgili 1 adet ve tüberkülozla ilgili 
1 adet olarak ifade etmek mümkündür. 
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tlaç konusundaki gelişmeler, uyarılar, sıkı koordinasyon sonucu derhal ele alınmakta ve 
uygulanmaktadır, özellikle Dünya Sağlık örgütü, çalışmalarımıza büyük destek vermektedir. 
Yukarıda da belirtmiş olduğum gibi, ilaçların piyasaya çıkmasından sonra yan etkilerinin 
tespit edilmesi amacıyla kurulan tlaç Advers Etkilerini tzleme Merkezimizin, 1985 yılında Dünya 
Sağlık örgütünün İsveç Upsala'daki merkezine 27 nci üye olarak kabul edilmesi, birçok ülkeye 
örnek gösterilmektedir. Bu merkeze, Türkiye olarak üyeliğe kabul edilmemiz, ayrı bir anlam 
taşımaktadır. Bu merkeze sadece uluslararası standartlarda üretim yapan gelişmiş ülkelerin alın
masının bilinmesi, çalışmalarımızın boyutlarını da göstermesi açısından önemlidir. 

Bakanlığımız ayrıca 1989 yılı başında da Avrupa Denetim Birliğine üyelik için başvurmuştur. 
Kısaca, PİC denilen birliğe halen 14 ülke üyedir ve 5 ülke de müracaat ederek, müracaatlarının 
kabulünü beklemektedirler. Bunlar, Türkiye, Belçika, Fransa, tspanya ve İtalya'dır. 

Uluslararası standartlarda üretim yapma şartının ilk şart olduğu üyelik, diğer standartla
rın sürekli yüksek tutulmasını ve karşılıklı denetim esasını getirmektedir. 

Avrupa Topluluğuna girmeyi hedeflemiş bir ülke olarak, ilaç konularında gerekli mevzua
tın eksik olanlarının tamamlanması çalışmalarına büyük bir hızla devam edilmektedir. 

Bakanlığımız, belirtildiği gibi, ilaç konusunda ana problemleri çözmenin ve topluma gü
venli ilaç kullandırabilmenin huzurunu yaşamaktadır. Türkiye, halen dünyada uluslararası stan
dartlarda üretim yapan 36 ülkeden birisidir ve GMP gibi, gelişmiş ülkelerde uygulanan ve artık 
rutin hale gelmiş olan bütün kaideler, Türkiye'de de uygulanmaktadır. Buna paralel olarak da, 
hatalı ilaç oranı, dünya standardı olan yüzde 8'lik oranın altına indirilmiştir. PİC üyeliği ile, 
yenilikler vakit geçirilmeden uygulanacak; Türkiye, dünyanın ilk 10 ülkesi arasına kısa zaman
da girebilecektir. 

Dikkat edilirse, hiçbir dönemde yapılmayan çalışmalar, yeni sistemler gündeme gelmiştir. 
Bu çalışmaların tamamı, yıllardır, gelişmiş batı ülkelerinde uygulanan sistemlerdir; bugün bu 
sistemler başarı ile yürütülmektedir. 

Ülkedeki ilaç üretimi dünya standartlarına ulaştırılmıştır. Türkiye, bu çalışmalar nedeniy
le, Dünya Sağlık örgütü tarafından diğer ülkelere örnek gösterilmekte; bazı sistemlerimiz, ge
lişmiş ülkelerde uygulanmaktadır. Artık ilaç konusundaki tartışmaların yoğunlaştığı yer, sade
ce ilaç fiyatlarıdır. 

Geçmişte görülen ilaç yoklukları, ilacın kalitesinin tartışıldığı günler, artık geride kalmıştır. 

Ülkeye, yeni ve tedavide çığır açan ilaçlar getirilmesi sağlanırken, tedavi değeri azalmış 
birçok ilacın da ruhsatları iptal edilmiştir. Bütün bu çalışmalarımız göz ardı edilerek, ilaç ko
nusunda yapılanları tenkit edenlerin, geçmişte ilacın bulunmadığı ve kalitenin tartışmalı oldu
ğu dönemleri de hatırlamalarının gerektiği kanaatindeyiz. 

Bir diğer önemli konu, ilacın rasyonel kullanılmasının gerekliliğidir. 
Bugün Sağlık Bakanlığı, 1983 yılından bu yana, daha önce piyasada olmayan, olmaması 

nedeniyle hastaların zor durumda kaldığı, çok modern teknoloji ürünü olan bazı ilaçların pi
yasaya çıkmasını sağlamıştır, özellikle bu yeni antibiyotiklerden dolayı hekime ve hastaya bü
yük kolaylıklar sağlanmıştır; bunlar hayatî ilaçlardır. 

Bu ilaçlar ancak hastanın hangi antibiyotiğe hassas olduğunun laboratuvar testleriyle be
lirlenmesinden sonra kullanılması gerekirken, mesela, kalp zarının iltihabı veya ağır yanık va

kalarında sepsise giren bir hastada olduğu gibi, bakıyorsunuz, bir boğaz enfeksiyonunda 
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dahi hekimler bu çok değerli ve pahalı antibiyotiği yazabilmektedirler. O zaman 2 - 3 bin TL.'ye 
tedavi olabilecek iken, 100 - 150 bin TL.'lik ilaç parası verilmiş oluyor. Bu konuda hekimleri
mizin çok bilinçli olması gerekmektedir. 

Bunun dışında, toplum olarak biz, "ne kadar çok ilaç kullanırsak, o kadar çabuk iyileşiriz" 
fikrine sahibiz. Bunun için, hekime çok ilaç yazması için baskı yaparız. Hekimin verdiği ilacı 
bir gün kullanıp, "iyi gelmedi" diye başka hekime gideriz, hekimin verdiği dozda kullanma
yız. Mesela hekim, "Altı saatte bir kullanacaksınız" der, biz günde iki defa kullanırız. Bu gibi 
alışkanlıklarımızın olduğu bir vakıadır. 

Başkasının kendisine iyi geldiğini söylediği ilacı, hekime danışmadan kullanabilme alış
kanlığımız da var. Kendi hastalığımızın tedavisini güçleştirir veya belirtilerini gölgeleyebiliriz. 

Pahalı ilaçların yazılmasına hem kızar, hem de "Pahalı ilaç kaliteli ilaçtır" diye tatmin 
oluruz. Halbuki, ülkede üretilen ilaçların, ucuz da olsa, pahalı da olsa, dünya standartlarında 
olduğunu unuturuz. 

Sonuç olarak da görülüyor ki, ilaçlarımız kalitelidir, bütün dünyaya ihraç edilmektedir. 
İlaçlar piyasada bulunmaktadır, darlığı söz konusu değildir, yokluğu hiç mümkün değildir. 

Bilinçli reçete yazılır ise, tedavi daha makul fiyatlarla yapılabilir. 
tlaç endüstrisi, ürünleri, ekonomisi ve gelişmesi bakımından diğer endüstrilerden çok farklı 

bir yapıya sahiptir. 
tlaç insan hayatını kurtarmaya yararken, önemi, ekonomik boyutları aşmaktadır. 
Bütün dünyada bilimsel ve teknolojik temeli nedeniyle en dinamik sanayi kollarından bi

rini teşkil eden ilaç sanayii, aynı zamanda, gelişmekte olan ülkelerin sanayileşmesinde de önemli 
bir rol oynamaktadır. 

Dünya ilaç endüstrisi, araştırmaya yapılan yatırımlar açısından uzay ve elektronik endüst
risinden sonra üçüncü sırada yer almaktadır. Bugün pazara çıkan yeni bir ilacın maliyeti mil
yonlarca doları bulmakta, bütün bu harcamalara rağmen, üzerinde çalışılan, ortalama her 10 
bin maddeden ancak Ti ilaç niteliğini kazanabilmektedir. Temel sektörlerden birisi olarak ka
bul edilen ve büyük ekonomik potansiyeli olan bu sektörde talep, toplumların refah düzeyi 
ve nüfusları ile doğrudan ilişkilidir. 

BAŞKAN — Sayın Şıvgın, biraz süratli okursanız yazınızı bitirebilirsiniz. 
SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Sayın Başkan, arkadaşlar böyle güzel 

bir imkânı verdiler; biraz müsaade etmenizi rica ediyorum. 
BAŞKAN — Ben kabul ediyorum da, biraz süratli okumanızı rica ediyorum. 
Buyurun, devam edin. 
SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) — İlaç tüketimi zengin toplumlarda ve 

büyük ülkelerde daha fazla olmaktadır. Ülkemizde yaklaşık 1 trilyon liralık ilaç tüketildiği ger
çeğinden hareketle, kişi başına 22 124 TL veya 15,5 dolarlık bir ilaç tüketimi olduğu anlaşılabilir, 

Dünya ilaç tüketimi ise 81,5 milyar dolar olup, 2000'li yıllarda bu rakamın 150 milyar do
lar civarında olacağı tahminleri ileri sürülmektedir. Gene, 2000'li yıllarda devletlerin, tüm hal
kını kapsayacak şekilde sosyal güvenlik kapsamı içine alacakları, sağlık hizmetine ayrılan pay
lan artıracakları, ilaç endüstrisinin büyük oranda birleşeceği; çünkü, araştırma ve geliştirme 
masraflarını tek başına firmaların götüremeyeceklerini, ortak ilaç ruhsatlandırılması ve bio-
teknoloji gibi yeni yaklaşımların gündeme geleceğini söylemek mümkündür. 
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tlaç sanayii, alışılmışın dışında, devlet kontrofündedir. Bu sanayinin, kendi mamullerin
den kaynaklanan özelliği vardır. Sektör, bir yandan sağlık üzerinde etkileri nedeniyle, ruhsat, 
kalite vesaire gibi konularda devlet tarafından sıkı bir şekilde kontrole tabi tutulurken, diğer 
yandan da ekonomik nedenlerle teşvik edilmektedir. 

Devletlerin davranışındaki bu ikilik, hem kısıtlayıcı, hem de destekleyici tedbirleri doğur
maktadır. Hükümet müdahalesi, en fazla, ilaç ruhsatlandırılması ve ilaç fiyat kontrollerinde 
görülmektedir. Hükümetlerin, sağlık yönünden etkili ve güvenilir ve ilaçları uygun fiyatla su
nabilmek için, yerli ilaç sanayiini güçlendirmek gibi iki ana hedefi vardır, tlaç üretimi sıkı kontrol 
altında tutulmaktadır. Üreticiler tescil edilmekte, sıkı teftiş görmekte ve zorunlu üretim kural
larına uymaları istenmektedir. 

Diğer taraftan, devletler, yerli ilaç sanayiini olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde de ilaç 
harcamalarını kontrol etmektedirler. Dünyada yaygın olarak ve Avrupa Topluluğunda ilaç har
camaları, genellikle sağlık sigorta sistemlerince karşılanmaktadır. Bu nedenle, tüketim, satış 
fiyatlarına bağlı değildir. 

Almanya ve Hollanda'da, sağlık sigortaları, geri ödeme listeleriyle; Belçika, Fransa, Yu
nanistan, ttalya, tspanya ve Portekiz'de, doğrudan satış fiyatlarına müdahaleyle; ingiltere fir
ma toplam kârını sınırlandırmayla, ilaç fiyatlarını kontrol etmektedirler. 

Avrupa Topluluğu ülkelerinde, yerli ilaç sanayiinin korunmasıyla ilgili değişik politikalar 
uygulanmaktadır. Almanya'da tamamen serbestlik; Danimarka, Belçika ve Hollanda'da ise çok 
sınırlı bir koruma vardır. İngiltere, Fransa ve İrlanda,, yerli sanayiini güçlendirme yönünde bir 
strateji, Yunanistan'da ise yaygın koruma terbirleri uygulanmaktadır. Müdahalenin en belirgin 
olarak uygulandığı ülke Fransa'dır; yerli sanayii geçmiş yıllarda gümrük sınırlamalarıyla ko
runmuş, 1977'den sonra ise fiyat politikalarıyla koruma devam etmiştir. 
Ruhsatlandırmada da yerli firmalara bazı avantajlar sağlanmaktadır. İngiltere'deki uygulama, 
diğer üye ülkelerden oldukça farklıdır. Ruhsatlandırma prosedürleri katı olmasına karşın, yerli 
ve yabancı firmalar arasında bir ayrım yapılmamaktadır. Fiyat sistemi, ilaç firmalarının faali
yetlerini artırmaları için teşvik unsuru olmuştur. Fiyatlar, firma toplam kâr oranının sınırlan
dırılması yoluyla kontrol edilmekte; kâr oranları, firmanın araştırma harcamalarına, ihracat 
miktarına, yeni yatırımlarına göre ayrı ayrı belirlenmektedir. İtalya'da ilaç sanayii, 1978 yılına 
kadar patent korumasının bulunmaması nedeniyle, gelişebilmiştir. Yabancı ilaçlar, küçük fir
malarca kolaylıkla taklit edilmiş, bu firmaların biraz güçlendirilmeleriyim sektör, oldukça da
ğınık ve parçalanmış bir yapıda gelişmiştir. Diğer konulardaki uygulamalar Fransa ile çok ben
zerdir. 

Büıün bunlardan da anlaşılmaktadır ki, ülkeler yerli ilaç üretimini teşvik için gerekli ted
birleri almışlar, toplumlarına kaliteli ilaç sunarak, onları da korumuşlardır. 

Dış ülkelerdeki uygulamaları kısaca açıkladıktan sonra, ülkemizdeki fiyat sistemine gir
meden önce, ilk defa fiyat kavramına biraz açıklık getirmekte fayda vardır. 

Kısaca, fiyat, herhangi bir mal karşılığında, satıcı tarafından istenen ya da alıcı tarafın
dan ödenmesi gereken para anlamına gelir. Fiyatlandırma işletmelerde ya devlet tarafından ya
pılır. Her iki taraf için de hedefler farklıdır. Eğer işletmeler tarafından yapılıyorsa, mümkün 
olan en yüksek hasılatı sağlamak, dolayısıyla en yüksek kârı elde etmek; devletin görevi ise, 
piyasaya verilen ürünün kalitesini kontrol etmek, tüketiciye iyi bir ürün sağlamasını temin et
mek tir. 
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Fiyatlandırma, işletmeye veya tamamen devlete bırakılmış olsun, fiyatlandırma kararının 
verilebilmesi, yalnızca işletmenin veya devletin kararına bağlı olamaz. Aksine, hem işletmenin, 
hem de devletin göz önünde tutması gereken bazı faktörler vardır. 

İlaç, sosyal yönü dışında, her şeyden önce bir sanayi ürünüdür. Sanayi ürünleri için geçer
li olan bütün ekonomik kurallar, ilaç için de geçerlidir. Başka herhangi bir tüketim malının 
fiyatının tespit edilmesi tamamen piyasa şartlarına bırakılabilir; fakat, ilacın sosyal yönü, haik 
sağlığıyla doğrudan ilişkisi ve başka mallara ikame olanağının bulunmaması, birçok ülkede 
fiyatlandırma denetlenmesini gerektirmektedir. Ancak, yapılacak denetlemelerde, sanayi ürün
lerinin tabi olduğu ekonomik kurallar göz önünden uzak tutulmamalıdır. Bazı ülkelerde yapı
lan fiyat denetimlerinde, ilacın sosyal yönü üzerinde fazlasıyla durulmuş; onu, tüketiciye, has
taya arz edilecek hale getiren üreticilerin bulunduğu hemen hemen unutulmuştur. 

Devlet, denetlemeyi, ilacın halka ucuz intikal etmesini sağlayacak bazı tedbirleri alarak 
yapmıştır. Bu tedbirler genellikle, üreticilerin kâr paylarını düşürmek şeklinde ortaya konmuş; 
üreticilerden âdeta kârsız bir kamu hizmeti görmeleri istenmiştir. Oysa, bir sanayi ürünü olan 
ilaç da, üreticisine mal oluş tutarının üstünde bir fiyatta satılmalı ve girişimciye, risklerini kar
şılayacak makul bir kâr payı bırakmalıdır. Bizde de geçmiş yıllarda aynen bu şekilde bir yorum 
getirilmiştir. 

tlaç fiyatları 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbî Müstahzarlar Kanununun 7 nci maddesi uya
rınca çıkarılan Bakanlar Kurulu kararnameleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca tespit edil
mektedir. Uygulamanın ilk yıllarında belirli sistem kullanılmış, benzer yerli ve ithal ilaçların 
fiyatları esas alınarak fiyatlandırma yoluna gidilmiş, tlaç tüketiminin artması, yerli ilaç sana
yiinin o yıllarda gelişme göstermesi yeni esasların getirilmesi gerektiğini ortaya koymuştur. 1967 
yılında kısmen üretici maliyetlerine dayalı, ö zaman için modern sayılabilecek bir kararnamey
le, fiyatlar, ham ve yardımcı maddeler ile, ambalaj malzemeleri tutarlarında bir umumî masraf 
eklenerek tespit edilmiştir. 

Ülke şartlarının değişmesi, sanayideki gelişmeler, yeni arayışlar içerisine girilmesine ne
den olmuş, Devlet Planlama Teşkilatı görüşleri de dikkate alınarak, Fransız ilaç fiyat sistemi, 
çok küçük değişikliklerle kabul edilmiştir. Bu sistemde, üreticilerin en düşük maliyet girdileri 
esas alınmış, diğer üreticilerin maliyetleri de dikkate alınmamıştır. 

Bu arada, Fransa da bu sistemden vazgeçince, Devlet Planlama Teşkilatı yeni öneriler ge
tirmiş ve 1972 kararnamesi hazırlanmıştır. 1972 kararnamesi ise, tamamen nazarî maliyetlere 
dayalı bir fiyat sistemi getirmiş, hazırlanan endekslerle, sanayide eşitlik ilkesinin uygulanması
nı önermiştir. Bu sistemde, bütün hammadde endekslerinin hazırlandığı günkü döviz kurları 
dikkate alınarak, Türk Lirasına çevrilmiş; işçilik, ambalaj fiyatları da buna göre belirlenmiş
tir. Ancak, döviz kurlarının değişmesine rağmen, uzun süre fiyat verilmemiş; sanayici, ham
maddesini yeni kurdan ithal etmesine karşılık, ilacını aynı fiyat ile satmaya itilmiştir. 

Kararnamenin 12 yıllık uygulamasının sonucu olarak, büyük ilaç sıkıntıları doğmuş, ilaç
ta kalite bozulmuş; dört yabancı firma ülkeyi terk etmiş; sanayi, gelişme göstermemiş, ihracat 
imkânları kalmamış, istihdam azalmış; ilaç endüstrisi, fiyat kontrolünün olmadığı toprak, kay
nak, çatı kaplaması, kâğıt, turizm ve nakliyat gibi diğer sektörlere kaymış; yeni teknoloji ve 
yeni ilaçlar ülkeye gelmemiştir. 
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Bakanlığımız, 1972 kararnamesinin olumsuz etkilerini de göz önüne alarak, 4.12.1984 ta
rihinde yeni bir fiyat kararnamesi hazırlamıştır. Yeni kararnamenin amaçları ise şunlardır : Gerçek 
maliyetler esas alınacak; aranan her ilaç piyasada bulunabilecek; kalite ve teknolojik rekabeti 
sağlanacak; yatırım hacmi artacak; ilaç hammadde üretimine yönelinecek; ilaç sanayii dışa açı
lacak; kalite ön plana alınacaktır. Kararnamenin en önemli özelliği, gerçek maliyetlere dayalı 
olması ve firmaların yıllık kârının yüzde İS ile sınırlandırılmasıdır. 

Kararname 1984 yılında yayınlanmasına rağmen, ilaç endüstrisinin homojen bir yapıya 
sahip olmaması, geçiş döneminde bazı tereddütlerin olması nedeniyle bir türlü uygulamaya 
konulamamış, ilk defa 1989 Mayıs ayında kısmen, 1989 Eylül ayında ve tam olarak da 1990 
yılında uygulamaya konulmuştur. 

Bu kararname uygulamaya konulmadan önce, piyasada sirküle eden ilaçlara seyyanen be
lirli oranda bir fiyat artışı verilirdi. Bu durum, fiyat ihtiyacında olan ilaç ile, olmayan ilaç ara
sında farklılıklar yaratır, fiyatı artırılmaması gereken ilacın da fiyatı gereksiz yere artardı. 

İşte, bu durumu ortadan kaldırmak için, kararname 1989 Mayıs ayından itibaren uygula
maya konmuş, buna paralel olarak bazı ilaçların fiyatları artarken, bazılarının da fiyatları sa
bit kalmıştır. 

Kademeli geçiş ile 1985 yılından itibaren yıllık ilaç fiyatlarındaki artış oranları, sektörle
rin kâr durumları ise şöyledir : 1985'te ilaç fiyatlarının artış oranı yüzde 65, sektördeki kârlılık 
oranı 5,9'dur. 1986'daki artış oranı 48, sektörün kârlılık oranı 6'dır. 1987'deki artış oranı bir 
yıl evveline göre 69, ilacın sektördeki toplam kârlılık oranı 7'dir. 1988'deki artış oranı 71'dir, 
kârlılık oranı 2,83'tür. 1989'daki artış oranı 29,9'dur, kârlılık oranı 6,32'dir. 

Firmaların kârlılık durumu, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulunca 
her yıl denetlenmektedir. Endüstrinin, belirlenen kararname hükümlerine uymamaları halin
de, Türk Ceza Kanununun 401 ve 526 ncı maddeleri gereğince tecziyeleri gerekmektedir. 

1989 yılındaki uygulamamız ise, ocak ayında seyyanen bütün ilaçlara yüzde 5 verilmiş, 
şubat ayında seyyanen bütün ilaçlara yüzde 6 verilmiş, mayıs ayında ortalama yüzde 10 veril
miş, eylül ayında ortalama yüzde 8,9 verilmiş ve böylece 29,9'la gerçekleşmiştir, bir yıllık fiyat 
artışı. 

Şu anda uygulamakta olduğumuz sistemi de, kısaca huzurunuzda ifade etmek istiyorum. 
Kararnamenin esası diyor ki, "Firma bazında yüzde 15, ilaç bazında yüzde 20'yi geçemez." 

Bu noktada taleplerini getiren firmalar, Bakanlığımıza müracaat ediyorlar. Bakanlığımı
zın elinde bunların kârlılık oranlarını gösterir bir cetvel olmadığını gördük. Bunun üzerine ben, 
bu sene, bütün firmalara bir yazı yazarak, ilaçlarının, geçmişe dönük, 1983, 1984, 1985, 1986, 
1987, 1988, 1989'da dahil olmak üzere, aylık ve yıllık kârlılık oranlarını gösterir, bildirir bir 
listeyi sunmalarını, 1990'ın da ilk 6 aylık sonuçlarını bildirmelerini istedim. Bir kısım firma
lar, bir hafta, on gün içerisinde bildirdi; bir kısım firmalar ise, iki ayı, üç ayı geçmiş olmasına 
rağmen, bize bunları intikal ettiremediler. Dolayısıyla, bize yaptıkları talepleri, bu istikamette 
bizim değerlendirmemizin söz konusu olamayacağını ifade ettim. Ayrıca, kararname gereğin
ce firma bazına yüzde 15, ilaç bazına da yüzde 20 ortalamayı geçmeyecek tarzda fiyat verebile
ceğimizi bildirdim. Bize bildirilen bilançolardan bazılarında -10, -20, -30 gibi; yani, yüzde 10, 
yüzde 20, yüzde 30 zarar ettiğine ilişkin tablolar gördük. Onlar, "-10'dan, + 20'ye varmak 
için, yüzde 30'Iuk artış sağlayabilir miyiz?" ya da, "-20'den, + 20'ye varmak için, yüzde 40 
fiyat artışı yapabilir miyiz?" diye talepte bulundular. Bunun üzerine, bizim de onların bu 
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taleplerine karşı görüşümüz şu olmuştur : Bu durumda olan firmalar, yeminli malî muhasiple
re giderler; yeminli malî muhasiplerin imzaladıkları, tasdik ettikleri tabloları, biz o istikamette 
artırabiliriz; çünkü, biz onların hesaplarını kontrol etme durumunda değiliz. Ancak, bilanço 
dönemini tamamlamaları lazım ki, Maliye ve Gümrük Bakanlığı gerekli incelemeyi yapsın ve 
bize bildirsin^ 

Bu şekildeki bir uygulamaya da, ilk defa bu sene başlamış olduk. Şu anda, bütün ilaç 
firmaları yüzde 15 firma bazında, yüzde 20 de ilaç bazında fiyat talebinde bulunabilmektedir
ler. Eğer bir ilaçtaki kârlılık durumu yüzde 15'se, o zaman o ilaç en fazla yüzde 5 zam alabil
mektedir; kârlılık durumu yüzde 10'sa, en fazla yüzde 10 zam alabilmektedir. 

Bu yeni uygulamayla da görülmüştür ki, bu gibi gerekli, gereksiz artışların yapılması ön
lenmiş, bütün ilaçların kârlı halde üretilebilmesini temin edecek gerekli altyapı düzenlemesi 
yapılmıştır. Dolayısıyla, önümüzdeki dönemde alınması lazım gelen tedbir şudur: Türkiye'de 
bu kadar ilaç firması olmasına rağmen, araştırma laboratuvarları yoktur. Şu anda Türkiye'de, 
"bir ilaç piyasaya nasıl çıkacak?" bu düzenlenmemiştir; işte zakkum tartışması buradan gel
miştir, astım tartışması buradan gelmiştir. Bu tartışmaları ortadan kaldırabilmenin yolu, ileri 
Batı ülkelerinde bir ilaç nasıl piyasaya sürülüyorsa, nasıl elde ediliyorsa, nasıl laboratuvar ça
lışmaları yapılarak geliyorsa, bizde de aynı yollardan geçmek suretiyle ilacın piyasaya sürüle-
bilmesinin söz konusu olması lazım gelmektedir; ama maalesef bu düzenleme bugüne kadar 
yapılmamıştı. Bakanlığımız bu çalışmayı başlatmış, son aşamasına gelmiş; öyle tahmin ediyo
rum, bitirebilirsek, bu sene; eğer sonucunu alamazsak, önümüzdeki senenin ocak ayında, bu 
sistem de Türkiye'de başlamış olacaktır. Amerika'yı yeniden keşfetmemize gerek yok. İleri Ba
tı ülkelerinin uyguladıkları sistemler, standartlar ne ise, aynı standartlara bizim de ulaşmamız-
dır ya da bizim de aynı standartları uygulamamızdır. 

Şu anda bir Türk hekimi veya bir kimyageri veya bir eczacısı bir ilaç bulsa, bu, Türkiye'de 
maalesef piyasaya sürülemez. Çünkü bunun düzenlemesi yok. "Ben buldum" demek de yet
miyor; piyasaya sürülebilmesinin şartları var. Ancak, şu anda Türkiye'de ruhsat alan bütün 
ilaçlar, yabancı menşeli ilaçlardır ve onlar da tsviçre, Alman, Amerikan. Oralarda ruhsatlan-
dırıldığı için, ülkede ruhsatlandırılması belli şartlarda düzenlenmiş; ama bir Türk hekimi bir 
ilaç bulursa, bu nasıl piyasaya çıkacak? Bu düzenleme yoktu. Asıl tartışmamız lazım gelen ko
nulardan birisi budur. Diğeri de, şu anda bu sektörde çok dağınık yapıda firmalarımız mevcuttur. 

Şu anda dünyadaki bütün ilaç firmaları bir araya gelerek ileri teknolojiyi birlikte kultan-
maya çalışıyorlar, araştırma yapmaya çalışıyorlar ve araştırma sonuçlarını birlikte değerlendir
meye çalışıyorlar. 

Biz de Ortak Pazara girmeye aday olduğumuza göre, Ortak Pazar şartlarında bir çalışma
yı hedeflediğimize göre; yarın Ortak Pazara girdiğimiz takdirde -ki karşımıza bir patent uygu
laması gelecektir- bu patent uygulaması gelmeden, bizim, sektörümüzü güçlendirmemiz ge
rekmektedir, yerli sanayimizi güçlendirmemiz gerekmektedir. 

Bunu güçlendirebilmek için ne yapmak lazım; bir bütün olarak, muhalefetimizle, iktida
rımızla bunu tartışmamız lazım. Çünkü bu sanayinin istihdamı söz konusudur, işsizliğe önem
li çareler bulmaktadır. Eğer bunu gerçekleştiremezsek, yabancı ilaç firmalarının işte o zaman 
tam tekeline girilmesi söz konusu olabilir ki, üretim de durabilir, yabancı ilaçlan da onların 
verdikleri fiyattan almak zorunda kalırsınız. 
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İlacın pahalı ya da ucuz olması tartışılmaz; ilacın kalitesi tartışılır, ilacın etkisi tartışılır 
ve önemli olan, ilacın bulunur olmasıdır. Bulunmayan ilacın fiyatı yoktur. Olamayan ilaca is
tediğiniz parayı verseniz de piyasaya çıkaramazsınız. İşte bunun için, temel prensipleri tartışa-
bilmektir. Bu vesile ile ifade etmek isteriz ki, birincisi, ilacın bulunur olmasıdır; piyasada bu
lunacak. İkincisi, kaliteli olmasıdır; üçüncüsü, fiyatıdır. 

Fiyat konusunda da, Türkiye şu anda tabiatıyla genel sağlık sigortası yapısı içerisinde ol
maması dolayısıyla tartışılmaktadır. Bugün SSK'nın yaygınlaşması, Bağ-Kur'un yaygınlaşma
sı tam gerçekleşmiş olsaydı, şahıslar değil, kurumlar ilacın bedelini ödeyecekti veya şahısların, 
kurumlarına, belli ölçülerde katkıları olacaktı. O zaman ilacın fiyatını daha başka boyutta tar
tışmamız söz konusu olabilecekti. 

Ancak, şu anda sosyal güvenlik yapımızda olmayan 27 milyon insanımız var; fakir, fuka
ramız var. Onlardan dolayı belki de, ilacı tartışıyoruz, belki de güvenlik kuruluşları olmasına 
rağmen, kontrol mekanizması gelişmediği için ilacın fiyatını tartışıyoruz. Çünkü, herkes doğ
rudan hekime gidiyor ve hekimin yazdığı reçeteyi de kontrol eden yok. Teşhisle, tedaviye veri
len, sunulan ilaç aynı mı? Teşhis farklı, ona reçete ile verilen ilaç farklı ise, o zaman bu ilacın 
alınması, kullanılması, bununla ilgili masrafının ilgili kurum tarafından karşılanmaması gere
kir. Teşhisle tedavi tutacak. 

Peki bu nasıl kontrol edilecek? tşte, bunu kontrol edecek sistem, aile hekimliği sistemi. 
Genel sağlık sigortası yapısı içerisinde aile hekimleri, teşhis, tedavisi ve beraberinde verilen ilaçlan 
da kontrol edebilme şansına sahip olacaktır. 

Eğer biz aile hekimliği yapısına geçibilirsek bunu kontrol edebiliriz; aksi takdirde, trilyon
ları bulan bir ilaç tüketimi ile karşı karşıya kalırız ve bu işin de altında kalırız. 

Aile hekimliği, lüzumsuz kullanılan ilaçların tutarı ile, diyelim ki, şu anda 1 trilyon liralık 
ilaç kullanılıyorsa, 250-300 milyarla aile hekimliği finanse edilebilir; ilgili kurumlar da 250*300 
milyar kâr edebilirler; lüzumsuz kullanmayı, israfı önlemek suretiyle bunu yapabilirler. 

Ayrıca, aile hekimliği, koruyucu sağlık hizmetlerini sunacak olması dolayısıyla da hasta
lıkları önleyecektir. Biz şu anda sadece hastalananlarla meşgulüz, hastaneye gidenle meşgulüz. 
Peki, hastaneye gitmeyenler ne olacak, nasıl korunacak? Genelde sağlık yapımız nasıl muha
faza edilecek? tşte bunları tartışıp değerlendirmemiz lazım. 

Bana bu açıklamaları yapma fırsatı verdiği için değerli arkadaşlarıma teşekkür ediyor, say
gılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Başkanlığa teşekkür yok mu? 
SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Sayın Başkanım, zatı âlinize teşekkür 

etmememiz mümkün değil. Siz bize bu güzel açıklama fırsatını verdiniz; bu vesileyle zatı âlini
ze de ayrıca şükranlarımı sunuyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Cemal Alişan. 
Buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA CEMAL ALİŞAN (Samsun) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Sosyaldemokrat Halkçı Parti Aydın Milletvekili Sayın Hilmi Ziya Postacı ve 22 arkadaşı
nın, ilaç ve ilaç sanayii konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair önergeleri üzerinde Doğru Yol Partisinin görüşleri
ni arz etmek üzere huzurunuzdayım. Bu vesileyle Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 
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Hepinizin bildiği gibi, sağlığımızı korumak veya tedavi olmak amacıyla zaman zaman kul
landığımız ilacın, hayatımız boyunca tükettiğimiz ürünler arasında çok önemli bir yeri vardır. 
tnsan sağlığı üzerinde büyük bir önemi olan ilaç, uzun yıllar süren bilimsel araştırma ve resmî 
incelemeler sonucu, değişik ambalaj ve farmasötik şekillerle piyasaya sunulmaktadır, tlaç ko
nusundaki bu çalışmalar ve incelemeler, ilaç tedaviye sunulduktan sonra da devam etmektedir. 
Bunu yaparken, bütün dünyanın kabul ettiği temel bir ilke vardır, o da şudur : En etkili, en 
emniyetli ve en kaliteli ilacın, en uygun fiyatla toplumun sağlık hizmetine sunulması, özellikle 
son altı yıl zarfında ilaç fiyatlarındaki artışlar, vatandaşın alım gücünü kat kat aşmış, ilacın 
alınabilir olmasını imkânsız hale getirmiştir. 

28.11.1984 tarih ve 8845 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, ilacın, kaliteli, bulunabilir, alına
bilir olmasını amaçlıyor gibi görünüyorsa da, hedefine ulaşamadığı, gayet açık ve seçik orta
dadır. Aradan altı yıl geçmiş, üretici istediği kârı aldığı halde, ilaç konusunda arzu edilen yere 
gelinememiştir. Yapılan son zamlarla, sosyal güvencesi olmayan bir hastanın, ilaçlarını alabil
mesi tarihe karışmıştır. Sosyal güvenecesi olanlar dahi bugün yüzde 10 veya yüzde 20 oranın
daki paylarını ödeyememektedirler, tlaç fiyatlarındaki bu hızlı artış, bu konu ile ilgili olarak 
daha önce yaptığımız bir konuşmada da söylediğimiz gibi, sosyal güvenlik kuruluşlarını bile 
ilaç bedellerini ödeyemez hale getirmiştir. Bunun en önemli ve en etkin örneği Bağ-Kur'dur. 

Bunu fark eden Hükümet yetkilileri, 19 Şubat 1990 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan tebliğ 
ile, reçetelere en çok beş kalem ilacın yazılacağını ve on günlük tedavi dozunun aşılamayacağı 
hükmünü getirmişlerdir. Bunun manası şudur : Devlet, bakmak ve tedavi etmekle yükümlü 
olduklarının giderlerini, uygulanan yanlış politakalar nedeniyle karşılayamaz hale getirilmiş
tir. Biraz önce söylediğim gibi, Bağ-Kur sigortalılarının reçete bedelleri ödenmediği için, ecza
neler, anlaşmalarını iptal etmekte, anlaşmaları olduğu halde ilaç vermemekte veya bazı illeri
mizde olduğu gibi, bir haftalık "ilaç vermeme boykotu" uygulamaktadırlar. Aynı husus has
tanelerimiz için de geçerlidir. 

Bu sebepten, ilaç fiyatlarındaki artış, enflasyon göz önüne alınsa bile haklı olamaz. Yük
selen enflasyon, artan maliyetler, yapılan zamların bir kısmını gerektiriyorsa bile, ilacın sürek
li pahalılanmasını güden yolun doğru bir yanı olamaz. 

Bize göre, ilaç fiyatlarındaki bu artış, enflasyonun yanı sıra, üretici firmaların, yani ilaç 
sanayicilerinin aşırı kazanma istekleri ve ilaç hammaddesinde devlet desteği ve denetimi olma
yışındandır. Zaten, 884S sayılı Bakanlar Kurulu kararı gereği ilaç fiyatlarının tespiti, üretici 
firmaların hazırladığı listeyi Sağlık Bakanlığının onaylamasından başka bir şey değildir. Ar
tık, isteyen istediği ülkeden, istediği fiyatta ve istediği miktarda hammadde alıp, "Maliyetin 
yüzde 27,5'ini hammadde teşkil ediyor, dövizdeki artış şu, aylık enflasyon yüzde 6 veya 8 
olmaktadır" diyerek, Bakanlığın kapısına dayanmaktadır. Zira, 8845 sayılı Kararnamede, id
dia ve karar mercii ayrılmamış, üretici firmalara, hem hâkim, hem de savcı yetkisi verilerek, 
vatandaş, ilaç üreticisinin insafına bırakılmıştır, tlaç sanayicisi de bu artışlara otel ve seyahat 
masraflarını ekleyerek, zam isteminde bulunmaktadır. 

Aşağıda vereceğim örnekler, ilaç fiyatlarındaki artışlarla, döviz fiyatlarındaki artışları kı
yaslamak bakımından önem arz etmektedir. Bu ilaçlar, Türkiye'de fazlaca kullanılan ilaçlar 
olup, 6.6.1984 ve 16.12.1990 tarihlerindeki fiyatları yansıtmakta, kaç kat arttığını bu örnekle
me göstermektedir : 
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En çok kullanılan antibiyotiklerden biri olan Alfasilin -500 miligram- 1984 yılında 738 
lira iken, 16.2.1990 tarihli listeyle 13 bin liraya çıkmıştır; artışı 18 kattır. Cefril -500 miligram-
isimli antibiyotik 1984 yılında 3 260 lira iken, bugün 34 500 lira; 11 kat artmıştır. Yine, bir 
antibiyotik olan Bactrim tablet, 713 liradan, 11 600 liraya gelirken, 16 kat artmıştır. Benexol 
tablet -bu bir vitamin içermektedir- 873 liradan 19 bin liraya çıkarak 22 kat artmıştır; supradyn 
isimli bir vitamin 323 liradan 8 200 liraya çıkarak 25 kat artmıştır; Asprin 71 liradan 1 300 
liraya çıkarak 18 kat artmıştır; Baralgin tablet 350 liradan 4 600 liraya çıkarak 13 kat; bir mide 
ilacı olan Talcid süspansiyon 354 liradan 6 200 liraya çıkarak 17 kat artmıştır. 

Buna karşılık dövizin durumu ne olmuştur? O tarihlerde 1 Amerikan Doları 337,02 lira
dan 2 399,94 liraya çıkmış, yani 7 kat artmıştır; İsviçre Frangı 160,51 Türk Lirasından 1 605,85 
liraya çıkmış; 10 kat artmıştır; Alman Markı 131,62 Türk Lirasından, 1 427,94'e çıkarak 11 
kat artmıştır; yani, ilaç ortalama 17 kat artarken, döviz 9 kat artmıştır. Gördüğünüz gibi, ilaç 
fiyatlarındaki artış ile, döviz fiyatlarındaki artışın aynı olmadığı açık bir şekilde görülmektedir. 

Bunun yanı sıra, aynı ilaca, farklı firmalarca farklı fiyatlar uygulanarak, vatandaşın sa
nayici tarafından sömürüldüğü görülmektedir, örneğin, bir tansiyon ilacı, aynı formülü ihtiva 
etmek kaydıyla, Flupamid -30 draje- 7 500 Türk Lirası, FIudex -20 draje-13 200 Türk Lirasına 
satılmaktadır. Her ikisi de 2,5 miligram indapomide ihtiva etmektedir. İlacın birincisinin tane
si 253 liraya, diğeri ise 660 liraya satılmaktadır. Sayın Bakanım bu çarpıklığı nasıl izah ederler, 
bilemiyorum? 

Bir başka çarpıcı örnek, Sayın Bakanımın söylediği antibiyotiklerle ilgili, Bayer Firması
nın ürettiği Ciproxin 90 bin Türk Lirasına, Devanın ürettiği Ciflosin ise -aynı miligram ve 
miktarda- 30 bin Türk Lirasına satılmaktadır. Birincisinde, ilacın tanesi 9 bin liraya, ikincisin
de ise 3 bin liraya satılmaktadır. Bu da, vatandaşın, tamamen ilaç sanayicisinin elinde bırakıl
dığının bir örneğidir. Aynı hammaddeyi içeren iki ilaç bu kadar farklı fiyatlarla satılıyorsa, 
bu, hammadde ithalindeki denetimsizlikten kaynaklanmaktadır. 

Fiyatlara asıl tesir eden etken, bize göre, ilaç sanayicilerinin aşırı kazanma istekleri ile, 
hammaddede devlet ithali ve denetimi olmayışındandır. İlaç maliyetlerini artıran başlıca ne
den, sanayicilerin ifadesine göre hammadde ise, devlet, ilaç hammaddesi ithalindeki spekülas
yonu önlemek için neden kendisi ithalat yapmıyor? Bugün, birçok gelişmiş ülke, başta ham
madde olmak üzere, üretimden tüketime kadar ilaç fiyatlarının denetimini yaparken, sosyal 
devlet olmanın da gereğini yerine getirmektedir. 

Sayın milletvekilileri, bugün, ilaç üreten firmalar, ürettikleri ilaçlardan yüzde 15-20 ara
sında kâr ettiklerini savunurken, nasıl oluyor da yüzde 40-50 gibi ıskontolarla devlet ihaleleri
ne giriyorlar? Firmalardan eczanelere direkt satışlarda yüzde 25 kâr (artı) ıskontonun yanı sı
ra, nasıl, mal fazlası verilmektedir? Bu mal fazlası yüzde 5 ila yüzde 15 arasında olabilmekte
dir. Bunları yaparken, firmalar zararına mı satış yapmaktadırlar? Biz, Doğru Yol Partisi ola
rak, ilaç üreten firmaların devlet eliyle haksız yere zengin edildiğini savunuyor ve de iddia 
ediyoruz. 

Bugün, ilaç tüketiminde 30 ülke arasında 22 nci sırada olan ülkemizde, değişik farmasötik 
şekilleriyle 3 155 çeşit ilaç kullanılmaktadır. Bunların içinde en çok satılan 100 ilaç, tüm ilaç 
satışlarının yüzde 60'ını oluşturmaktadır. Bunlar daha ziyade antibiyotikler, ağrı kesiciler, vi
taminler ve soğuk algınlığı ilaçlarıdır. Bu ilaçlar, aynı zamanda ilaç tüketiminin de yüz-
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de 74'ünü kapsamaktadır. Ülkemizde 1 trilyon lira civarında ilaç tüketildiğini düşünürsek, yal
nız bellibaşlı firmaların ürettiği bu 100 ilaca yüzde 30 zam yapılsa, 180 milyar Türk Lirası, 
sanayicinin cebine girmektedir. Türkiye'de, halen, 1980 yılında en çok üretilen 15 çeşit ilaç ile, 
1990 yılında üretilen en çok 15 ilaç aynıdır. Bu da, ilaç sanayicilerinin, kârlarını, yeniliklere, 
geliştirmelere ve araştırmalara çok fazla harcamadıklarını göstermektedir. Halen, Türkiye'de
ki ilaç tüketiminin büyük bir kısmını teşkil eden ilaçlar, piyasanın önde gelen yirmi firmasına 
aittir. Bu rakam da, satıştaki pay üzerinden yüzde 84 civarındadır. 

Bu firmalar, arzu ettikleri fiyatlar verilmediğinde, üretimi kasıtlı olarak düşürmekte, de
polar vasıtasıyla, ilacın satışına göre, tevziine gitmektedirler. Bu da, ilacın piyasada yok satıl
masına neden olmaktadır. 

Serbest piyasa ekonomisini savunan İktidar, demirin, çimentonun, petrolün fiyatını tespit 
ederken, ilacın fiyatını serbest bırakmıştır. Bu iktidar, et, süt mamulleri, pirinç, buğday ithal 
ederken, bunlar kadar önemli olan ilaç hammaddesi ithalini tamamen sanayiciye bırakmıştır. 
Yani, vatandaşın sağlığı, ilaç üreticisinin insafına kalmıştır. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde ilaç pahalıdır ve çok miktarda israfı vardır; ama, bunun 
israfını önlemek için fiyat artışına gitmek, bana göre geçerli bir yol değildir. Bunu önlemenin 
en önemli yolu, lüks ambalajdan kaçınılması, hammadde ithalinin devlet denetimine alınmasıdır. 

Bugün, hammadde ithalimiz 250 milyon dolar civarında, biraz önce Sayın Bakanımın söy
lediği gibi, sattığımız ilaç miktarı ise 140 milyon dolar civarındadır. 

Aynı formül ve dozu ihtiva eden ilaç sayısı da azaltılmalıdır. Bakanlık, zamlanacak ilaçla
rın, aylar önce yoklar listesine girmesini engellemeli ve ilaç kalite kontrollerine önem vermeli
dir. tlaç sanayicileri, hammadde üretimi konusunda önemli çalışmalara zorlanarak, ilaç, dışa 
bağımlı olmaktan kurtarılmalıdır. 

ilaçtan alınmaması gereken KDV oranı bugün yüzde ll'e çıkarılarak, lüks tüketim mad
desiyle bir tutulmuştur. Bu, biraz önce verilen örneklerde de anlatıldığı gibi, bazı Avrupa ülke
lerinde sıfır en yüksek uygulanan ülkelerde ise yüzde 6'yı geçmemektedir. Bu da yetmiyormuş 
gibi, bu ay içinde ilaca yüzde 20 oranında bir zam yapılmıştır. Bu listeler de elimizde mevcuttur. 

Anayasamız, insana verdiği önemi, "Devlet, herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı içinde 
sürdürmesini sağlamakla görevlidir" diyerek ortaya koymuştur, ilacı, yalnız bir sanayi ürünü 
olarak değil, sağlıklı yaşamak ve sağlığımıza kavuşmak için zorunlu sosyal bir araç olarak gö
rüyorsak, devlet ve hükümet olarak, yalnız ilaç saniyicilerinin kârını değil, tüketici olan vatan
daşımızı da düşünmek zorundayız. Zira, sosyal devlet, zayıfın ve güçsüzün yanında olan dev
lettir. Zayıfların, güçlüye karşı korunması sosyal devletin görevidir. 

Bizim anlayışımıza göre, insan sağlığı her şeyin üzerinde olmalıdır. Bir toplumun, sosyal, 
ekonomik ve kültürel yönden kalkınması, önce sağlıklı olmasıyla mümkündür, ilacı sosyal bir 
araç olarak görüyorsak, ilacın her zaman bulunabilir, kaliteli ve ucuz olması şarttır. Yoksa, 
pahalı da olsa kaliteli ve bulunabilir olması, bize göre yeterli değildir. Yani, ön planda, ilacı 
tüketen kesimin çıkarları savunulmalı, yalnız ilaç üreticisinin insafına bırakılmamalıdır. 

Bugün, vatandaş, 1984 yılından bu yana yapılan yanlış uygulamalar sonucu, ilacını ala
maz hale gelmiş, âdeta, bu konuda kaderine terk edilmiştir, ilaç ve ilaç sanayii bugün sağlıklı 
bir yapıya sahip değilse, bu, Hükümetin yanlış politikası, ilaç sanayiinin haksız kazanç ve çı
kar sağlama hevesi yüzündendir. Bu sebeple, ilaç üretimi de dev firmaların tekeline girmiş, kü
çükler ezilmiş, elini veren Sağlık Bakanlığı kolunu da kaptırarak, ilaçtaki vurgun ve soyguna 
"dur" diyememiştir. 
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tnsan sağlığının en önemli unsuru olan ilaç konusu hastadır. Sağlığa kavuşması için, ge
nel görüşme açılmasına, Doğru Yol Partisi olarak olumlu oy vereceğimizi beyan eder, Yüce Mec
lise saygılarımı sunarım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Ersin Koçak, buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA ERSİN KOÇAK (Adana) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin de
ğerli üyeleri; Aydın Milletvekili Sayın Hilmi Ziya Postacı ve 21 arkadaşının, Türkiye'de ilaç 
ve ilaç sanayii konusunda, Anayasanın ve İçtüzüğün ilgili maddeleri çerçevesinde vermiş ol
dukları genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi üzerinde Anavatan Partisi Grubu adına söz 
almış bulunuyorum. Hepinizi en derin saygılarımla selamlarım. 

İlaç sanayii, ürünleri, ekonomisi ve gelişmesi bakımından, diğer endüstrilerden çok farklı 
bir yapıya sahiptir. İlaçlar, insan hayatını kurtarmaya yararken, önemi, ekonomik boyutları 
da aşmaktadır. 

Bütün dünyada, bilimsel ve teknolojik temeli nedeniyle, en dinamik sanayi kollarından 
birini teşkil eden ilaç sanayii, aynı zamanda, gelişmekte olan ülkelerin sanayileşmesinde de önemli 
rol oynamaktadır. 

Araştırmaya yapılan yatırımlar açısından, ilaç endüstrisi, dünyada, uzay ve elektronik en
düstrisinden sonra üçüncü sırada yer alır. Başlangıçtan beri, Avrupa Topluluğu, bu sektörü, 
üye ülkelerin sağlık sisteminin önemli bir elemanı olması ve aynı zamanda, büyük ekonomik 
potansiyeli nedeniyle, temel sektörlerden biri olarak kabul etmiştir. 

Bu sanayide, bir kuruluş, piyasada yerini almadan önce, genellikle birbirinden çok farklı 
bir dizi operasyondan geçmek zorundadır. Ruhsatlandırma, üretim yeri izinleri, kalifiye perso
nel, Sağlık Bakanlığının birçok uluslararası standartlarına uyma mecburiyeti vesaire gibi, bir
birinden farklı işlemlerin tamamlanması sonucu, nihayet, firma pazara açılabilmektedir. Ger
çekte, bu pazar, terapötik alt pazarlamadan, yani benzer etkili veya aynı hastalığı tedavi etme
yi amaçlayan ilaç gruplarından oluşmuştur. Dolayısıyla, ilaç firmaları arasındaki rekabet, esas 
olarak, aynı alt pazar içinde vuku bulmaktadır. 

Tıbbî müstahzarlara olan dünya talebi devamlı olarak yükselmekte ve diğer mamullere olan 
talebe kıyasla pek az fiyat elastikiyeti göstermektedir. Farklı hastalıklar için olsa dahi, tüm 
ülkelerin ilaçlara eşit ihtiyaç göstermelerine rağmen, bunların tüketimi ve dolayısıyla ülke pa
zarları, toplumların gelirine bağlı olarak önemli farklılıklar göstermektedir. 

Değerli milletvekilleri, kâr, hepimizin bildiği gibi, özel sektörün amacıdır, özellikle ilaç 
endüstrisinde kâra etki eden faktörlerin çokluğu değişkenlik arz eder. Mesela, belli bir ülkenin 
bir ilaç firması, araştırma yapmayan yabancı bir şubeye sahip olabilir. Bu şubenin kâr gelirleri, 
ana firmanınkine kıyasla çok daha fazla olabilir. Ayrıca, gelirler, firmanın yeni ürün bulup 
bulmamasına veya bunların ticarî açıdan başarılı olup olmamasına bağlı olarak, yıldan yıla 
önemli ölçüde değişmektedir. Ancak, bir husus sabittir : 1970'ten bu yana, dünyada kârlılık 
oranları azalmaya devam etmiştir. 1960'lı yıllardaki yüzde 20Mer civarındaki kârlılık, bugün 
yüzde 8 - 10 civarında seyretmektedir. Bu, ülkemiz için de geçerlidir. Ancak, ülkemizdeki ilaç 
endüstrisinin kârı, uygulanan politikalara göre değişkenlik arz eder. Ancak, 1984 yılından iti
baren -geçmiş yıllara göre- stabl bir çizgide seyrettiğini söylemek mümkündür. 
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Bu arada, 1960'lardan beri ilaç sanayiinin, diğer sanayi sektörlerine göre daha hızlı bir 
gelişme gösterdiğini söyleyebiliriz. Türkiye'de ise, ne yazık ki, bu gelişme süreci 1984 yılından 
itibaren başlamıştır. Uzun süre, politikalardaki belirsizlik, uygulanan sistemler, ilaç endüstrisi
nin gelişmesini önlemiştir. Bu nedenle, Türk ekonomisine büyük katkı sağlayacak ihracat pa
zarları, başka ülkelere kaptırılmıştır. Bu gerçeği, dün kaybettiğimiz pazarlara girmek için bu
gün harcadığımız çaba bize göstermektedir. 

Bütün ülkelerde hükümetler, ilacın insan hayatındaki öneminin ve ekonomiye katkısının 
bilinci içindedirler. İlaçlarının büyük bölümünü ithal eden, herhangi bir araştırma ve geliştir
me faaliyeti bulunmayan ispanya bugün, devletin teşvikleri ve Avrupa Topluluğuna üyeliğiyle, 
ilaç konusunda büyük atılım yapmış, birçok Avrupa ülkesini zorlar hale gelmiştir. 

Bunun dışında, İrlanda, devletin büyük desteği ile, birçok uluslararası dev ilaç firmaları
nın yatırım için tercih ettikleri ülkelerden biri haline gelmiştir. Bu örnekleri çoğaltmak müm
kündür : İtalya, Kanada, Singapur, Kostarika, bu şekilde gelişen ve bugün ilaç ihraç eden ülke-
ler halindedir. 

Değerli milletvekilleri, dünyada ilaç konusuna hükümetlerin bakış açısını sizlere kısaca 
arz ettikten sonra, Anavatan İktidarı zamanında bu konuya ne kadar Önem verildiğini de be
lirtmeye çalışacağım : 

Bugün, hepimizin kullandığı ilaçların kalitesi garanti altına alınmışsa, bizler, milletvekili 
olarak, toplum olarak, Anavatan Partisi İktidarı zamanında Sağlık Bakanlığı yapan rahmetli 
Mehmet Aydın'a Sayın Kalemli'ye, Sayın Akarcalı'ya, Sayın Kitapçı'ya ve halen de Bakanlık 
görevini yürüten Sayın Şıvgın'a teşekkür borçluyuz. Ama, ne yazık ki, emek verilerek, çok cid
dî şekilde üzerinde durulan bu konular, Anamuhalefet Partisi tarafından -üstelik de bir eczacı 
arkadışımız tarafından- yakinen bilindiği halde, bu çalışmalar görmezlikten gelinerek, politik 
malzeme yapılıp, Meclis araştırması istemi halinde karşımıza getirilmektedir. Bunun takdirle
rini Yüce Meclise bırakıyorum. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — Sayın Koçak, daha başında yanlış anlamışsınız; Mec
lis araştırması değil, genel görüşme... 

ERSİN KOÇAK (Devamla) — Bakınız, ilaç konusunda neler yapmışız: Dünya Sağlık Teş
kilatı standartlarına uygun iyi imalat, iyi laboratuvar uygulamaları, ithalat ve ihracatta sertifı-
kasyon sisteki, hatalı ilaçların piyasadan geri çekilmesi, ilaç tanıtımındaki gerekli kurallar, ye
ni ruhsatlandırma sistemleri uygulamaya başlanmıştır. Bu sistemlerin, gelişmiş ülkelerinkine 
paralel olduğunun da bilinmesinde fayda vardır. Üç satırla saydığımız bu sistemlerin işlerlik 
kazanması için yapılan çalışmalar, rahmetli Refik Saydam'dan sonra yapılan en önemli çalış
malardır. 

Sağlık Bakanlığının istediği düzenlemeleri yapmak üzere, ilaç endüstrisi 151 milyar Türk 
Lirası yatırım yapmıştır. 

Sonuçta : Kaliteli ilaç üretimi teşvik ve temin edilmiştir; her ilacın, arandığında piyasada 
bulunması sağlanmıştır; üretilen ilaç hammaddeleri çeşidi 170'e, ihracat 150 milyon dolara ulaş
mıştır; yeni teknolojiler gelmiştir; dünyada en az hatalı ilaç üreten ilk 10 ülke arasına girilmiş
tir; ilaç endüstrisi dışarıya açılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, geçmişte görülen ilaç yoklukları, ilacın kalitesindeki tereddütler bu
gün unutulmuştur. Gündeme getirilen tek konu, fiyat konusu olmaktadır. Fiyatın, ekonomik 
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bir hadise olduğu gerçeği saptırılmakta, ekonomik kurallara göre kararname doğrultusunda 
oluşan fiyatların, alım gücünü aştığı sıkça konu edilmektedir. Bazen de, İtalya gibi ekonomisi 
stabl ülkelerin, 1970 yılında fiyatları dondurulmuş bazı ilaçların, Türkiye'deki ilaçlarla muka
yesesi yapılmakta, ilaçların pahalı olduğu fikri savunulmaktadır. Hızla kalkınan bir ülkenin 
enflasyonist ortamında, ilacın, ekonomik göstergelerin dışında, değerlendirilmesi, pek gerçek
çi bir davranış sayılmasa gerek. Bunun çözümünü, ilaç fiyatlarının düşürülmesinde görmek 
de, kanımca, yanlış bir düşüncenin ürünü olacaktır. Zira, geçmişte biz bunu yaşadık. İlaçlara 
bir yıl hiç zam verilmediği zamanlar oldu; ama, kullanılan, ilaç mıydı; o konu tartışılır!.. 

Ancak, şu yapılabilir: Hekimler, benzer ilaçlar arasında en ucuzunu yazarlar; çünkü, benzer 
ilâçlar arasında, maliyetten kaynaklanan, hammaddenin patentli olup olmamasından kaynak
lanan fiyat farklılıkları vardır; ama, kaliteleri aynıdır. 

Bizim ülkemizde, toplum tarafından, sağlık için harcanan para, lüzumsuz bir masraf ola
rak görülür. Bu, hastayı muayene eden hekime ödenen paradır, eczaneden satın alınan ilaçtır 
veya hastaneden taburcu olurken ödenen paradır. Toplum, her durumda, durup dururken büt
çesinden çıkan bu parayı, başka ihtiyaçları için harcamayı planlamışken, sağlığı konusunda 
harcamayı tepki ile karşılar. Halbuki, ona bir hizmet yapılmıştır; bu hizmetin de karşılığının 
ödenmesi gerekir. Zira kaynaklar sınırlıdır. Kaldı ki, bir zamanlar kaynakları sınırsız olan ül
kelerde bile fertler bugün hizmetleri satın almaktadırlar. 

Sonuç olarak, Sağlık Bakanlığımız, bütün Türk toplumu için ciddî olarak emek verip, ilaç 
konusunda, gelişmekte olan ülkelere örnek olacak şekilde bir çalışma sergilemiş ve iftihar edi
lecek uygulamalar yapmıştır. 

Dünyanın 35 ülkesine ilaç ve ilaç hammaddesi satan böyle bir endüstrinin, dünyanın sade
ce 36 ülkesinde bulunduğunu, 1990 yılının ilk yedi ayında da, dünya standartlarının üzerinde 
ürettiği kaliteli ilacı Türk halkına sunan, Avrupa Topluluğuna girildiğinde, tekstil ve cam en
düstrisi dışında, en kolay uyum sağlayacak olan bu setörün, bir an için ülkemizde bulunmadı
ğını ve tüm ilaçları ithal ettiğimizi düşünelim; Meclis araştırması isteyen arkadaşlarımız acaba 
zannediyorlar mı ki... 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — Meclis araştırması değil, genel görüşme... 
ERSİN KOÇAK (Devamla) — Affedersiniz; evet, genel görüşme. ...dış ülkelerdeki ilaç fir

maları, "Türkiye'de ilaç endüstrisi yok, biz onlara, başka ülkelere sattığımız fiyattan beşte biri 
nispetinde ucuz İlaç verelim" diyecekler?.. Bunu derler mi?.. 

Dünyanın takdirle karşıladığı birçok çalışmanın örnek alındığı uygulamaları bile bile, bu
rada, bu konuda, Yüce Meclisin çalışma saatlerini harcamayı uygunsuz görüyoruz. Zaten, olu
şacak olan Sağ - Kur Yasasıyla da, zikredilen, ilaçla ve tedaviyle ilgili ana konular da kökün
den halledilecektir inancını taşıyoruz. 

Bu itibarla, Grup olarak, genel görüşme açılmasına aleyhte oy vereceğimizi Yüce Meclise 
saygılarımla sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Buyurun Sayın Postacı. (SHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Postacı, 20 dakikalık süresini Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, geri kalan 

10 dakikalık süresini de önerge sahibi olarak kullanacaklardır. 
SHP GRUBU ADINA HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — Sayın Başkan, sayın milletve

killeri; yaklaşık sekiz ay önce, ilaçta yapılan son fiyat ayarlamalarından sonra vermiş ol-
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duğumuz bir genel görUşme isteğinin, bugün, ANAP Grup sözcüsü arkadaşımız tarafından 
"Meclis araştırması" şeklinde değerlendirilmesi, bu konudaki yakın ilgilerinin ne derecede ol
duğunu açıkça ortaya koymaktadır!.. 

Bizim istemiş olduğumuz Meclis araştırması, acaba hangi amaca yöneliktir? Bazı konular 
vardır, araştırmasını yaparsınız, araştırmadan sonra politikasını belirlersiniz; bazı konular vardır, 
önemlidir, bir asgarî müşterekte birleşmeyi gerektirir, onun politikasını, o müştereği burada 
bulursunuz; o konuda ittifak sağladıktan sonra da araştırma yaptırırsınız, tşte, bu konunun 
bir genel görüşme içerisinde ele alınması isteği, ilaç konusunda ve giderek sağlımızın her konu
sunda, Yüce Mecliste, bütün siyasî partilerce, bir asgarî müştereği bulabilmek, 2000'li yıllara 
giderken, bunu, gelecek nesillere, gelecek dönemlere 18 inci dönemin bir iyi hatırası olarak 
bırakmak isteğimizdir. 

Kıymetli arkadaşlarım, o yüzden, ben, konuyu, hem mesleğim olduğu, hem de birkaç gün 
önce kaybetmiş olduğumuz Sayın Milletvekilimizin de eczacı meslektaşımız olduğu düşünce
siyle, sizlerin ve onun aziz hatırası önünde, mümkün olan en geniş perspektifte ve iyi niyetle 
anlatmak istiyorum. Göreceksiniz ki, olaya böyle bakarak, olayı bu yönde ele alarak, gerçek
ten, Mecliste görüşmenin geniş bir şekilde yapılması ve onun arkasından bir araştırmanın Mec
lisimizce açılmasında büyük faydalar olacaktır. Zaten, Sayın Bakan da konuşmasını bitirirken 
bu konuda, bir genel görüşmenin açılıp açılmaması konusunda net bir şey söylemedi, görüşle
rini anlattı. Tahmin ediyorum, takdire bıraktığı bir konudur. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sükût, ikrardan gelir. 
HÎLMt ZtYA POSTACI (Devamla) — Ben şimdi, müsaade ederseniz, bu konuda sizlere 

en objektif görüşleri aksettirmek istiyorum. 
Doğrudur; ilaç, insan ve toplum sağlığında vazgeçilmez bir üründür. Bu önemli özelliği

nin yanı sıra, kalitesi öne alınarak veya göz ardı edilerek ikinci bir sıraya da itilemez. 
Sayın Bakan, ilaç endüstrisinin geliştirilmesini cumhuriyet öncesi ve sonrası olarak değer

lendirdi; kendisine katılıyorum. Cumhuriyet sonrası ilaç endüstrisinin geliştirilmesinin birinci 
dönemini de 1983 yılı sonuna kadar aldı; o biraz haksızlık olacak. Birinci dönem, 1923 yılın
dan tkinci Dünya Harbine kadar olan dönemdir, tkinci Dünya Harbinden günümüze kadar 
olan dönemi de ikinci dönem olarak değerlendirmek doğru olur. Her görüşmede olduğu gibi, 
sizler, 1983 sonrasını yeni bir dönemin başlangıcı olarak alıyorsunuz. Bu, iyiye işaret. Bazen 
1980 yılı başlangıç olarak alınıyor... 1983 yılının başlangıç olarak alınması iyi olmuştur; çün
kü, o aradaki üç senenin sorumluları, bugün, o dönemin hesabını veremez noktadalar. 1983 
yılından başlamanız doğrudur. Değerlendirmemiz pek farklı değil. 

Kıymetli arkadaşlarım, konuya bu noktadan yaklaşırsak, hakikaten, ilacın, cumhuriyetin 
ilanından sonra, ülkemizde üretilmesi, ithal edilmesi ve ruhsatlandırmasının; kalite, fiyat ve 
satış şartları yönünden piyasaya sunulmasının, o zamanlar, 1262 sayılı Yasayla sağlanması, pek 
çok dünya ülkesinde olmayan bir eylem şekli olmuştur. Bu, isabetli de olmuştur. 

Yine, Sayın Bakanın söylemediği bir konuyu da söyleyeyim : Bugün, hakikaten, ilaç üre
ten 114 kuruluşumuz mevcut. Ancak, bunlardan Millî Savunma Bakanlığına ve Sosyal Sigor
talar Kurumuna ait 2 ilaç fabrikasıyla Afyon Alkoloit Fabrikamızın üzerinde önemle durul
ması ve özenti bir yerde tutulması gerekir. Bugün ülkemizde üretim yapan ilaç firmalarından 
en önde gelenlerinin 9 adedi yabancı sermaye menşeli kuruluşlardır. 
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Ülkemizde ilaç üretimi yapan kuruluşlardan ilk 15 firma, tüm ilaç satışının yüzde 77'sini, 
ilk 20 firma yüzde 85'ini, ilk 30 firma yüzde 93'ünü kontrol altında tutuyor diyoruz. 

Baz aldığınız dönem ve hesap yaptığınız şekle göre rakamlar değişebilir; ama, bir gerçek 
vardır : Burada, 114 ilaç üreten firmanın 7 tanesi esas alındığında, satışların 2/3'ünden fazlası
nı, 1/5'i, nerede ise yüzde 85'ini; eğer 1/3'ünü alırsak yüzde 93'ünü kontrol altında tutuyor. 
Peki, geriye kalan 80'in üzerindeki kuruluşun tüketimde aldığı pay ne kadar? O da, yüzde 7 
civarında. 

Bu rakamlar, ülkemizde yeterli sayıda ilaç üreticisi olmasına rağmen, satıştan alınan pay
ların, çarpıcı bir biçimde, yabancı sermaye ve büyük yerli firmaların kontrolü altında olduğu
nu ve istenilen rekabet koşullarının oluşmadığını açıkça ortaya koymaktadır. 

Ülkemizde ilaç ihtiyacının yaklaşık yüzde 95'i yurt içi üretimiyle karşılanmakta, yüzde 
5'i de ithalat yoluyla sağlanmakta ve ilaç üretiminde kullanılan hammaddenin -Sayın Bakanı
mızın biraz önce değindiği şekliyle- yaklaşık yüzde 70'i, değişik ülkelerden ithal yoluyla sağ
lanmaktadır. Burada yine bir isabet var; ama, "Yüzde 30'u yurt içinde üretilmektedir" deni
yor. Burada bir konuyu çok iyi tartışmak zorundayız; yüzde 30'u Türkiye'de üretildiği söyle
nen ilaç hammaddesinin bir de kendisine, farmasötiğine bakalım : Mesela, Türkiye'de asetilsa-
lisilik asit, kısaca, aspirin diye bilinen bir ürünü ürettiğimiz söyleniyor. Doğrudur; ama, aspi
rini üretmek için gerekli olan salisilik asit ve asetik asit anhidriti yurt dışından getirilmektedir. 
Yani, şimdi yüzde 30'unu yurt içinde üretiyoruz dediğimiz hammaddenin asıl hammaddesi, 
yine ithal yoluyla yurt dışından gelmektedir. Parasetamol öyle... 

Biraz hafızalarımızı zorlamamız gerekir; Türkiye'de antibiyotik üretmek için büyük mas
raflarla kurduğumuz o ilk sanayii çalıştırabilmek için, bırakın hammaddenin hammaddesini, 
gereken bakteriyi dahi Türkiye'ye getiremedik. Demek ki, Türkiye üzerinde, geri kalmış, geliş
mekte olan ülkelerde, hatta teknolojisi ilaç sanayiinde yeterli düzeye varmamış olan dünyanın 
her ülkesinde, çokuluslu şirketlerin çeşitli oyunları vardır. Bunu göz ardı etmenin insafla bağ
daşan bir tarafı da yoktur. 

3 bin civarında çeşitli farmasötik şekillerde ilaç ürettiğimiz doğrudur. Bu sayı, Avrupa'da-
ki çok ülkelere göre belki yüksek sayılmayabilir; ama, aynı endikasyonda kullanılan ve aynı 
etken maddeleri taşıyan birçok ilaca da ruhsat verilmektedir. Bir an için bu tip ilaçların belli 
bir rekabet ortamı oluşturup, fiyatların ucuzlamasına neden olabileceğini düşünsek bile, pra
tikte yaşadığımız olayda, durumun öyle olmadığı gayet açıktır. Sayılamayacak kadar çok; ama, 
birkaç örnek verelim : Türkiye'de, rifampisin hammaddesi ihtiva eden Rifadin kapsül 14 400 
lira, Rifkap 17 000 lira. Ampisilin grubunda tamamen anormal bir tablo var; hiçbir firmanın 
fiyatı diğerini tutmuyor. Hani çeşidi artıracaktınız, rekabeti getirecektiniz, gelen rekabet orta
mında fiyatlar ucuzlayacaktı... Ekonomideki bu genel kural, Türkiye'de ilaç piyasası için de 
uygun bir kural değil. 

Üzerinde tartıştığımız konulardan biri de şudur : "efendim, 1984 öncesi, Türkiye'de üreti
len ilaçların kalitesinden, fiyatından, bulunmamasından şikâyetler vardı. 1984 Kararnamesi bunu 
ortadan kaldırdı. Hem kaliteli oluyor, hem bulunabiliyor, hem de kullanılabiliyor" diyorsunuz. 

Sayın Bakanım, ben, tam 25 senedir eczacılık mesleğini sürdüren... 
BAŞKAN — Sayın Postacı, Genel Kurula hitap ediniz efendim. 
HİLMİ ZÎYA POSTACI (Devamla) — ... bir arkadaşınızım. Talebelik dönemlerim de da

hil edilirse, bu süre daha da üste çıkıyor. Benim, Türkiye'de, o günden bu yana, ilaç üreti-
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çilerinden duyduğum tek sabit cümle budur. Ne zaman ilacın kalitesi tartışılsa, ilacı kaliteli 
ürettiklerini, 1960'h yıllarda da, 1970'li yıllarda da 1980'Ii yıllarda da, söylemişlerdir; şimdi 
1990'h yıllarda da söylüyorlar... Bu sözleri söyleyenlerin hepsi bugün hayattalar, o günkü üre
tici firmalar ve onların yetkilileri hayattalar. Açın bakın, hep bu sözleri söylemişlerdir. Şimdi 
de 1984 Kararnamesi bahane edilerek, "Kaliteli ilaç üretiyoruz" diyorlarsa : 

1. Bugün, bundan on, onbeş sene önce söylediklerini, halkımızı yanlış bilgilendirme olarak 
kabul etmeleri gerekir. 

2. Eğer o gün yanlış söylemedilerse, bugün bir gerçeği de ortaya koymak zorundadırlar; 
1984 Kararnamesi, ilaçta daha üstün bir kalite, daha iyi bir kalite getirmiş bir kararname değildir. 

NEVZAT AKSU (Çorum) — Rusya enayi mi, niye bizden ilaç alıyor? 
HÎLMt ZİYA POSTACI (Devamla) — Şimdi oraya da geliyorum efendim. 
Kıymetli arkadaşlarım, Türkiye'de ilaç tüketimi ortalama 16 dolar civarında; tartışılabilir 

bir rakam; yeter dersiniz, yetmez dersiniz; ama, bu rakamla, Sayın Bakanın takdim ettiği ki
tapçıktaki rakamda aşağı yukarı bir isabet var; biz de böyle diyoruz. Bu 16 dolarlık ilaç kulla
nımında bile bir israf olduğu, bir haksız işlem olduğu açıkça ortadadır. 

Nasıl mı? Bir kere, sosyal güvence altında bulunan gruplarda korkunç israf vardır. Bu is
rafın var olduğunu, 19 Şubat 1990 tarihli Resmî Gazetede Hükümetinizin yayınlattığı tebliğle 
kendiniz de kabul etmiş durumdasınız; artı, bakınız, bir başka israf nereden geliyor? Çok faz
la sayıda ilaçta değil, ama, en çok kullanılan 14 grup ilaçta, Türkiye'de oluşmuş farklı fiyatla
ra göre, daha pahalı olanı değil, aynı kalitede, daha ucuz olanı veyahut da bir sistem, geliştir-
sek, bu tip kullanılan ilaçları, firma ismiyle değil, jenerik ismiyle satabilmiş olsak, mesela, 
Novalgine yerine Devalgine kullansak, Ampisina yerine Negopen kullansak, Voltaren yerine 
Niyedren kullansak, Tamol yerine Volpan kullansak... 

Kıymetli arkadaşlarım, Türkiye'de, geçen yıl tükettiğimiz ilaçlardan 80 milyar tiranın üze
rinde bir tasarruf yapma şansımız vardı. 1 trilyon lira civarında oluşmuş ilaç tüketiminde, yal
nız. 14 ilaçta ciddî bir kontrol ve fiyatı uygulamış olsaydık 80 milyar liranın üzerinde, nerede 
ise onda bir oranında bir tasarruf sağlamış olacaktık. Böylesine doğru bir politikayı izlemek, 
inanın, bu konuyu gündeme getiren bizden çok Hükümetin ve iktidarın lehinedir. 

önümüzdeki günlerde gündeme gelecek olan bir Sağ-Kur tartışması var, kaynak tartışma
sı var. 

"Neyi nereden alacağız, neyi nereye koyacağız?" diyorsunuz. Türkiye'de ilaç tüketiminin 
büyükçe bir bölümü de SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur gibi güvenceli kuruluşlar tarafından 
karşılanıyorsa, şu 14 kalem ilaçta tasarruf edeceğiniz 80, şimdiki fiyatlarla 100 milyarın üze
rinde olan paydan, devletin veyahut bu kurumların faydası 75 milyar dolayında olur. 

tlaçta KDV : Biraz önce Doğru Yol Partisinden arkadaşım söyledi; dünyada, ilacın üzerin
de KDV'si en yüksek olan ülke Türkiye ve yüzde 10 yetmiyormuş gibi şimdi yüzde 11 oldu, 
aralık lS'te de yüzde 12 olacak. 

Sayın Bakan, kıymetli arkadaşlarım; belki, KDV, Türkiye'de bir kontrol mekanizması olarak 
ve katılmamızı çok arzu ettiğimiz AT'a gidişte yapılması gereken iyi bir uygulamadır; ama, 
KDV oranlarını, "diğer ülkelerde daha yüksek" diye durmadan artırırken, diğer ülkelerde dü
şük olan oranı da örnek alın ve KDV'yi bari ilaçta indirin. 
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tlaçtan alınan KDV'yi hangi oranda alırsanız alın, bunu başka yerlerde, başka gayelerde 
kullanmayın. Hiç olmazsa, madem "Sağlık hizmeti kullanan, bedelini ödesin" diyorsunuz, 
ilaçtan alınan KDV'yi, sağlık hizmetlerinin gelişmesinde, sağlık hizmetinden yararlanmak ise-
teyenlerin hizmetinde kullanmanın yolunu getirelim. \ani, ilaç, neresinden bakarsanız bakı
nız, tartışması çok lüzumlu olan bir konudur, Türkiye'nin gündeminde. 

Kıymetli arkadaşlarım, şimdi sizlere, üzerinde bütün araştırmacıların ittifakla buluştuğu 
bir gerçeği söylemek istiyorum : Türkiye'de, hepimizin bildiği antibiyotik grubu ilaçlar, genel 
tüketimin yüzde 19, yüzde 20'sini; ağrı kesiciler yüzde 15'ini; vitaminler ve buna benzeyen mi
neraller yüzde 9'unu; soğuk algınlığı ilaçları yüzde 7'sini; cilt hastalığı ilaçları da yüzde 6'sını 
tutmaktadır; yani, ilk beş kalemde, tüketimin yarısından fazlası vardır. 

Sayın Bakan, dağıttığı kitabın sonunda konuyu şöyle değerlendiriyor: "Verilen önergede, 
en çok satılan 100 ilacın, toplam satışların yüzde 60'ını oluşturduğu belirtilmektedir. Oysa, 
isim olarak en çok satılan 140 ilaç, piyasanın yüzde 60,27'sini oluşturmaktadır" diyor. 

Devlet, kendi elindeki bilgilerle bu tespiti yapmış olabilir; ama, 100 ilaç veya 140 ilaç önemli 
değil; 40 çeşit ilacın, 40 adet ismin eklenmesi sonucu ortaya çıkan ilaç miktarının, ilaçtaki ge
nel tüketimin yüzde 60'ını kapsadığı tespiti doğrudur. 

Sayın Bakan burada bize haklılık kazandırmaktadır. "Ülkemizde, 1980 yılında tüketilen 
15 ilaçla, 1989 yılında tüketilen ilaçlar aynı değildir; bunlardan sadece 7 tanesi ayındır; geri 
kalan 8'i değişik ilaçlardır. Bunlar; Rocephin, Ranitab, Duocid, Tarivit, Voltaren..." denmek
tedir. tşte burada da anlamakta sıkıntı var; biz onları değerlendirirken, yalnız isim bazında 
değil, kullanılma amaçlarına göre değerlendirdik. Burada bahsedilen Rocephin Duocid Tarivit 
antibiyotiktir ve ilk yüzde 20'lik grubun içerisine girmektedir. Voltaren ağrı kesicidir, yüzde 
15'lik gruba girmektedir. Ranitab mide ilacıdır, o da ilk yüzde 6'lık grubun içerisine girmekte
dir. Yani, burada ilacın isminin değişmesi, şu veya bu firmanın ilacının olması değil; Türkiye'
de, bizim tespitimize göre 100 ilaç, Sayın Bakanın söylediğine göre 140 ilacın, genel tüketimin 
yüzde 60'ını tutmuş olmasıdır. 3 155 ilaçtan 140 tanesi -en iyimser tahmin olarak alıyoruz- tü
ketimin yüzde 60'ını, geriye kalanlar ise, tüketimin yüzde 40'ım oluşturuyor. 

Sayın Bakan, hep ortalama zamlardan, ortalama fiyat artışlarından bahsediyor. Kıymetli 
arkadaşlarım, hepsinden birer tane alıp, bir torbaya koyup bölerseniz, çıkan ortalama zam baş
kadır, fiyat artışı başkadır; kullanılma oranlarını da göz önüne alarak hesap ederseniz, çıkan 
sonuç başkadır. Şöyle diyelim, Türkiye'de 1 trilyon liralık ilaç tüketiyoruz; bunun 600 milyarı
nı, bahsettiğimiz 140 ilaç oluşturuyor; bu 140 itacı yüzde 40 zamlandırdığında bu 240 milyar 
lira, vatandaştan, tüketiciden çıkar. Geriye kalan, 400 milyarlık satış kapasitesi olan 3 000 ilacı 
da yüzde 20 ucuzlattığında, o da 60 milyar eder. 240 milyar lira, 140 ilacı tüketenden alıyorsu
nuz; 60 milyarı da, 3 000 ilacı tüketenlere veriyorsunuz... tşte burada, "ortalama yüzde 20 ora
nında fiyat artışı yaptık, dediğinizde, tüketicinin cebinden 180 milyar lira fazla çıkar. O zaman 
da, işte ilaç konusundaki bu anlayış sürerse, düzeltilmezse, şikâyetler yalnız sizi değil, sizden 
sonra gelecek hükümetleri de, Meclisleri de ve toplumun her kademesini de sıkıntıya itecektir. 
Hesap bu kadar basit. O yüzden, bu Meclis araştırmasının açılmasını istedik -araştırma diyo
rum, genel görüşmenin-. 

BAŞKAN — Demek ki, sürçü lisan oluyor efendim!.. 
HİLMİ ZİYA POSTACI (Devamla) — Ama, ben bir kere yaptım Sayın Başkan... 
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Bu noktaya kadar, hatta çok daha fazla eleştirilerimiz olabilir. Mesele, hep eleştirmek de
ğil; hem öneride bulunmak, hem ortak bir noktayı yakalayabilmek. 

Grup sözcüsü arkadaşın sözlerinden, bu görüşme isteğinin reddedileceği anlaşılıyor. Hiç 
olmazsa bu fırsattan istifade, bazı önerilerimizi sizlere ileteyim ki, bu konudaki samimiyetimi
zin ve neler yapmak istediğimizin tutanaklarda kanıtı olsun. 

Serbest piyasa ekonomisi, açıkça söylemek gerekir ki, ilacın tabiatı icabı, ilaçta fiyat kont
rolünü sağlayamamaktadır. Çünkü, ilaç piyasasında bir oligopol, hatta birçok ilaç için mono
pol vardır. Ayrıca, ilacı kullanan, parasını ödeyen kişi ve kuruluşlar, ilacı tanıma ve seçme hak
kından yoksundurlar. Siz, reçetedeki yazılan ilacın, eczaneye gittiğiniz zaman ne olduğunu bi
liyor musunuz? Hekim tarafından yazılmıştır, siz hasta olarak o ilacı kullanmak zorundasınız, 
seçme şansınız yok. Bu konu, üzerinde önemle durulması gereken bir özelliktir. 

Serbest fiyat uygulaması ve piyasa ekonomisi, beş altı senelik uygulamada görülüyor ki, 
bir rekabet unsuru yaratmamış. Peki, ne yapmak gerek? 

Tekelciliği önlemek ve fiyatların alabildiğine yükselmesini engellemek için, hammadde-it-
halatından, üretimin bütün kademelerinde, tüketiciye gidinciye kadar ciddî bir fiyat kontrolü 
şart olmalı. Bu işi yalnızca Sağlık Bakanlığı değil, ülkede bu konuda en yetkili kılınmış Türk 
Eczacılar Birliği ve bu konuyla ilgili diğer kuruluşların da araştırma ve destek faaliyetlerinden 
faydalanarak yapmakta fayda vardır. 

Bir de jenerik isim yazma konusu var. tşte, Bağ-Kur'un hesapları ortada; ödenemiyor... 
Hangi sebeplerle ödenemiyor, onu ayrı tartışırız; ama, Bağ-Kur'un bugünkü potansiyelde, sağlık 
giderleri için ilaca ayırdığı pay, ilaç tüketimine yetmiyor. Sosyal Sigortalarda, neredeyse doyma 
noktasına geldi. Emekli Sandığı, devlet güvencesinde olduğu için bir rakam belirtmiyor; fakat, 
bir gerçek var : Artan fiyatlarla ve gereksiz sarfla tüketim yükselmektedir. 

Diyoruz ki, hiç olmazsa, bu söylediğimiz 14 ilaç gibi ve Dünya Sağlık Teşkilatının tespit 
etmiş olduğu, gelişmiş ülkelere bile tavsiye ettiği ilaçlarda, jenerik ismi kullanmayı kabul ede
lim. Bunların hammadde girişinden başlayarak, tüketime kadar olan kısmını daha dikkatli iz
leyelim ve bu şekliyle belki de 400-500 milyarı bulabilecek bir haksız kazancı önleyelim veya
hut kurumlarımızın hareket etme serbestisini sağlayalım. Bunu yaparsanız, önce Hükümet ve 
İktidarınız rahatlar. İlaçta 500 milyar lira, bugün için yabana atılabilecek bir rakam değildir. 

Bunun örnekleri çok; bir gün herhangi bir eczaneye gidelim, bu dediğim fiyatlardan iki 
ilaç alalım, hesabını yapalım fiyat farkını siz de göreceksiniz. Sayın arkadaşlarım, öyle ilaçlar 
var ki, mesela serum fizyolojik veya distile su dediğimiz ilacın yalnızca enjeksiyonu, ampulü 
bir de karton kutusu Türkiye'de yapılmakta, geri kalan bölümü tamamen orijinal ithaldir ve 
çok üzülerek söylemek zorundayım, Türkiye'de, hiçbir kontrole, hiçbir teste tabi tutulmadan, 
gelişigüzel yazılan bu antibiyotikler, dünyada bu ilacı bulan ülkelerde bile, özellikle doktor kont
rolünde ve hastanede test yapılmadan kullanılmamaktadır. Bu, Türkiye'de, antibiyotik tüketi
minde önlenmesi gereken kötü bir alışkanlıktır. Bugün, kutusu 76 bin lira olan ve yazıldığında 
en azından beş altı kutu birden yazılan bir antibiyotiği üreten İsviçre firması, kendi ülkesinde 
bu ilacı çok özel şartlarda, hekim denetiminde ve hastanede kullandırtmaktadır; ama, Tür-
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kiye'de bu, bırakınız hastane kontrolünü, en basit, en sıradan bir poliklinikte veya vizitte 10'larca 
yazılmakta, leblebi gibi de kullanılmaktadır. Bu, ülkemiz için bir yandan fiyat yönünden tehli
keli bir olaydır, bir yandan da insanlarımızın sağlığı yönünden tehlikelidir. 

Gerçekten öyle olsaydı, memnun olmamız gereken bir konu daha var : "İlaçta ihracatı 
artırdık" diyorsunuz. O konumuzun daha sonra bir başka tartışması olacak. Rakamlara ba
kıldığında, Türkiye'de, geçen seneye, hatta son iki seneye göre, mamul ilaç ihracının arttığı doğ
rudur. Birtakım ülkelerin isimleri sayılıyor; ancak bu ihracatın ana bölümü, sıçramayı yaratan 
bölümü, Sovyetler Birliğidir. Son iki senede artan ihracat, Sovyetler Birliğine yapılan ihracatla 
olmuştur. Bu ihracatta ciddî eleştiriler vardır. Bu ihracatın bir reeksport olduğu, örtülü re-
eksport olduğu, Türkiye'nin peşin temin ettiği kredileri 4 yıl vadeli olarak Sovyetler Birliğine 
akreditif olarak açtığı ve ihracatın bu kredilendirme içerisinde yapıldığı vardır ve özellikle Exim-
bank'ın ve ilgili kuruluşların verdiği raporlarla da, yapılan ihracatın ilaç kalemlerindeki bir
çok ilacın katma payının yüzde 50'den fazla olmadığı, ithalat payının çok yüksek olduğu iddi
aları vardır. Bu, şekliyle de akıllı bir ihracat değildir. Çünkü ülkemizde 1984'lerde 0,150 dolar 
olan kutu başına düşen ilaç hammadde bedeli, şimdilerde yarım doların üstüne çıkmıştır. Tü
kettiğimiz her ilaçta da dolar olarak katkımız giderek yükselmektedir. 

ihracatımızda artışı sağlamak için yapılan fedakârlıklar bellidir. Bu kadar fedakârlığın 
içerisinde elde edilen dövizleri de haksız kullanmak, kimsenin hakkı olmasa gerekir. Bunu söy
lerken, "Yani, biz ilaç ihraç etmeyecek miyiz? Sovyetler Birliğine yeni bir pazar olarak ilaç 
ihraç etmeyecek miyiz?" demek istemiyoruz ve kesinlikle böyle bir düşüncede değiliz. Büyük 
bir pazardır, ihtiyaçları olan bir pazardır; ama bu pazara girerken, bu pazarla başlangıçta iliş
kilerimizi geliştirirken, geri dönülmesi zor olmayan yanlışları ve bu yanlışları da bir alışkanlık 
haline getirmemekte büyük fayda görmekteyim. 

Sayın Başkan, müsamahanıza sığınarak süremi bir hayli aştığımı biliyorum. Arkadaşla
rımdan ve sizden beni mazur görmenizi istiyorum. Değindiğim bu konuda, gerçekten bir Mec
lis görüşmesinin yapılarak, bir ortak politika tespit etmemiz ve o ortak politikanın ışığında, 
ülkede ilaç konusunda ve giderek diğer konularda araştırmalar yapmamız hakikaten faydalı 
olacaktır. 

Yüce Meclisin bu kararı vereceğine olan inancımı sürdürüyorum. 
Hepinize saygılar sunuyor, teşekkür ediyorum. (SHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — tlaç konusundaki genel görüşme açılmasıyla ilgili öngörüşme tamamlanmıştır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Çalışma süremizin çok az katması sebebiyle, gündemdeki kanun tasarı ve tekliflerini sıra

sıyla görüşmek için, 14 Kasım 1990 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanına Saali : 18.05 
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VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Adana Milletvekili Selahattin Kılıç 'm, Orman bölgelerinde yasayan vatandaşlara özel ve in

dirimli fiyatla yakacak odun satılıp satümayacağma ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
Lutfvdlah Kayalar'in yazılı cevabı (7/1564) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki hususun, iç tüzüğün 96 ncı maddesi gereğince ve delaletinizle Sayın Tarım Or

man ve Köyişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla rica ederim. 
M. Selahattin Kılıç 

Adana 

Gezdiğim orman bölgelerinde, işsizliğin ve son günlerde özellikle hızlanan zamların, va
tandaşı perişan hale getirdiğini gördüm. Yaklaşan 4-6 ay süren kış dönemi ise şimdiden korku 
sebebi olmuştur. 

Kışlık odun ihtiyacını piyasadan sağlamak durumunda olan bazı köy ve ilçe sakinleri için 
tonu bugün 240 000 TL. olan odunun daha da pahalılaşacağı göz önüne alınırsa, (1-1,5) mil
yon lira, sadece bir kış mevsimi için zaruri olacaktır. 

1. Acilen bu bölgelerde yaşayan halkımız için, yakacak olarak kullanacakları odunu, özel 
ve indirimli fiyattan satmayı düşünüyor musunuz? 

T. C. 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 

özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : ÖKM 2-568 9.11.1990 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : Kan. Kar. Md.'lüğünün 3.10.1990 tarihli ve 7/1564-5746/26322 sayılı yazısı. 
Adana Milletvekili Sayın Selahattin Kılıç'ın yazılı soru önergesi incelenmiş olup cevabı 

yazımız ekinde sunulmaktadır. 
Bilgilerini ve gereğini arz ederim. 

Lutfullah Kayalar 
Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanı 

Adana Milletvekili Sayın Selahattin Kılıç'ın Yazılı Soru önergesinin Cevabıdır 
1. 6831 Sayılı Orman Kanununun 40 inci maddesi uyarınca bir sene olduğu gibi 1990 

yılında da her türlü Ormancılık faaliyetleri ile ilgili işler (Ağaçlandırma, bakım, imar, yol ya
pımı, kesme, toplama, taşıma, imal v.s.) işyeri civarındaki Orman Köylerini Kalkındırma Koo
peratiflerine ve orman köylülerine yaptırılmaktadır. 

1990 yılı Döner Sermaye bütçesiyle sağlanan iş ve istihdam imkânları miktar ve değer iti
bariyle geçmiş yılların üstünde bir seviyededir. 

2. 6831 Sayılı Orman Kanununun 31 inci maddesi kapsamına giren köyler halkının kış
lık yakacak odun ihtiyaçları sadece "tarife bedeli" alınarak, 32 nci maddesine giren köyler 
halkının ihtiyaçları ise "maliyet bedelinin üçtebiri" bedelle karşılanmaktadır. 
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Bu köyler halkına 1990 yılında toplam 7 968 000 ster odun satışı programlanmış ve büyük 
bölümünün artışı gerçekleşmiş, bakiyesi de ekim-kasım aylarında satışı yapılacaktır. 

3. Orman dışı köylerle, şehir ve kasabalar halkının kışlık tutuşturucu odun ihtiyaçları, 
her yıl olduğu gibi teşkilatımızla Valilikler arasında düzenlenen yakacak odun protokolleri ile 
valilikler emrine tahsis olunan odunlarla karşılanmaktadır. 

Bu yerleşim yerlerinin kışlık tutuşturucu odun ihtiyaçları için valilikler emrine 3 769 698 
ster muadili 1 117 582 ton odun tahsisi yapılmış ayrıca 1 310 400 ster yapraklı odun köylü pazar 
satışı olarak üretici orman köylüleri aracılığıyla valilik ve orman bölge müdürlüğü işbirliğiyle 
bu yerler halkının ihtiyaçları için intikali sağlanacaktır. 

Valilikler emrine tahsis olunan odunların ton birim fiyatları tüm yurt sathında tek fiyat 
olarak ye maliyet bedeli mertebesinde tespit olunmuştur. 

Bu fiyatlar orman içi satış depolarında ibreli odunda 131 000 TL./ton, yaprakh odunda 
140 000 TL./ton; orman dışı satış depolarında ibreli odunda 137 000 TL./ton, yapraklı odun
da 145 000 TL./ton dur. 

Halkımızın tutuşturucu odun ihtiyaçlarının karşılanmasında uygulana gelen fiyatlar ma
liyet fiyatı mertebesinde olup kâr gayesi güdülmemektedir. 

2. — Adana Milletvekili M. Selahattin Kdıç'm, bakliyat üreticilerinin sorunlarına ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sorusu ve Tarım Orman ve Köyisleri Bakam Lutfullah Kay olar'm yazdı cevabı 
(7/1568) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki hususun, iç tüzüğün 96 ncı maddesi gereğince ve delaletinizle, Sayın Sanayi ve 

Ticaret Bakanı tarafından, yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla rica ederim. 
M. Selahattin Kılıç 

Adana 

Bakliyat yetiştirilen bölgelerde yaptığım incelemeye göre, bir şinik (8 kg.) nohut 1989'da 
8 000 TL. satılabilmiş olmasına rağmen, bu yıl girdiler % 80-100 arttığı halde, 7 000 TL. dan 
bile alıcı bulamıyor. Diğer bakliyat türleri içinde durum aynıdır. 

Diğer yandan bir çok üretim alanlarında (miktar sebebiyle) kooperatifler alım yapmamakta 
ve bu durum çiftçiyi tam anlamı ile perişan etmektedir. 

1. En yakın kooperatifler vasıtasıyla, geçici ofisler kurarak, bakliyat alımı yapmayı dü
şünüyor musunuz? 

2. Kooperatif olmayan veya geçici ofis kurması çok zor yerlerde Toprak Mahsulleri Ofi
sinin alım yapması şartlarını, ne zaman gerçekleştireceksiniz? 

T. C. 
Tarım Orman ve Köyisleri Bakanlığı 

özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : ÖKM. 2-633 9.11.1990 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : Kan. Kar. Md. Iüğünün 3.10.1990 tarihli ve 7/1568-5750/26326 sayılı yazısı. 
Adana Milletvekili Sayın Selahattin Kılıç'ın yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
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Toprak Mahsulleri Ofisi uzun yıllardan beri gerçekleştirdiği alımlarla bakliyat üreticileri
ni desteklemekte olup, tüm işyerleri bakliyat alımı yapmaya yetkili kılınmıştır. Adana il sınır
ları içerisinde bulunan işyerlerimiz 1983 yılından bu yana herhangi bir üretici müracaatı olma
dığından bakliyat ürünleri mubayaasında bulunmamıştır. 

1989 yılında TMO ilan edilen 950 TL./kg. baş alım fiyatı içinde toplam 991 ton nohut, 
800 TL./kg. baş alım fiyatı içinde ise 64 752 ton yeşil mercimek alımını gerçekleştirmiştir. 

Bu yıl da TMO'ya nohut ve yeşil mercimek alımı konusunda görev verilmiştir. 15.10.1990 
tarihine kadar 1990 yılı için ilan edilen 1 225 TL./kg. baş alım fiyatları içinde 5 354 ton nohut, 
23 217 ton yeşil mercimek alımı yapılmış olup, bakliyat alımlarımız halen sürdürülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Lutfullah Kayalar 
Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanı 

3. — Niğde Milletvekili Mahmut Öztürk'ün, Devlet Planlama Teşkilatınca 1.1.1984 -1.10:1990 
tarihleri arasında verilen teşvik belgelerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin yazılı cevabı 
(7/1591) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Işın Çelebi tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını, Başkanlığınızca teminini arz ederim. 

Saygılarımla. 8.10.1990 
Mahmut öztürk 

Niğde 

Soru : 
1. Devlet Planlama Teşkilatınca il bazında 1.01.1984 yılından 1.10.1990 tarihine kadar 

sektörel olarak kaç adet teşvik belgesi verilmiştir? 
2. Bu belgelerin toplam proje değeri ne kadardır? 
3. Bu projelerden hangisi faaliyete geçmiştir? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : 03-7/4162-002 8.11.1990 
Konu : Yazıtı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: a) TBMM Başkanlığının 11.10.1990 tarih ve Kan. Kar. Md. 7/1591-5828/26532 sa
yılı yazısı. 

b) TBMM Başkanlığının 1.11.1990 tarih ve Kan. Kar. Md. 7/1591-5828/26532 sayılı yazısı. 

(1) Not: Soru cevabına ekli; illere yapılacak yatırımlara verilmiş yatırım teşvik belgelerinin ve illere 
yapılacak yatırımlara verilmiş ve bila/ıare kapatılmış yatırnn teşvik belgelerinin sektörel dağılımına ait 
listeler hacimli olması nedeniyle yayımlanamamış olup, (7/1591) esas numaralı dosyasındadır. 
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Niğde Milletvekili Mahmut öztürk'ün, "Devlet Planlama Teşkilatınca 1.1.1984-1.10.1990 
tarihleri arasında verilen teşvik belgeleri" konulu yazılı soru önergesi cevabı ekte gönderilmiştir. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Işın Çelebi 

Devlet Bakanı 

1.1.1984 — 30.9.1990 Döneminde Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerinin ti Bazında Dağılımı 

Tutarı 
ili Adet (Milyon TL.) 

İstanbul 
Belirsiz 
Bursa 
Antalya 
Ankara 
Tekirdağ 
Muğla 
İzmir 
Adıyaman 
Gaziantep 
Kocaeli 
Malatya 
Manisa 
Diyarbakır 
Kahramanmaraş 
Adana 
Kırklareli 
Aydın 
Kayseri 
Siirt 
İçel 
Denizli 
Bolu 
Çorum 
Çanakkale 
Tokat 
Bilecik 
Konya 
Hatay 
Sivas 
Elazığ 
Mardin 
Balıkesir 
Eskişehir 
Kütahya 
Edirne 

3 300 
240 
843 
534 
844 
331 
493 
830 
123 
309 
319 
215 
207 
258 
190 
334 
75 

284 
197 
501 
259 
256 
140 
478 
137 
293 
86 

328 
188 
120 
147 
199 
230 
155 
104 
95 

14 669 939 
8 426 260 
4 670 323 
3 953 315 
3 642 585 
3 418 268 
2 804 594 
2 709 648 
2 300 654 
1 976 564 
1 797 896 
1 686 478 
1 285 456 
1 177 932 
1 151 092 
1 126 234 
1000 680 

969 298 
941 095 
810 844 
786 065 
746 313 
605 217 
589 482 
568 738 
561 252 
549 020 
527 634 
510 191 
508 405 
471 332 
452 542 
447 673 
434 102 
425 989 
414 714 
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Tutarı 
tli Adet (Milyon TL.) 

Zonguldak 
Çankırı 
Batman 
Şanlıurfa 
Sakarya 
Samsun 
Uşak 
Bitlis 
Amasya 
Kars 
Van 
İsparta 
Yozgat 
Erzurum 
Nevşehir 
Afyonkarahisar 
Trabzon 
Kastamonu 
Erzincan 
Rize 
Sinop 
Muş 
Ordu 
Niğde 
Bingöl 
Ağrı 
Gümüşhane 
Giresun 
Artvin 
Burdur 
Kırşehir 
Karaman 
Aksaray 
Hakkari 
Tunceli 
Sımak 
Bayburt 
Kırıkkale 

85 
111 
135 
99 

120 
124 
135 
169 
109 
142 
103 
74 

139 
137 
89 

121 
77 
88 
51 

102 
77 
41 
45 
47 
32 
35 
35 
40 
18 
23 
27 

7 
4 

19 
7 
5 
2 
1 

405 710 
374 418 
324 536 
321 649 
279 054 
266 938 
252 278 
230 543 
223 792 
221 669 
216 586 
216 341 
209 827 
205 972 
188 676 
157 700 
150 089 
140 726 
125 708 
100 573 
98 749 
82 231 
81 970 
78 555 
72 620 
52 326 
46 417 
38 656 
38 375 
36 781 
36 083 
21 923 
19 434 
13 571 
4 821 
4 315 
1 608 

226 

TOPLAM 16 317 74 459 270 
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4. — Niğde Milletvekili Mahmut Öztürk'ün, Türkiye Kalkınma Bankası aracılığıyla verilen kay
nak kullammı ve destekleme primlerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Isın Çekbi'ninyazüt cevabı (7/1592) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Işın Çelebi tarafından yazılı olarak cevaplan

dırılmasını, Başkanlığınızca teminini arz ederim. 
Saygılarımla. 8.10.1990 

Mahmut öztürk 
Niğde 

Soru : 1. Türkiye Kalkınma Bankası aracılığıyla, 
a) ti Bazında ve Sektörel olarak ne kadar Kaynak kullanımı ve destekleme pirimi dağı

tılmıştır? 
b) Söz konusu yatırımların firma sayıları ve proje tutarları ne kadardır? 
c) Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu'nun menşe-i nereden sağlanıyor? 
d) Fon kullanımında, ödemelerde sıkıntı olup olmadığının açıklanması. 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : 03-7/4212-002 12.11.1990 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: a) TBMM Başkanlığının 11.10.1990 tarih ve Kan. Kar. Md. 7/1592-5829/26533 sa

yılı yazısı. 
b) TBMM Başkanlığımın 1.11.1990 tarih ve 7/1592-5829-26533 sayılı yazısı. 
Niğde Milletvekili Mahmut öztürk'e ait ilgi (a) yazı eki yazılı soru önergesi cevapları ili

şikte gönderilmiştir. 
Bilgilerini ve gereğini arz ederim. 

Işın Çelebi 
Devlet Bakanı 

Niğde Milletvekili Sayın Mahmut öztürk'ün Yazılı Soru önergesi Cevabı 
Soru : 1. Türkiye Kalkınma Bankası aracılığıyla, 
a) ti Bazında ve Sektörel olarak ne kadar Kaynak kullanımı ve destekleme primi dağıtıl

mıştır? 
b) Söz konusu yatırımların firma sayıları ve proje tutarları ne kadardır? 
c) Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu'nun menşe-i nereden sağlanıyor? 
d) Fon kullanımında, ödemelerde sıkıntı olup olmadığının açıklanması? 

Cevaplar : I. — ti bazında ve sektörel olarak T. Kalkınma Bankasınca ödenen Kaynak 
Kullanımını Destekleme Fonu primi ek tablodan da görüleceği üzere 1.9.1989 - 30.9.1990 tarih
leri arasında 606 490 milyar TL. olarak gerçekleşmiştir. 

II. — Söz konusu ödeme 2054 proje için yapılmış olup, proje tutarları sürekli revize edil
diğinden ve ödeme gerçekleşen harcamalar üzerinden yapıldığından, bu konuda rakam verile
memektedir. 
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III. — K. K. D. F.'nun kaynaklarını; 28.8.1990 tarihli Resmî Gazete'da yayınlanan 90/454 
sayılı kararın 3 üncü maddesinde belirtildiği üzere; 

1. Bankaların kullandırdıkları kredilerde, °/o 6 
2. Bankaların yurt dışından sağladıkları kredilerde, % 6 
3. Bankalar dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları krediler °7o 6 
4. Kabul Kredisi, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekline göre yapılan itha

latta, % 1 
oranında yatırılacak tutar, T.C. Merkez Bankasının belirlediği kanunî karşılık oranlan ile di
ğer rasyonel eksik tesis eden bankalara tahakkuk ettirdiği cezai faizler, Devlet Planlama Teşki
latı Müsteşarlığınca Yatırımları ve Döviz Kazandırıcı Hizmetlerin Teşvik Fonu'ndan yapılacak 
aktarmalar, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan Para ve Kredi Kurulu Kararı ile yapılacak 
aktarmalar, 84/8860 sayılı Karar ile kurulan Fon'un devreden bakiyesi ve değişken faizli mev
duat uygulamasına ilişkin tebliğlerde Fon'a aktarılması öngörülen faiz tutarını oluşturmaktadır. 

IV. — Fon kesintileri, kesintiyi yapan kuruluşlarca yatırılmakta, T.C. Merkez Bankası ise 
her ay Fon'da biriken miktarları ödeme yapan bankalara (Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. ve 
T.C. Ziraat Bankası) aktarmaktadır. Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. kaynak kullanımını des
tekleme fonu uygulamasındaki faaliyetlerini, almış olduğu önlemlerle hızlandırdığı için, son 
zamanlarda fon kaynaklarının önüne geçmiş bulunmaktadır. Bu da, son zamanlarda ödeme
lerde kısmî sıkıntılara neden olmaktadır. 

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu'ndan Yapılan ödemelerin Yöresel Dağılımı (Geçici) 
(Eylül 1989 - Eylül 1990) 

Yöreler 

1. Köy 
2. Köy 
Normal 

TOPLAM 

Prim ödenen 
firma sayısı 

268 
432 

1 354 

2 054 

Öc 
tutarı 

lenen prim 
(Milyon TL.) 

79 615 
73 715 

453 160 

606 490 

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu'ndan Yapılan ödemelerin 
Sektörel Dağılımı (Geçici) 
(Eylül 1989 - Eylül 1990) 

Sektörler 

Turizm 
Sanayi 
Sağlık 
Eğitim 

TOPLAM 

Prim ödenen 
firma sayısı 

770 
1 208 

29 
47 

2 054 
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ödenen prim 
tutarı 

V 

(Milyon TL.) 

313 470 
268 050 

14 690 
10 280 

606 490 
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Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu'ndan Yapılan ödemelerin 
ti Bazında Dağılımı (Geçici) 

(Eylül 1989 - Eylül 1990) 

Prim ödenen ödenen prim 
tiler firma sayısı tutarı (Milyon TL.) 

Adana 
Adıyaman 
Afyon 
Ağrı 
Amasya 
Ankara 
Antalya 
Aydın 
Balıkesir 
Bilecik 
Bingöl 
Bitlis 
Bolu 
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı 
Çorum 
Denizli 
Diyarbakır 
Edirne 
Elazığ 
Erzincan 
Erzurum 
Eskişehir 
Gaziantep 
Giresun 
Gümüşhane 
Hakkâri 
Hatay 
İsparta 
tçel 
istanbul 
İzmir 
Kars 
Kastamonu 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırşehir 

22 
37 

5 
1 

17 
85 

215 
76 
18 
11 
4 

12 
20 
49 

5 
25 

125 
47 
61 
3 

43 
1 

22 
21 
47 
2 
2 
1 
8 

13 
41 

129 
59 
40 
10 
23 
12 
4 

6 367 
47 342 

267 
337 

1 579 
26 566 

102 994 
18 937 
3 639 
8 323 

435 
3 133 
7 079 

14 447 
824 

4 187 
10 703 
9 018 

10 459 
759 

12 166 
60 

2 042 
2 256 

19 341 
274 
187 
98 

1 052 
4 673 
9 859 

64 947 
15 922 
4 066 
1 576 
6 302 
4 062 

558 
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Prim ödenen ödenen prim 
tiler firma sayısı tutarı (Milyon TL.) 

Konya 
Kütahya 
Malatya 
Manisa 
Kahramanmaraş 
Mardin 
Muğla 
Muş 
Nevşehir 
Niğde 
Ordu 
Sakarya 
Samsun 
Siirt 
Sinop 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokat 
Trabzon 
Şanlıurfa 
Van 
Yozgat 
Zonguldak 
Kırıkkale 
Batman 

35 
6 

31 
25 
49 
30 

165 
2 

24 
1 
1 
4 
5 

68 
20 

6 
36 
52 

1 
14 
10 
17 
6 
1 

129 

8 231 
686 

20 216 
4 229 

11 603 
6 228 

71 602 
618 

8 055 
1 298 

10 
341 
504 

5 472 
1 620 
1 112 
6 309 
4 269 

221 
901 

1240 
1 680 

687 
15 

22 493 

TOPLAM 2 054 606 490 

5. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, 1990 yılı Mayıs ve Ekim aylarındaki ISEDAK 
toplantıları için yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin yazdı 
cevabı (7/1594) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Mustafa Kul 
Erzincan 

1990 Devlet Planlama Teşkilatının bütçesinde; 20-25 Mayıs 1990 ve 7-12 Ekim tarihmeri 
arasında istanbul'da toplanacak olan tslam Konferans Teşkilatı Ekonomik ve Ticarî tşbirliği 
daimî komitesi (tSEDAK) toplantılarını izleme için harcanan paralar yatırım harcamaları ola
rak gösterilmiştir. 
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1. 22-25 Mayıs ve 7-12 Ekim 1990 tarihlerinde yapılan İSEDAK toplantıları için ne ka
dar harcama yapılmıştır? 

2. Bilindiği gibi yatırım harcamaları, üretimin kapasitesini artıran harcamalardır. İSE
DAK toplantılarını izlemek için ayrılan ödenekler hangi amaçla yatırım harcaması olarak gös
terilmiştir? 

3. İSEDAK toplantıları hangi üretim kapasitesini artırmıştır, hangi üretim imkânları ya
ratmıştır? 

4. Kamu yatırım harcamaları içinde buna benzer, yatırımla ilgisi olmayıp, ama yatırım 
harcaması olarak gösterilen başka ödenekler var mıdır? 

5. Devlet Planlama Teşkilatı yatırım harcamaları içerisinde bu toplantıların yeri nedir? 
6. Yatırım harcamaları için ayrılan ödeneklerin yüksek gösterilmesinde ne amaçlanmıştır? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : 03-7/4180-002 12.11.1990 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : a) TBMM Başkanlığının 12.10.1990 tarih ve 7/1594-5848/26610 sayılı yazısı. 
b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müd.nün 18.10.1990 tarih ve 07/106-659/05594 

sayılı yazısı. 

Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği, kendileri adına 
tarafımca cevaplandırılması tensip olunan ilgi (b) yazı eki önerge cevapları ilişikte gönderilmiştir. 

Bilgilerini ve gereğini arz ederim. 
Işın Çelebi 

Devlet Bakanı 

Erzincan Milletvekili Sayın Mustafa Kul'un Sayın Başbakanımıza Tevcih Ettiği Soru öner
gesinin cevaplan : 

Soru : 1. 22-25 Mayıs ve 7-12 Ekim 1990 tarihlerinde yapılan İSEDAK Toplantıları için 
ne kadar harcama yapılmıştır? 

Cevap : Birinci sorunun konusunu teşkil eden toplantılar için sırasıyla 818 811 599 TL. 
ve 2 280 616 401 TL. harcanmıştır. Türkiye'nin dengeli bir dış politika izleme ve ekonomisinin 
dışa açılma hedeflerine ulaşılması çabalarında önemli bir yere sahip olan tSEDAK toplantıla
rının gerçekleştirilmesi için yapılan bu harcamaları israf edilen meblağlar olarak görmek doğ
ru olmayacaktır. Nitekim, tSEDAK gündeminde bulunan projelerin gerçekleşmesiyle ekono
mik kalkınmaya sağlanmış ve sağlanacak olan katkılar dışında bu harcamalar bir yandan kon
ferans turizmi ile ilgili hizmetlerin gelişmesine yardımcı olmakta diğer yandan Türkiye'nin ulus
lararası düzeyde tanınmasına vesile teşkil etmektedir. 

Soru : 2. Bilindiği gibi yatırım harcamaları, üretimin kapasitesini artıran harcamalardır. 
, tSEDAK toplantılarını izlemek için ayrılan ödenekler hangi amaçla yatırım harcaması olarak 
gösterilmiştir? 
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Cevap : Yatırım harcamalarının üretim kapasitesini artıran harcamalar olduğu doğru fa
kat eksiktir. Yatırım harcamaları, ayırımın türüne göre, ancak belli bir zaman geçtikten sonra 
kapasite ve üretim artışına yol açar. Diğer taraftan, yatırım harcamalarının her zaman ölçüle
bilir üretim ve tüketim artışlarıyla sonuçlanmadığı da ekonomi bilimince kabul edilen bir ger
çektir. Nitekim, eğitim, altyapı, sağlık gibi sosyal amaçlı yatırım harcamalarının pek çoğunun 
ölçülebilir veya parasal değerlerle ifade edilebilen faydaları bulunmamakta, fakat bu tür har
camalar bir ülkenin kalkınması için vazgeçilmez unsurlar olmaktadır. Bir ülkenin dış politika 
hedeflerinin gerçekleştirilmesi doğrultusunda yapılan harcamaları da bu sınıfa dahil etmek 
gerekir. 

öte yandan, tSEDAK'ın gündeminde bulunan projelerin gerçekleşmesiyle Türkiye'de üretim 
kapasitelerinin yaratılmasına yol açacak faaliyetlerin başlayacağı da bilinmektedir. 

Kısaca özetlenen bu nedenlerle İSEDAK toplantıları için ayrılan ödenekler yatırım harca
ması olarak mütalaa edilmektedir. 

Soru : 3. İSEDAK toplantıları hangi üretim kapasitesini artırmıştır, hangi üretim im
kânları yaratmıştır? 

Cevap : İSEDAK toplantılarının hangi üretim kapasitelerini artırdığı sorusuna iki ayrı ka
tegoride cevap vermek mümkündür. Bunlardan birincisi tSEDAK'ın gündeminde bulunan pro
jelerin gerçekleşmesiyle ortaya çıkan ve çıkacak olan kapasite artışları, ikincisi ise toplantılar 
için yapılan harcamalar sırasında çeşitli hizmet sektörlerinde ortaya çıkan kapasite artışlarıdır. 

tSEDAK 'in gündeminde bulunan projelerden birinin uygulanması sonucunda 1987 yılı 
sonunda tslam Kalkınma Bankası bünyesinde bir Orta Vadeli Ticaret Finansmanı Mekaniz
ması kurulduğu malumdur. Türk EXIMBANK'ın millî ajans görevini sürdürdüğü bu meka
nizmadan bugüne kadar tslam ülkelerine sanayi ürünü satmak için 20 milyon doların üzerinde 
finansman kullanılmıştır. Diğer bir ifade ile ihracata konu olan bu malların üretiminde 20 mil
yon dolarlık bir kapasite sağlanmıştır. Bu kapsamda ayrıca, söz konusu tSEDAK projesinin 
gerçekleşmesiyle sağlanmış olan bu 20 milyon doların 1984 yılından beri yapılmakta olan tüm 
tSEDAK toplantıları için harcanan meblağların üzerinde olduğunu da belirtmek gerekir. 

Adı geçen finansman mekanizmasından yapılan kullanımlar artarak devam edeceği gibi 
tSEDAK gündemindeki diğer projelerin de zamanla gerçekleşmesi sonucunda yeni kapasite 
artışları meydana gelecektir. 

Diğer taraftan, tSEDAK toplantılarının organizasyonu için yapılan harcamalar da Türki
ye'de konferans turizmi ve çeşitli hizmet sektörlerinin gelişmesini sağlamakta ve bu sektörlerde 
üretim artışlarına neden olmaktadır. Dışa açılma çabası içinde bulunan ülkemiz açısından tSE
DAK toplantılarının sağladığı diğer önemli bir yarar da uluslararası konferans turizmi ve ulus
lararası ilişkiler konusunda insangücü eğitimine olan katkılardır. 

Soru : 4. Kamu yatırım harcamaları içinde buna benzer, yatırımla ilgisi olmayıp, ama 
yatırım harcaması olarak gösterilen başka ödenekler var mıdır? 

Cevap : Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının yatırım harcamaları içinde buna ben
zer yatırım harcaması olarak gösterilen başka ödenek yoktur. 

Soru : 5. Devlet Planlama Teşkilatı yatırım harcamaları içerisinde bu toplantıların yeri 
nedir? 
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Cevap : ÎSEDAK toplantıları için yapılan harcamaların teşkilatımız yatırım harcamaları 
içinde 2 ve 3 numaralı sorulara verilen cevaplar kapsamında bilinilen önemli bir yeri ve önemi 
vardır. Dışa açılma ve tüm ülke grupları ile barış içinde dengeli bir dış politika stratejisi izleme 
kararlılığında olan Türkiye Açısından bu harcamaların artarak sürmesi istenilen bir olgudur. 
Dünyadaki ekonomik ve politik gelişmelere sırtını çevirmiş, içine kapalı bir ülke için anlamsız 
görülecek bu harcamalar nisbi üstünlüklerini kullanarak insanların hayat standartlarını yük
seltmek amacıyla dünya ekonomisi ile bütünleşmeye önem veren ülkeler için vazgeçilmez yatı
rımlar olarak görülmektedir. 1980'den itibaren böyle bir kalkınma stratejisini benimsemiş olan 
Türkiye için yatırım kavramının kapsamı da değişmektedir. Uluslararası toplantılara evsahipli-
ği yapmak suretiyle harcanan meblağlar dışa açık büyüme modelini uygulama yolunda önemli 
yatırımlar olarak değerlendirilir. Hollanda (Uluslararası Adalet Divanı), İsviçre (Birleşmiş Mil
letler), Amerika (Birleşmiş Milletler, IMF, Dünya Bankası) gibi gelişmiş ülkelerin her yıl çok 
sayıda uluslararası toplantıya evsahipliği yapma anlamına gelen uluslararası kuruluşları ülke
lerinde bulundurmak için sarfettikleri maddî ve diğer gayretleri burada not etmekte yarar vardır. 

Soru : 6. Yatırım harcamaları için ayrılan ödeneklerin yüksek gösterilmesinde ne amaç
lanmıştır? 

Cevap : Ayrılan ödenekte tasarrufa riayet edilmiş olup, Mısırdan getirilen mütercim ve 
tercümanların otel masrafları, her türlü harcamaları Organizasyonla ilgili kitapların hazırlan
ması, dört ayrı dilde basımı ve dağıtımı, bunların haricinde yapılan toplantıyla ilgili diğer gi
derlerde göz önünde bulundurulursa ayrılan ödeneğin fazla olmadığı görülmektedir. 

6. —içel Milletvekili M. Istemihan Taky'ın, Çukurova ve Tarsus yöresindeki çeltik üreticilerinin 
bazı sorunlarına ve ithal pirinçle ilgili iddialara ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
Lutfullah Kayalar'in yazdı cevabı (7/1597) 

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

cevaplandırılmasını dilerim. 
Saygılarımla. 

İstemi han Talay 
tçel 

1. Çukurova'da ve Tarsus yöresinde çeltik hasadının uzun bir süre önce gerçekleştirilme
sine ve alım fiyatının da açıklanmasına rağmen TMO'nun henüz hiç alım yapmadığı çiftçileri
miz tarafından belirtilmektedir. Bu durum doğru mudur? Alım neden gecikmektedir? Alımla
ra biran önce başlanması için gerekli karar ne zaman verilecektir? 

2. özel kişiler tarafından diğer ülkelerden protein değeri olmayan eskimiş pirinçlerin it
hal edildiği ve halkın sağlığı ile oynandığı iddiaları vardır, tthal pirinçler laboratuvar kontrol
lerinden geçirilmekte midir? Bu iddialar da gerçek payı var mıdır? 

3. Hükümet tarafından TMO'rçun çiftçiden alacağı ürün bedellerine peşin para ödiyece-
ğinin ilan edilmesine rağmen çeltik alımı için °7o 50 peşin ödeme koşulunun getirildiği ve geri 
kalan °7o 50'nin de üç aylık dönem sonunda ödeneceği belirtilmektedir. Bu durum çeltik üreti
cileri arasında hayal kırıklığı yaratmış bulunmaktadır. Bu çelişkinin giderilmesi için ödemenin 
peşin yapılması Bakanlığınızca uygun görülmekte midir? 
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T.B.M.M. B : 32 13 . 11 . 1990 O : 1 

T. C. 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 

özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : ÖKM-2-584 9.11.1990 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 12.10.1990 tarih ve 7/1597-5851/26607 sayılı yazınız. 
tçel Milletvekili Sayın tstemihan Talay'ın yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
1990/1991 dönemi çeltik baş alım fiyatları uzun taneli çeltikler için 1 300 TL./kg. orta 

taneli çeltikler için 1 200 TL./kg. kısa taneli çeltikler için ise 1 100 TL./kg. olarak tespit ve 
ilan edilmiş olup, 22.10,1990 günü fiilen çeltik alımlarına başlanılmıştır. 

Toprak Mahsulleri Ofisince 1989 yılında ithal edilen pirinçlerin laboratuvar analizlerinde 
kalite özelliği ve beslenme değeri yönünden yerli pirinçlerden farklı olmadığı tesbit edilmiştir. 
Kaldı ki Ofis tarafından ithal edilen pirinçler halkımızın alışkanlığına uygun çeşitlerden seçil
mektedir. 

Toprak Mahsulleri Ofisi'nce 1990/91 dönemi alımlarında hububat (Buğday, arpa, çavdar, 
yulaf) ve bakliyat (Nohut, yeşil mercimek) ürün bedellerinin peşin olarak ödeneceği açıklan
mış ve ödenmiştir. Ancak çeltik bedellerinin peşin olarak ödeneceği konusunda bir açıklama 
yapılmamış olup, Ofisin finans durumu gözönUne alınarak alımı yapılan çeltik bedellerinin 
ödenmesine gayret gösterilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Lutfullah Kayalar 
Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanı 

7. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'm, 10.5.1981 tarihinde idam edildiği iddia edilen bir vatanda
sın cesedinin ailesine teslim edilmemesinin nedenine ilişkin sorusu ve Adalet Bakam Mahmut Oltan Sun
gurlu'nun yazdı cevabı (7/1615) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın M. Oltan Sungurlu tarafından yazılı olarak 

yanıtlanmasına müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 

Ali Uyar 
Hatay 

Veysel Güney isimli vatandaşımız 10.5.1981 günü Gaziantep'te idam edilmiş, lakin cesedi 
ailesine verilmediği gibi, mezarının da yeri belli değildir. 

1. Bu vatandaşın cesedi ailesine neden teslim edilmemiştir? 
2. Mezarı nerededir? 
3. Bu vatandaşın tek celse sonunda idam edildiği iddiaları doğru mudur? 
4. tddialar doğru ise, bu vatandaşın tek celsede idamını gerçekleştirecek suçu ne olabilir? 
5. Bu vatandaş ne ile suçlanmıştır? 
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T.B.M.M. B : 32 13 . 11 . 1990 O : 1 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Bakan : 1771 13.11.1990 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 30.10.1990 tarihli ve 7/1615-5965/26959 

sayılı yazınız. 
tlgi yazınız ekinde gönderilen ve Hatay Milletvekili Ali Uyar tarafından verilen ve yazılı 

olarak tarafımdan cevaplandırılması istenen soru önergesinin cevabı iki nüsha halinde ekte su
nulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 

Sayın Doç. Dr. Ali Uyar 
Hatay Milletvekili 
Şahsıma tevcih ettiğiniz ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz soru 

önergesinin cevabı aşağıda belirtilmiştir. 
1. Veysel Güney adlı şahıs, 28.12.1980 tarihinde ikamet ettiği Gaziantep Ali eben Mahal

lesi Yüksel Apartmanının 12 No.'lu dairesinde saat 02.30 sıralarında arama yapmak isteyen 
güvenlik güçleriyle giriştiği silahlı çatışmada, kendisini cezadan kurtarmak amacıyla ekip amiri 
üsteğmen Şahin Akkaya'yı öldürmek fiilinden dolayı yargılandığı Adana-Kahramanmaraş-
Gaziantep-Adıyaman-Hatay ve tçel tileri Sıkıyönetim Komutanlığı 2 No.'lu Askerî Mahkeme
sinin 20.2.1981 tarih ve E : 1981/71, K : 1981/80 sayılı Kararı ile Türk Ceza Kanununun 450/9 
maddesi uyarınca idam cezasına mahkûm edilmiştir. 

Bu kararın, Askerî Yargı tayın 21.4.1981 tarih ve E : 1981-135, K : 1981-154 sayılı Kararı 
ile onanması ve Millî Güvenlik Konseyince adı geçenin idam cezasının yerine getirilmesi için 
çıkarılan 8.6.1981 tarihli ve 2473 sayılı Kanunun 9.6.1981 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe girmesinden sonra, cezası 10.6.1981 tarihinde Gaziantep E Tipi Kapalı Cezaevinde 
infaz edilmiştir. 

2. Adı geçenin cesedi, güvenlik ve asayiş mülahazasıyla o tarihteki sıkıyönetim komutan 
yardımcısının emriyle ailesine teslim edilmediği anlaşılmıştır. 

3. tnfazdan sonra cesed, 10.6.1981 tarihinde Gaziantep Mezarlığında münferit bir me
zara defnedilmiş olup, mezar numarası 1914-105341'dir. 

4. Sıkıyönetim Askerî Mahkemeleri idarî yönden Millî Savunma Bakanlığına bağlı bu
lunduğu cihetle adı geçenin, tek celsede idam cezasına mahkûm edildiği hakkında, Bakanlı
ğımda, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığında, Gaziantep E Tipi Kapalı Cezaevi Müdürlüğünde, 
Askerî Savcılık ve Askerî Cezaevinde bir kayda rastlanılmamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

32 NCİ BİRLEŞİM 

13 . 11 . 1990 Sah 

Saat : 15.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

S 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

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

2. — 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) 

3. — 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) 

4. — 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 

5. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 19 arkadaşının, hayvancılığımızın 
içinde bulunduğu sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 
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6. — 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) 

7. — 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) 

8j — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 23 arkadaşının, Arifiye - Sincan çift hatlı 
demiryolu inşaatından vazgeçilmesinin nedenlerini tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/97) 

9. — Zonguldak MiUetveküi 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) 

10. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin ve 29 arkadaşının, ülkemizde 1980 
yılından sonra uygulanan ekonomik politikaların tarım sektöründe açtığı iddia edilen 
tahribatın boyutlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

11. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu ve 23 arkadaşının, kanun hükmünde ka
rarnamelerle ilgili olaralk Hükümetçe yapılan uygulama konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/27) 

12. — 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) 

13. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 14 arkadaşının, Kanun Hükmünde karar
namelerle ilgili olarak Hükümetçe yapılan uygulamalar konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/28) 

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

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

16. — Kütahya Milletvekilli Mustafa Uğur Ener ve 10 arkadaşının, Cumhurbaş
kanı Turgut özal ile A.B.D. Başkanı Bush'un görüşmelerine ait olup gizli kalması 
gereken tutanakların basında yer alması olayı ile ilgili iddiaların açıklığa kavuşturul
ması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103) 

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

18. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Uncu ve 14 arkadaşının, 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) 

19. — Diyarbakır Milletvekili 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 Anayasamn 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/106) 

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

21', — 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) 

22. — 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 
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gelişmeler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme anılmasına ilişkin önergesi (8/31) 

23. — 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ((10/109) 

24. — 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/110) 

25. — 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/111) 

26. — Zonguldak Milletvekilli Güneş Müftüoğlu ve 10 arkadaşının, istanbul'da 
1990 yılında meydana gelen olayların' gerçek nedenleri ile sorumlularını ve bu ll'de asa
yiş ve huzurun sağlanması için alınması gerekli önlemlleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 

27. — Afyon Miletvekilli Baki Durmaz ve 28 arkadaşının, millî eğitimimizin 
içkide (bulunduğu sorunları ve bu konuda izlenecek yeni politikaları tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkim önergesi (10/113) 

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

29. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 17 arkadaşının; ülkemizdeki petrol 
rezervleri ile üretim ve ithalatının seviyesini, körfez krizi nedeniyle petrol ürünlerine 
yapılan zamların ve yabancı petrol şirketlerinin ekonomimize etkilerini tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/115) 

30* — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 11 arkadaşının, ÇİTOSAN 
bünyesinde yer alan Amasra. Şiferton Ocağının, işverenin ihmal ve sorumsuzluğu ne
deniyle kapatılarak burada çalışan işçilerin işsiz kalmasına neden olunduğu iddiasını 
ve ülkemizdeki işyeri kapatma ve işten çıkarma uygulamalarına son vermek için alına-
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cak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/116) 

31. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk ve 12 arkadaşının, belediyelerin için
de bulunduğu idarî ve kanunî zorluklan tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri ^yarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/117) 

32. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu ve 13 arkadaşının, Hükümetçe izlenen 
tütün politikasının tütün üreticileri üzerindeki olumsuz etkilerini tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/118) 

33. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 15 arkadaşının, ülkemizde 
yaygınlaştığı iddia edilen işyerlerinin kapatılması ve işçilerin işlerinden çıkarılması ile 
ilgili uygulamalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/32) 

34. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 10 arkadaşının, millî eğitimimizin içinde 
bulunduğu sorunları tespit etmek ve bu sorunlara çağdaş çözümler getirmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis, araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/119) 

35. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen ve 9 arkadaşının, 424 ve 425 
sayılı kanun hükmünde kararnamelerin yürürlüğe girmesinden sonra Doğu Anadolu'da 
kitlesel göçü gerçekleştirmek üzere yapıldığı iddia edilen uygulamaları ve bölgede mey
dana gelen maddî zararı tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/120) 

36. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 27 arkadaşının, üzüm üreticilerinin ve 
TARİŞ'in içinde bulundukları ekonomik sıkıntıları tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/121) 

37. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 15 arkadaşının, körfez krizinin ülkemize 
ve halkımıza verdiği ekonomik zararların boyutlarını ve telafi yollarını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/122) 

38. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Uncu ve 11 arkadaşının, Türk turiz
minin körfez krizi nedeniyle uğratıldığı ve uğrayacağı zararları asgariye indirebilmek 
için alınması gereken önlemleri ve turizm sektöründeki sorunların çözüm yollarını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/123) 
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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. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Karadeniz Bakır İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan bir atamaya ilişkin Devlet Bakamından 
sözlü soru önergesi (6/108) 

3. — 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) 

4. — 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 îşletmesince karşılandığı id
diasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/126) 

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

6. — 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 Bakamndan sözlü soru önergesi (6/257) (1) 

7. — Çorum Milletveküi Rıza Ilıman'ın, Çorum İline bağlı bazı köylerin elekt
rik sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/258) (1) 

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

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

10. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Trabzon - Maçka İlçesinde 
meydana gelen heyelandan zarar gören vatandaşlar için yaptırılacak konutlara ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakamndan sözlü soru önergesi (6/168) 
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11. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, îspir •-. Kundura, Tortum - Şayak, 

Dumlu - Yapağı Tiftik, Pasinler - Tütün ve Ilıca - Süt fabrikalarının son durumları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/169) 

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

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

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

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

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

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

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

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

20. — 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) 

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

22. — 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) 
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23. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 1988 yılında tedavi masraflarını öde
yemedikleri için hastanelerden kaçan veya borç senedi vererek taburcu olan vatandaş
ların borçlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/225) 

24. — 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) 

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

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

27. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili Uludere ilçesi 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) 

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

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

30. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili Yüksekova İlçesi Gü, 
venli Köyüne ait olan ve Dere Yaylasında otlatılmakta bulunan koyun sürüsüne Ay-
tepe Karakolu görevlilerince el konulduğu ve sürünün gümrüğe teslim edildiği iddia
sına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) (1) 

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

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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32. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Doğu Anadolu'daki bazı illerin ya
kacak sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/254) 

33. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'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) 

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

35. — 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) 

36. — 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) 

37. — İsparta Milletveküı ibrahim Gürdal'm, Keçiborlu İlçesinin içme suyu ve 
kanalizasyon sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/286) 

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

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

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

41. — 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) 

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

43. — Edirne MÜletvekili Erdal Kalkan'ın 1985 - 1988 yıllarında Kaynak Kul
lanımım 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) 

44. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Tunceli - Geyiksuyu Yatılı ilköğre
tim Bölge Okuluna ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/313) 
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45. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, profesyonel futbol kulüplerinin 
maç hâsılatlarından elde ettikleri gelirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/372) (1) 

46s — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, doğalgaz santrallarına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/375) (1) 

47. — 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) 

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

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

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

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

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

53. — 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) 

54. — 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) 

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

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

57. — 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) 
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58. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, elektrik üretim ve satış fiyat

larına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/390) (1) 

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

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

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

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

63. — 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) 

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

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

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

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

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

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

70. — Zonguldak Milletvekili §inasi Altıner'in, ülkemizde traktör üreten firma
lara ve 1986 - 1988 yıllarındaki üretim miktarlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/330) 
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71. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Altunkaya Barajı sahasında kalan Vezir
köprü ilçesi Düzce Köyüne ait arazilerin kamulaştırma bedellerine ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/339) 

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

73. — İzmir 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) 

74. — 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) 

75. — 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) 

76. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'in, İstanbul Valiliğince bazı sanatçıların 
konserlerinin yasaklandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/410) (1) 

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

78. — 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) 

79. — 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) 

80. — 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) 

81. — 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 içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/416) (1) 

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

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

85. — 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) 

86. — 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) 

87. — 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) 

88. — 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) 

89. — 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) 

90. — 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) 

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

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

93. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, Burdur 11 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) 
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94. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, 7.10,1988 tarihinde Tuzla 
mevkiinde gerçekleştirilen operasyonla ilgili olarak bir dergide yer alan iddialara iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/432) (1) 

95. — 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) 

96. — 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) 

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

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

99. — 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) 

100. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, 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) 

101. — 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) 

102. — 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) • 

103i — 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) 

104. — İstanbul 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) 

105. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta ili Yalvaç İlçesine bağü 
bazı köylerin yol sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/363) 
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106. — İsparta Milletvekili Er tekin Durutürk'ün, İsparta İli Sütçüler ilçesi Kara-
diken Köyünün su sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/364) 

107. — 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) 

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

109. — izmir Milletvekili Veli Aksoy*un, Nihat Sargın ve Haydar Kutlu ile ilgili 
davayı izlemek isteyen vatandaşların maruz kaldıkları uygulamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/445) (1) 

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

111. — 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) ' 

112. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Konya ili Çumra ilçesi kapatılan 
ülkü ocakları başkanının bugüne kadar yakalanamamasının nedenine ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/450) (1) 

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

114. — 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) 

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

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

117. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Ankara, Merkez Kapalı Cezaevi 
4 üncü koğuşunda bulunan siyasî hükümlülere özel jandarma timi tarafından işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü aranı önergesi (6/454) (1) 
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118. — 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) 

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

120. — 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) 

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

122i — 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) 

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

124. — İstanbul 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) 

125. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, şehir içinde çalışan araçlara ta-
kograf zorunluğu getirilmesinin nedenine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/438) 

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

127. — 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) 

128. — 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) 

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

130. — 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) 
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131. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, 26 Mart 1989 tarihi itibariyle bele
diyelerin durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/469) (1) 

132. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, Devlet memurlarının konut so
rununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

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

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

135. — 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) 

136. — 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) 

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

138. — 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) 

139.; — 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) 

140. — 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) 

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

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

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

(32 inci Birleşim) 
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144. — 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) 

145. — 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) 

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

147* — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Çocuk ve Tabiat Vakfına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) (1) 

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

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

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

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

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

153. _ Bingöl Milletvekili Ilhami Binici'nin, Bingöl ili Adaklı İlçesi Elmaağacı 
Köyünde orman katliamı yapıldığı iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/462) 

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

155. — izmir 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) 

156. — 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) 
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157. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, günlük bir gazetenin 
31.5.1989 tarihli nüshasında yer alan «Özal'la İsviçre'de görüştün» başlıklı habere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/515) (1) 

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

159. — 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) 

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

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

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

163. — Niğde Milletvekili Mahmut öztürk'ün, Niğde Sindeki toprak sulama 
kooperatiflerinin borçlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/520) (1) 

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

165. — 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) 

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

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

168. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, ortaöğretimde devamsızlık nede
niyle sınıfta kalan öğrenciler için af getirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 

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

170. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, emekli, dul ve yetim aylıklarının ay
lık olarak ödenmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/540) (1) 
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171. — 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) 

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

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

174. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Karabük ve İskenderun Demir -
Çelik fabrikalarındaki greve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/544) (1) 

175. —• 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) 

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

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

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

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

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

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

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

183. — 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) 
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184. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İlçesi Balveren Köyü ile 
Silopi ilçesi Ballıkaya Köyündeki vatandaşların güvenlik güçlerince mağdur edildikleri 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/553) (1) 

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

186. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Eskişehir Cezaevindeki tutuklu ve 
hükümlülerin Aydın ve Nazilli cezaevlerine nakledilmelerinin nedenine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/5.56) (1) 

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

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

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

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

191. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Millî Piyango İdaresince gerçekleş
tirilen «Kazı Kazam» adlı şans oyununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/561) (1) 

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

193. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars Hinde 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) 

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

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

196. — 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) 
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197. — 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) 

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

199. — Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar'ın, Demir - Çelik işletmeleri üe 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) 

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

201. — içel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, insan hakları ihlallerine neden 
olan ülkemizdeki uygulamaların dış itibarımıza zarar verdiği iddiasına üişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/568) (1) 

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

203. — 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) 

204. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, ilk ve ortaöğretim kurumlarında bir ders
liğe düşen öğrenci sayısına ve öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Bakamndan sözlü 
soru önergesi (6/578) (1) 

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

206. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Başbakanlık ve bakanlıklarda 
çalıştırılan danışmanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/580) (1) 

20?* — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Orman Kanununa göre «muha
faza ormanı» olarak ayrılan ormanlara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/581) (1) 

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

209. — 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) 
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210. — 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) 

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

212. - - 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) 

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

214s — 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) 

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

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

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

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

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

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

221. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, emeklilere yakacak kredisi veri
lip verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/497) 

222. — 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) 
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223. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Sabuncular Çay Fabrika* 
sının bahçesindeki radyasyonlu çaylardan sızan artıkların şehir içme suyuna karıştığı 
iddiasına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakamndan sözlü soru önergesi (6/499) 

224. — 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) 

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

226. — 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) 

227. — 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) 

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

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

230. — 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) 

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

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

233i — Balıkesir Milletvekili t. 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) 

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

236. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, kendir ürüûü taban fiyatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/611) (1) 

237. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Kırklareli - Lüleburgaz huduttan 
dahilindeki Sarımsaklı ve Türkgeldi çiftliklerinin bir Libya şirketine kiralanacağı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/613) (1) 

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

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

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

24 L — 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) 

242. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, Malatya Milletvekili Yusuf Bozkurt 
OzaFın, 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) 

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

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

245. — 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) 

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

247. — 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) 



248. — 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) 

249. — izmir 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) 

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

251.; — 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) 

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

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

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

255. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurfun, 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) 

256. — izmir 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) 

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

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

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

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

262. — Balıkesir Milletvekili I. Önder Kırlı'nın, Ankara Milletvekili ve Millî Sa
vunma eski Bakam 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) 

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

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

265. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İline bağlı bazı köylerdeki 
vatandaşların toplu olarak göçe zorlandıkları iddiasma ve yerleşim bölgeleri sayışım 
azaltmak konusunda alınan önlemlere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/638M1) 

266. — 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) 

267. — 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) 

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

269. — içel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Akd«niz Gübre Sanayii A.§.'deki gr*v« 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/655) (1) 

270< — 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) 

271. — Tekirdağ Milletvekili Enis TütüncÜ'nün, ülkemizin, Sovyet Sosyalist Cum
huriyetler Birliğinden almak zorunda olduğu doğal gazı kullanamamasından dolayı 
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herhangi bir cezaî durumla karşılaşıp karşılaşılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/641) (t) 

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

273. — 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) , 

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

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

276. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, izmir - Yenifoça Gençelli mevkiinde it
hal kömüre dayalı bir termik santral yaptırılacağı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/658) (1) 

277. — Ankara Millet /el ili İbrahim Tez'in Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumundaki tayinlere ilişki/ Başbakandan sözlü soru önergesi (6/659) (1) 

278. — 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) 

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

280. — 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) 

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

282. — 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) 

283. — 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) 
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284. — 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) 

285. — izmir 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) 

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

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

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

289̂  — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Erzurum İlindeki sağlık ocakların
da personel açığı bulunup bulunmadığına ve tspir - Çamlıkaya Sağlık Ocağı Tabibine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/605) 

290. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, kuraklık nedeniyle Erzurum tline 
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) 

291. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, 1989 - 1990 sezonu için Erzurum 
iline tahsis edilen kömür miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/607) 

292. — 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) 

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

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

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

296. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, siyasî parti üyesi olan bir vatandaşa 
Kars Emniyet Müdürlüğünce pasaport verilmediği iddiasına ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/609) 
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297. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, 7.11.1989 tarihinde İstanbul'da 
öldürülen bir gazetecinin katilinin bugüne kadar yakalanamamasınm nedenine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 

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

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

300. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürlüğünce yapılan sınavlara ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/679) (1) 

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

302. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Erzurum tüne bağlı Çat, Pasinler 
ve Şenkaya ilçelerindeki orta dereceli okulların öğretmen sorununa ilişkin Milli Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/633) 

303. — 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) 

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

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

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

307.S — İçel Milletvekili M. Istemihan 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) 

308. — 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 iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

309. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, haklarında müfettiş raporu ve mah
kûmiyet kararı bulunduğu iddia edilen iki daire başkanına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi (6/650) 
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3io. — içel Milletvekili Ekin Dikmen'in, TEK îçel Müdürlüğü ile ilgili iddialara 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/684) (1) 

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

312. — 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) 

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

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

315. — 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) 

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

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

318. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'm, Tunceli Hindeki bazı vatan
daşlara güvenlik kuvvetleri tarafından işkence yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/690) (1) 

319. — 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) 

320. — 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) 

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

322. — 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) 
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323. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne üi Süleoğlu beldesi ile çevre 
köylerde mukim bazı vatandaşların Ü Jandarma Alay Komutanlığına ihzar edilerek 
kimlik ve ikametgâh Jcontroluna tabi tutuldukları iddiasına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/696) (1) 

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

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

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

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

328. — 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) 

329. — 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) 

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

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

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

333. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Hakkâri İli Uludere İlçesi Taşdelen 
Köyü ve Kayadibi Mezrasmdaki vatandaşlardan bazılarının güvenlik güçlerinin baskısı 
nedeniyle Irak'a sığındıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/709) (1) 

334. — Bingöl Milletvekili Üharni Binici'nin, bir yurttaşımızın mahkeme karşısı
na çıkarılmaksızm güvenlik kuvvetleri tarafından kurşuna dizildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/710) (1) 
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335. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, istanbul Ataköy'deki iki adet 
okul arsasına ilişen Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/712) (1) 

336. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 1984 - 1985 yıllarında ülkemiz 
üzerinden İran'a silah sevkedildiği ve demokrasi dışı güçlerin Devletin haber alma ör
gütleriyle işbirliği içinde bulundukları iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/719) (1) 

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

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

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

340. — İçel 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) 

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

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

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

344. __ İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Ünal'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) 

345. — Erzurum Milletvekili İsmail 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) 

346. — Bingöl Milletvekili tlhami Binici'nin, Bingöl İli Karlıova İlçesi ile Muş 
İli Varto İlçesi arasındaki karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/683) 

347. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Kılıçfcaya Barajında su tutulma
sından etkilenen köylülerin sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/724) (1) ' , 

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

349. — 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) 

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

351. _ 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 İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/729) (1) 

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

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

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

355. — 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) 

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

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

358. — 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) 

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



360. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Siirt İli Eruh İlçesi Körüklükaya 
Köyünde bir vatandaşın ve Eruh Ayıntepedeki çatışmada bir erin öldürülmeleriyle il
gili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/746) (1) 

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

362. — 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) 

363. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt - §ırnak ve Mardin - Silopi 
kömür ocaklarında 1990 yılında gerçekleştirilen üretime ve yapılan tahsislere ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) (1) 

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

365. — 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) 

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

367. — 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) 

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

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

370. — 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) 

37L — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Erzurum Asayiş Şube Müdürü hak
kındaki iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/760) (1) 

372. — 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) 
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373. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, istanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
koridorlarında bir grup öğrencinin toplu namaz kıldıkları iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/762) (1) 

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

375. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, günlük bir gazetenin 2.3.1990 tarihli 
nüshasında yer alan «Ankara'nın Göbeğinde Humeyni Lisesi» başlıklı habere ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) (1) 

376. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, TRT - INT 5 inci kanal yayın
larının yurt dışındaki vatandaşlarımızca izlenemediği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/795) (1) 

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

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

379. _ 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) 

380. — 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) 

38L — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun, Balıkesir İlinde 3 üncü 
noterliğin ne zaman kurulacağına ilişkin Adalet Bakamndan sözlü soru önergesi (6/705) 

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

383. — 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) 

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

385. — 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) 
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386. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Tarım 

Satış Kooperatifleri Birliğince 1980'den bu yana satın alınan, kiralanan ya da ortak 
olunan özel sektöre ait fabrikalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/804) (1) 

387. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, istanbul 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) 

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

389. — 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) 

390. — 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) 

391. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı idaresinin Menkul Kıymetler Borsasındaki faaliyetlerine ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/810) (1) 

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

393. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, §ark Kromları - Ferrokrom Tesisle
ri özel güvenlik teşkilatında yapüan tayinlere ve bölgede özel ocakları bulunan kişi
lerce bu tesislerden krom çalındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/812) (1) 

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

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

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

397. — Zonguldak M illelvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Kastamonu İli İlgaz ilçesi 
Saraycık ve Balcı köylerinde meydana gelen yangınlar nedeniyle yöredeki vatandaş
lara yardım yapılmadığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/731} 
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398. — 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) 

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

400̂  — 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) 

401. — izmir Milletvekilli Fuat Kılcı'nın, son üç yıl içinde ülkemize iltica eden 
Iraklılara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/827) (1) 

402. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, son üç yıl içinde Bulgaristan'dan ülke
mize gelen soydaşlarımıza ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/828) (1) 

403. — 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) 

404. — 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) 

405. - - Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne ili 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) 

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

407. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, görevlerinden uzaklaştırılan uzmanla
rın yerine sağlık konusunda deneyimsiz kişilerin atandığı iddiasına ilişkin Sağlık Baka
nından sözlü soru önergesi (6/750) 

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

409. — 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) 

410. — Kocaeli Milletvekili Ömer TürkçakaFın, 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) 
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411. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, 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) 

412. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, istanbul, izmir ve iskenderun gibi li
manlarımızda kirlenmeyi önleyici bariyer ve kimyasal sistemler bulunup bulunmadığı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/840) (1) 

413. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, 1990 yılı enflasyon hedefine ve ilk üç 
aydaki fiyat artışlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/841) (1) 

414. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Pakistan asıllı ingiliz uyruklu mollaların 
Edirne'deki camilerde cihat çağrısı yaptıkları iddiasına ve Türkiye'ye geliş nedenlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/842) (1) 

415. — 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) 

416. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Karadeniz Bölgesindeki bakır 
ve çinko madenlerinin değerlendirilmesiyle ilgili üretim projesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) (1) 

417. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, çimento işçilerine, istedikleri 
zammın verilmemesinin nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/846) (1) 

418. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, ÇIMSE - iş Sendikasınca başla
tılan grevin ertelenme nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/847) (1) 

419. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan İli Beybağı ve istasyon 
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) 

420. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, T.; C. Ziraat Bankasından teşvik 
kredisi almış olan Tercan ilçesindeki kümes hayvanı üreticilerinin sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/848) (1) 

421. — Bursa Milletvekili Fehmi Işiklar'ın, Sosyalist Parti Van II örgütünün 
17.4.1990 tarihinde polisler tarafından basıldığı ve gözaltına alınan yedi kişiye işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/754) 

422. — izmir Milletvekili Akın Gönen'in, Niğde İli Bor ilçesindeki 600 LV. Ana 
Depo Fabrikasının kaldırılacağı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/868) (1) 

423. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, öğretmenlere sendika kurma hakkı 
tanınıp tanınmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/871) (1) 
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424. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İsparta - Karacaören, Tunceli - Mer
can ve Trakya barajları ile İğdır sulama suyu inşaatları nedeniyle usulsüz ödemeler 
yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/872) (1) 

425. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, pancar fiyatlarında yeni bir ayarlama 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/765) 

426. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun îli Vezirköprü ilçesinde Tekel 
tarafından sürdürülen yaprak tütün alımlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/766) 

427. — 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) 

428. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, 1980 yılından önce temeli atılan şeker 
fabrikalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/769) 

429. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Toplu Konut idaresince halka satılan 
Ankara - Eryaman'daki konutlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/770) 

430. — 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) 

431. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Seydişehir Alüminyum Fabrikasında 
kaç işçi çalıştırıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/773) 

432. — 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) 

433. — 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) 

434. — Niğde Milletveküi Doğan Baran'ın, il merkezlerindeki hastanelerin tıbbî 
cihaz ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/776) 

435< — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, ülkemizde davaların çok uzun 
süre devam etmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/777) 

436. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, silah taşıma imkânı sağlanan il genel 
meclisi üyeleriyle belediye başkanlarından Doğru Yol Partisi mensubu olanların mü
racaatlarına cevap verilmediği iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/778) 
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437. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, yeterlik sınavından geçmiş öğ
retmen adaylarının tayinlerinin yapılmamasının nedenine ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/779) 

438. _ Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, ülkemizde mevcut traktör 
fabrikalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/780) 

439. _ Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Toplu Konut Kanununun 
yürürlüğe girmesinden sonra kurulan konut kooperatiflerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/782) 

440. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, bir paket uzun Maltepe si
garasının maliyetine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/783) 

441. _ Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünce 
sulama ücretlerinin artırıldığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/784) 

442. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, hastalık nedeniyle bazı göllerimizde du
ran kerevit üretimine yeniden başlanması için ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/786) 

443. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, şeker fabrikası bulunan ilçelerden han
gilerinde Sosyal Sigortalar Kurumu hastanesi bulunmadığına ilişkin Çabşma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/787) 

444. — izmir Milletveküi Fuat Kılcı'nın, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Fonun
dan konut kooperatiflerine 1989 yriında verilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/788) 

445. — 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) 

446. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, Sağuk Bakanlığınca 1989 - 1990 yılla
rında Devlet Planlama Teşkilatıyla irtibatlı olarak yabancı kuruluşlara araştırma yap
tırılıp yaptırılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 

447. — Zonguldak Milletveküi Güneş Müftüoğlu'nun, trafik kazalarının önlene
bilmesi için şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin hareket saatlerinde dü
zenleme yapılıp yapılamayacağına üişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/792) 

448. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Cudi Dağı çevresinde kaç köy boşal
tıldığına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/793) 

449. — Bursa Milletvekili ilhan Aşkın'ın, Bursa Büyükşehir Beliedüyesine ait Taş
ocağı ve Asfalt Şantiyesinin nakli için alınan karara ve bu amaçla gerçekleştirilen ka
mulaştırmaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/873) (1) 
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450. — 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) 

451. — Balıkesir Milletvekili I. Önder Kırlı'nın, huzurevleri ücretlerine yapılan 
zammın huzurevi sakinlerini mağdur ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/875) (l) 

452. — 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) 

453. — 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) 

454. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Horzum'un, bazı milletvekilleri tarafından 
korunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/878) (1) 

455. — 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) 

456. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ülkemize sığınan İran vatandaşları bu
lunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/880) (1) 

457. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ülkemize sığınan Irak vatandaşları bu
lunup. bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) (1) 

458. — Hakkârii Milletvekili 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) 

459. — Kocaeli Millfetvekili Ömer Türkçakal'ın, Missuri Üniversitesi Siyasal Bil
giler Fakültesince ülkemizle ilgili olarak hazırlandığı iddia edilen rapora ilişkin Başba
kandan sözllü soru önergesi (6/886) (l) 

460. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Millî Savunma Bakanlığınca 12 Ey
lül 1980 tarihimden sonra açılan ihalelere ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/887) (1) 

461. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, «Başkanlık» veya «Şube Müdürlü
ğü» görevi yapan lise mezunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/817) 

462. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, kamu iktisadî teşebbüslerinde yö
netim kurulu üyeliği veya danışmanlık görevi verilen eski milletvekillerine ilişkin Baş
bakandan sözlü sora önergesi (6/818) 
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463. — Erzurum Milletvekili ismail 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) 

464. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum - ispir karayoluna ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/820) 

465. — içel 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) 

466. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya İlinde ne zaman olimpik 
yüzme havuzu yaptırılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

467. — 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) 

468. — 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) 

469. — Bingöl Milletvekili Ilhami 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) 

470. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'in, Cumhurbaşkanının ve Cumhurbaşkanlığı 
Makamının tarafsızlığına gölge düşürüldüğü iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/889) (1) 

471. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Hakkâri İli Çukurca ilçesinde ko
ruculuk kabul etmeyen köylülerin bulunduğu köylerin etrafının mayınla döşendiği id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) (1) 

472. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, İstanbul'daki bir diş doktorunun mu
ayenehanesinin polislerce basıldığı ve telefonunun dinlendiği iddialarına ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/908) (1) 

473. — istanbul Milletvekili Ali Haydar Erdoğan'ın, Başbakanlıkça Devlet Plan
lama Teşkilatından alındığı iddia edilen hayali ihracat dosyaları için dava açılıp açıl
madığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/891) (1) 

474. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, «Eğitim - iş Kolu Kamu Gö
revlileri Sendikası» nın 'kuruluş başvurusuyla ilgili dilekçenin Ankara Valiliğince ka
bul edilmediği iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/843) 

475. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Devlet İhale Kanununun 44 üncü 
maddesi uyarınca verilen ihalelere ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/892) (1) 
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476. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, konut edindirme fonu için toplanan 
paralara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/849) 

477. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edil
mesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun uyarınca yapılan işlemlere 
ilişkjn Başbakandan sözlü soru önergesi (6/850) 

478. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak ili Beytüşşebap İlçesi Dön
mezler Köyünden iki vatandaşın Boğazveren Köyü korucuları tarafından gözaltına 
alındığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/893) (1) 

479. — 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) 

480. — Nevşehir Milletvekili Cemal Seymen'in, Cumhurbaşkanlığının 1990 malî 
yıh ödeneğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/895) (1) 

481. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Mardin İli Dargeçit İlçesinde 30.5.1990 
- 1.6.1990 tarihlerinde meydana geldiği iddia edibn olaylara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/896) (1) 

482. — Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş'in, Bayan Özal'ın Japonya ziyare
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/909) (1) 

483. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, küçük esnaf ve çiftçilerin vergi 
cezalarının affedilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/910) (1) 

484. — Bingöl Milletvekili llhami Binici*nin, Ankara Tıp Fakültesi 3 üncü sınıf 
öğrencilerinden birine işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/911) (1) 

485. - Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Beytüşşebap İlçesi Oymakaya Kö
yü civarında 1990 yılı Nisan ayında meydana gelen olaya ve olayla ilgili olarak ileri 
sürülen iddialara ilişkin 'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/912) (1) 

486. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, üniversitelerin içinde bulunduğu du
rumun düzeltilmesi için ne gibi çalışmalar planlandığına ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/851) 

487 — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, Bağ - Kur emeklilerinin yaşam 
standardının yükseltilmesi için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/913) (1) 

488. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Ankara İli Şereflikoçhisar İlçesinde 
görevli jandarma bölük komutanı hakkındaki iddialara ilişkin içişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/914) (1) 
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489. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, 3.6.1990 tarihinde yerel seçim yapılan yer
lerde seçimden önce kaç kişinin işe alındığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/915) (1) 

490. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, ülkemizce, İslam Kalkınma Ban
kası ile Kuveyt, Suudi ve Sama fonlarından alındığı iddia edilen kredilere ve 1989 
yılında güvenlik güçlerine intikal eden irtica olaylarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/916) (1) 

491. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, geçmiş yıllarda tatile gönderilen 
öğrencilerin sayısına ve öğrencilere «gençlik tatil kredisi» verilip verilmeyeceğine iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/917) (1) 

492< — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Etibank - Kütahya 100 üncü 
Yıl Gümüş Üretim Tesislerinin yıllık üretim miktarına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/918) (1) 

493. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, silah taşıma ruhsatı verilen il 
genel meclisi üyelerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/919) (1) 

494. — 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) 

495. — tçel Milletvekili M. îstemihan Talay'ın, T. C. Ziraat Bankasınca hayvan
cılık kredilerine uygulanan faiz oranına ilişkin Başbakandan sözılü soru önergesi 
(6/925) (1) 

496. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, 1990 yılı hac döneminde baş
vuruda bulunan ve hacca gidebilen vatandaşların sayısına ve hacı adaylarından alınan 
ücretlere ilişikin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/926) (1) 

497. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Fırat Üniversitesinde çalıştırılan ge
çici işçilere sözleşmeye bağlı haklarının verilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/927) (1) 

498. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Karaman İli Ermenek İlçesinde 
Türkiye Emlak Bankası şubesi açılıp açılmayacağına ilişikin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/929) (1) 

499. _ Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, olağanüstü hal uygulaması nedeniyle 
yapılan harcamalara ilişikin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/930) (1) 

500. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak İli Kurucaşile 
İlçesi Tekkeönü Köyü Sağlık Ocağının araç ve tıbbî malzeme sorununa ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/855) 

501'. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak tli Kurucaşile 
İlçesi Tekkeönü Köyü Sağlık Ocağının doktor sorununa ilişkin Sağlık Bakanından söz
lü suru önergesi (6/856) 
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502. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Amasra İlçesi adlî teşkila
tının ne zamap kurulacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/857) 

503. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak İli Kurucaşile 
İlçesine bağlı olan ve orman içinde bulunan bazı köylerin «Orman dışı köy» olarak 
belirlendiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/858) 

504. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Çevrimli Köyünde meydana gelen 
olayla ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/931) (1) 

505. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, otomobil ithalinin neden olacağı 
sorunlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/932) (1) 

506. —• Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, bakanlıkların ve kamu iktisadî teşeb
büslerinin sosyal eğitim ve dinlenme tesislerinden 3/ararlanabilme koşullarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/933) (1) 

507. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, bir Devlet Bakanının gümrüksüz ola
rak yurda kaçak mal soktuğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/934) (1) 

508. —• Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bazı üst düzey bürokratların «Rabı-
tat-ül Alem-il İslam Teşkilatı» tarafından hacca davet edildiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/935) (1) 

509/—'Bingöl Milletvekili tlhami Binici'nin, Ankara Sigortanın Etibank tarafın
dan satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/936) (1) 

510. —.Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Muğla İli Milas İlçesi, Güllük 
Kasabası Dalyan bölgesinde yapılması düşünülen havaalanına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/937) (1) 

511. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, Denizcilik Bankasınca, gemi alımı 
için kimlere ne miktar kredi verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/938) (1) 

512. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 1990 yılı hacı adaylarının kar
şılaştıkları bazı sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/940) (1) 

513. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, vatandaşlıktan çıkartılan bazı 
eski vatandaşlara farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/941) (1) 

514. — Ankara Milletvekili ibrahim Tez'in, Sağlık Bakanlığı ile Sosyal Sigortalar 
Kurumu dışındaki sağlık tesislerinde çalışan sağlık personelinin ek ödemeden yarar
landırılmamağının nedenine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/859) 
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515. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Eruh İlçesi Bingöl Köyünden bir 
vatandaşın ikibuçuk ay gözaltında bulundurulduğu ve konutunun güvenlik mensup
larınca yakıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/942) (1) 

516. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İda
resince Ankara Mesnevi Sokakta yaptırılan lojmanların tefriş ve tahsisine ve idarece 
bazı usulsüz işlemler yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/943) (1) 

517. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Başbakanın İskenderun ve İkizce'ye 
yaptığı seçim gezisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/860) 

518. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, askerî helikopterlerin hangi hallerde 
kimin emri ile kullanıldığına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/861) 

519. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Silopi İlçesi Derebaşı Köyünden zo
runlu olarak İlçeye göç ettiği iddia edilen vatandaşların sorunlarına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/862) 

520. — İçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, MİT'in Ankara Teşkilatında gö
revli sivil kökenli elemanların Doğu ve Güneydoğudaki illere sürüldüğü iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/944) (1) 

521. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi 
Liderinin bölücülük yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/863) 

522. — 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) 

523. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Van İli Başkale İlçesi Yukarı Dik
men Köyünde 1.6.1990 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/945) (1) 

524. -— Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy'un, Hacıbektaş Veli Müzesi girişinin 
sol tarafında bulunan mezarların külliye içerisinde başka yere nakledildiği iddiasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/946) (1) 

525. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 1990 yılı Haziran ayında'Tunceli İli 
Ovacık İlçesi Çayüstü Köyünde ve 1.8.1990 tarihinde Mardin İli Kızıltepe ilçesi Ay
dın Köyünde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/947) (1) 

526. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, petrol ürünlerinin kullanımında tasarrufa 
gidilmesi için açıklama yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/865) 
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527. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafın
dan tahıl bedeli olarak çiftçilere verilen çeklerin karşılıksız çıktığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/948) (1) 

528. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası A. O. ile 
ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/949) (1) 

529. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, Manisa İli Sarıgöl İlçesinin güneyin
deki kuşatma kanalının doldurulmasının neden olduğu sorunlara ve Ömerli Deresinin 
ıslahına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/950) (1) 

5.30. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Toplu Konut İdaresince İzmit - Yahya 
Kaptan'da yaptırılmakta olan konut inşaatlarının hangi firmalara ne kadar bedelle 
ihale edildiğine ve firmalara yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/951) (1) 

531. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Toprak Mahsulleri Ofisince Trak
ya yöresinde 22.7.1990 tarihinden bu yana çiftçilerden satın alınan tahılların bedelle
rinin ödenmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/952) (1) 

532. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Şırnak İli Uludere İlçesi Ballı 
Köyünden bazı vatandaşların keyfî olarak gözaltına alındığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/956) (1) 

533. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir Büyükşehir Belediyesince Macar 
İkarus Firmasından satın alınacak körüklü otobüsler için Ziraat Bankasınca teminat 
mektubu verilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/957) (1) 

534. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İline bağlı Dereler ve 
Taraklı köylerinde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/958) (1) 

535. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın. Devlete ait makam otolarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/959) (1) 

536. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Toprak Mahsulleri Ofisinin hu
bubat alımlarıyla ilgili ödeme koşullarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/960) (1) 

537. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Devlet yetkililerinin son altı ayda 
yaptıkları yurt dışı gezilerinin maliyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/962) (1) 

538. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, il genel meclisi üyelerine silah ruhsatı 
verilmesinde farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/870) 

539. — îçd Milletvekili M, tstemihan Talay'ın, körfez krizi nedeniyle ülke
mizin uğradığı ekonomik kayıplara ve bu kayıpların telafisi için hangi ülkelerce ne 
gibi taahhütlerde bulunulduğuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/964) (1) 
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540. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Etibank Mazıdağı Fosfat İşletme te
sislerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/966) (1) 

541. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası A.O. Genel 
Müdürü hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/967) (1) 

542. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Yalova - Gökçedere Köyünde şeriat çağ
rısı yaptığı iddia edilen bir kişi hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/968) (1) 

543. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, Ardahan - Şavşat karayolunun ne za
man bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/970) (1) 

544. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Zara - Suşehri Geminderesi yolu
nun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/971) (1) 

545. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Nusaybin'in Kuru Köyünde 26 -
29.8.1990 tarihlerinde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/977) (1) 

546- — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, ülkemizde faaliyet gösteren sermaye 
şirketlerinden hangilerine kamu adına sermaye ortağı olunduğuna ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/978) (1) 

547. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Romanya'dan ülkemize gelen tu
ristlere ve beraberlerinde getirdikleri eşyalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/979) (1) 

548. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Göksün - Andırın ve 
Andırın - Kahramanmaraş yollarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/882) 

549. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, İzmir İli Bayındır İlçesi Sarıyurt Kö
yü çevresinde meydana gelen orman yangını nedeniyle bölgedeki köylülere Orman 
Genel Müdürlüğünce işçilik verilmediği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/980) (1) 

550. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in Menderes Deltasına ve bölgede 
uygulanacak olan «Sulak alanların ve bataklıkların kurutulması projesi»ne ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/981) (1) 

551. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, beslenme bozukluklarının önlenmesi 
için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ve hekimi bulunmayan sağlık ocaklarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/883) 

552. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, İzmir'in kurtuluş törenleri nede
niyle Atatürk Anıtı'na çelenk koymak isteyen Türkiye Birleşik Komünist Partisi yöne-

(32 inci Birleşim) 
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ticilerine izin verilmediği iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/884) 

553. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Şırnak İli Uludere İlçesindeki yok
sul vatandaşlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonundan yardım yapılmadığı 
iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/992) (1) 

554. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, Eruh İlçesine bağlı bazı köylerin 
boşaltıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/993) (1) 

555. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, Çevre Kirliliğini önleme Fonun
dan illere ayrılan tahsisatlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/994) (1) 

556. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Şırnak İli merkezinde oturan va
tandaşlara ait meyve ve kavak ağaçlarının güvenlik güçlerince kesildiği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/995) (1) 

557. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, kalkınmada öncelikli yörelere ve
rilen teşvik kredilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/998) (1) 

558. — Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğulları'nın, günlük bir gazetenin 21.8.1990 
tarihli nüshasında yeralan bir makaleye ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/999) (1) 

559. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli İlinin çevre sorunlarıyla 
ilgili olarak yabancı bir firmaya tanzim ettirilen rapora ve bu rapor gereğince alınan 
tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1000) (1) 

560. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Yuvacık (Kirazdere) Barajına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü'soru önergesi (6/1001) (1) 

561. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, İstanbul - Adapazarı ve İzmit - Ya
lova karayolları üzerindeki bazı yerleşim yerlerine üst geçit yapılıp yapılmayacağına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1002) (1) 

562. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Çankırı İli İlgaz İlçesi Saraycık 
Köyünde 15.7.1987 tarihinde meydana gelen yangından zarar gören vatandaşlara ne 
gibi yardımlar yapıldığına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru Önerge
si (6/897) 

563. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, soğuk demircilik meslek dalı için 
yazar kasa kullanma mecburiyetinin kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/898) 

564. —'Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Afyon İli Bayat İlçesi İmrallı Köyüj 
Sağlık Ocağının ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/899) 

565. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Çay - Dinar karayoluna ve Afyon İli 
Emirdağ İlçesine bağlı bazı köylerin sulama suyu sorununa ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/900) 
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566. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Emirdağ İlçesine bağlı bazı kasaba ve 
köylere otomatik telefon santralı verilip verilmeyeceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/901) 

567. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Afyon İli Tatarlı Kasabasında daha 
önce kapatılan jandarma karakolunun yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/902) 

568. —Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Kütahya İlinin ne zaman doğal 
gaza kavuşturulacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/903) 

569. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Mardin Hinde kapalı bulunan 
okul sayısına ve öğretmen sorununa ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/904) 

570. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Mardin'de nakliyat işiyle uğraşan 
şoför ve nakliyecilerin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/905) 

571. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Mardin Hine bağlı köylerin içme 
suyu ve yol sorunlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/906) 

572. — Bingöl Milletvekili îlhami Binici'nin, Bingöl İli Sıtma Savaş Kurumunda 
görevli bir sağlık memurunun emekliye ayrılış nedenine ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/907) 

573. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Aşağı Sakarya Projesine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/920) 

574. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya İlindeki Gökçeören batak
lığının kurutulması ve Çark Deresinin ıslahı çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve îskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/921) 

575. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya Organize Sanayi Bölgesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) 

576. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Magıc Box Şirketine Türkiye Kal
kınma Bankasınca kredi verilip verilmediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/923) 

577. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, 1991 yılı Yunus Emre tanıtım 
ve kutlamaları için ne gibi hazırlıklar yapıldığına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/924) 

578. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antbirlik Yönetim Kurulunun feshe
dilmesinin nedenine ve bu kuruluşun borçlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/953) 

579. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Eskişehir özel Tip Cezaevinin konu
muna ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/954) 
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580. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, işkence nedeniyle polisler aleyhine 
açılan bir davaya bakan yargıçların tehdit edildikleri iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/955) 

581. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 26.3.1989 tarihinden sonra hangi be
lediyelere ne miktar yardım yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/972) 

582. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, televizyonda yayınlanan «32 nci 
Gün» programına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/973) 

583. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, yabancı dil eğitimi yaptırmak ama
cıyla 26.3.1989 tarihinden sonra yurt dışına gönderilen basın mensuplarına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/974) 

584. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 26.3.1989 tarihinden sonra proje 
karşılığında hangi belediyelere ne kadar yardım yapıldığına ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/975) 

585. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Mahallî İdareler Genel Müdürlü
ğünce 26.3.1989 tarihinden sonra proje karşılığında hangi belediyelere ne kadar yar
dım yapıldığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/976) 

586. — Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, yurt dışında çalışan yurttaşları
mızın doğan çocuklarına verilebilecek isimlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/982) 

587. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, üniversitelere bağlı hastanelere başvu
ran dar gelirli vatandaşların ücretsiz olarak muayene ve tedavi edilmelerinin düşünülüp 
düşünülmediğine ilişkin Sağlılk Bakanından sözlü soru önergesi (6/983) 

588. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Türk Hava Yollarının Lefkoşe se
ferlerine ilişkin Ulaştırma Balkanından sözlü soru önergesi (6/984) 

589. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde 
yaplıdığı iddia edilen bilgisayar ihalesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/985) 

590. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfınca gerçekleştirilen kok kömürü ithaline dair ihalenin iptal nedenine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/986) 

591. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Adıyaman 11 Özel İdaresince ger
çekleştirilen kum ocağı ihalesine ilişkin İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/987) 

592. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumu Aile Bütünlüğünün Korunması Dairesi eski Başkanına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/988) 
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593. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumu Genel Müdürü için tanzim ve tefriş edildiği iddia edilen makam odalarına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/989) 

594. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu için gerekli mobilya ve büro eşyasının Devlet Malzeme Ofisinden satın 
alınmamasının nedenine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/990) 

595. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürlüğünce açıldığı iddia edilen eşofman ihalesine ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/991) 

1 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 39 Arkadaşının, 28.3.1983 Tarihli 
ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 14 üncü Maddesinin 
(h) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (2/242) (S. Sayısı : 397) (Dağıtma tarihi : 2.4.1990) 

2. — 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, 
Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine, 818 Sayılı Borçlar Kânununun 83 üncü Mad
desine Bir Fıkra Eklenmesine, 3095 Saydı 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) 

3. — 765 Saydı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ile içel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, Ankara Milletvekili Kâmil 
ALteşoğulları ve 62 Arkadaşının, Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 16 Arkadaşının, 
Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 12 Ar
kadaşının, Sakarya Milletvekili Ayhan Reyhan Sakaüıoğlu'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) 

4. — Gümüşhane Milletvekili Ülkü Güney ve 2 Arkadaşının, 926 Saydı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/203) (S. 
Sayısı : 401) (Dağıtma tarihi : 5.4.1990) 

5. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/905) (S. Sayısı : 403) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1990) 
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6. _ 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) 

7. — Adlî Sicil Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/524) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi : 12.4.1990) 

8. — İstanbul 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 İlişkin 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) 

9. — 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 : 40S) (Dağıtma tarihi : 18.4.1990) 

10. — 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) 

11. — 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri komisyonları 
raporları (1/649) (S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 2.5.1990) 

12. — 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında 26.5.1988 Tarihli ve 3450 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 
uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gön
derme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/481, 3/583) (S. Sayıları : 155 ve 
155e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 21.12.1988, 10.5.1990) 

13. — İçel 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) 

14. — Balıkesir Milletvekili önder Kırlı ve 24 Arkadaşının, 657 Saydı Devlet 
Memurları Kanununun 48 inci Maddesinin (A) Bendi Beşinci Fıkrasının Yeniden Dü
zenlenmesine İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/89) (S. Sayısı : 
414) (Dağıtma tarihi : 10.5.1990) 

X 15. — Millî Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/696) (S. Sayısı : 
415) (Dağıtma tarihi : 11.5.1990) 
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16. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı ve 3 Arkadaşının 2918 Sayılı 
Karayolları Trafik Kanununun 6 ve 114 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve içler i Komisyonu Raporu (2/239) (S. Sayısı : 423) (Dağıtma 
tarihi : 15.5.1990) 

17. — polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve içişleri Komisyonu Raporu (1/701) (S. Sayısı : 424) (Da
ğıtma tarihi : 15.5.1990) 

18. — izmir Milletvekili Işılay Saygın ve 3 Arkadaşının, 3394 ve 3542 Sayılı 
Kanunlarla Değişik 3194 Sayılı imar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bu Kanuna iki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/333) (S. Sayısı : 421) (Dağıtma tarihi : 
17.5.1990) 

19. — Samsun Milletvekili Kemal Akkaya'nın, 3346 Sayılı Kamu iktisadî Te
şebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlen
mesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna iki 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) 

20. — Malatya Milletvekili ibrahim 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) 

21. — Malatya Milletvekili ibrahim 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) 

22. — Malatya Milletvekili ibrahim 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) 

23. — 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) 

24. — 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) 

25. — 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) 
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26. — istanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/736) (S. Sayısı : 436) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

27. — tstanbul 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) 

28. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/902) (S. Sayısı : 438) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

29. — İçel 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) 

30. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'm, 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) 

X 31. — 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 32. — 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) 

X 33. — 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) 

34. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 29 Arkadaşının, îzin 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) 

35. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 14 Arkadaşının, 1111 Sayılı Asker
lik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (2/324) (S. Sayısı : 459) (Dağıtma tarihi ; 17.10.1990) 

36. — 2954 Sayılı Kanunun 13 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/744) (S. Sayısı : 463) (Dağıt
ma tarihi : 18.10.1990) 



— 57 — 

37. — İzmir Milletvekili Erdal İnönü ve 44 Arkadaşının, Temelli Kapatılmış Si
yasî Partilerin Açılması ye Hazineye intikal Eden Mal Varlıklarının ladesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/306) (S. Sayısı : 464) (Dağıtma ta
rihi : 22.10.1990) 

38. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 3 Arkadaşının, 10.7.1953 Ta
rihli ve 6132 Sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesine Bir Bent Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(2/334) (S. Sayısı : 468) (Dağıtma tarihi : 24.10.1990) 

X 39. — Türkiye Cumhuriyeti ile Portekiz Cumhuriyeti Arasında Kültür Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/532) (S. Sayısı : 465) (Dağıtma tarihi : 25.10.1990) 

X 40. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasında 
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/554) (S. Sayısı : 466) (Dağıtma ta
rihi : 25.10.1990) 

X 41. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Arasında 
Eğitim ve Kültür Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/605) 
(S. Sayısı : 467) (Dağıtma tarihi : 25.10.1990) 

42. — İstanbul Milletvekili Mustafa Timisi ve 7 Arkadaşının, 2559 Sayılı Polis 
Vazife ve Selahiyet Yasasına Bir Madde Eklenmesine ve 466 Sayılı Yasa Dışı Yaka
lanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Yasanın 1 inci Mad
desinin Bir Bendinin Değiştirilmesine İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet ve İçişleri Komis
yonları Raporları (2/39) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi : 31.10.1990) , 

43. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, 1580 Sayılı Belediye Kanununun 53 ün
cü Maddesinin 1 inci Fıkrasının 4 üncü Bendinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/300) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma' ta
rihi : 31.10.1990) 

X 44. — Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/690) 
(S. Sayısı : 477) (Dağıtma tarihi : 5.11.1990) 

X 45. — Malatya Milletvekili Galip Demirel'in, Bankalar ve Sigorta Şirketleri ile 
özel Finans Kuruluşlarının Vakıf Eski Eserlerinin Onarım ve Restorasyon Giderlerine 
İştiraki Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sa
yısı : 478) (Dağıtma tarihi : 5.11.1990) 

46. — Devlet Memurları Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/747) (S. Sayısı: 482) 
(Dağıtma tarihi : 5.11.1990) 

(32 inci Birleşim) 
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X 47. — Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Çocuk Esir
geme Kurumunun Bazı Vergilerden, Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tutulmasına»' 
Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile İstanbul Milletvekili 
M. Necat Eldem'in, Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Çocuk 
Esirgeme Kurumunun Bazı Vergilerden, Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tutulma
sına Dair Kanunun Adı ile 1 inci ve 3 üncü Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/725, 2/270) (S. Sayısı : 481) 
Dağıtma tarihi : 6.11.1990) 

48. — Balıkesir Milletvekili A. Edip Uğur'un, Mezarlıklar ve Şehitlikler Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/400) (S. Sayısı : 490) (Dağıtma ta
rihi : 8.11.1990) 

X 49. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda 
Adlî Yardımlaşmaya Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/60)1) (S. Sayısı : 484) 
(Dağıtma tarihi : 8,11.1990) 

X 50. — Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında 
Hukukî işbirliğine İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/600) (S. Sayısı : 485) 
(Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 

X 51. — Türkiye Cumhuriyeti ve Avusturya Cumhuriyetinin Taraf Bulundukları 
1.3.1954 Tarihli Hukulk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesine İlişkin Olarak Yaptıkları 
16 Eylül 1988 Tarihli Ek Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/521) (S. Sayısı : 483) 
(Dağıtma tarihi: 8.11.1990) 

X 52. — Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Karar
larının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/609) 
(S. Sayısı : 486) (Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 

X 53. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti Ara
sında Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın İnfazı Amacıyla Hükümlü Şahısların Transferine 
Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/610) (S. Sayısı : 487) (Dağıtma tarihi : 
8.11.1990) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 


