
DÖNEM : 18 CİLT : 55 YASAMA YILI : 4 

T. B. M. M. 
TUTANAK DERGİSİ 

^ ^ ^ = • ^ 

61 inci Birleşim 

8.1. 1991 Salı 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 
IV. — TEŞEKKÜR, TEBRİK, TEMENNİ VE TAZİYETLER 
1. — TBMM Başkanlık Divanının, yeni yıl nedeniyle Yüce Meclise ve Par

lamento üyelerine başarı dilek ve temennileri 
V. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı İmren Aykut'un, Genel Maden-

tş Sendikasınca başlatılan grev ve Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak işye
ri İşçilerinin yürüyüşlerine ilişkin gündem dışı açıklaması ve tzmir Milletvekili 
M. Turan Bayazıt, Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoglu ve Giresun Millet
vekili Burhan Kara'nın aynı konuda grupları adına konuşmaları 

2. — Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar'ın, işçi grevlerine ilişkin gündem dışı 
konuşması 

Sayfa 

33 
33 
35 
35 

35 
35 
35 

35:53 

53:56 



T.B.M.M. B : 61 8 . 1 . 1991 O : 1 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

Yapılan yoklama sonucunda, Genel Kurulda toplantı yetersayısı bulunmadığı anlaşıldı
ğından, 

8 Ocak 1991 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 15.17'de son verildi. 

Kâtip Üye 
Bursa 

Mustafa Ertuğrul Ünlü 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhalim Araş 

Kâtip Üye 
Konya 

Kadir Demir 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

4 . 1 . 1991 Cuma 

Teklif 

1. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak ve 3 Arkadaşının, 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 104 üncü Maddesine tki Bent Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/4S7) 
(Adalet komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.12.1990) 

Yazdı Soru Önergeleri 

1. — tzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, işçilerin bir günlük çalışmama kararıyla ilgili ola
rak televizyonun 1.1.1991 tarihli 20.00 ana haber bülteninde yeralan haber ve yorumlara ilişkin 
Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1781) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.1.1991) 

2. — İçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, İncirlik Üssünün NATO amaçları dışında 
da A.B.D. tarafından kullanılmasına imkân tanıyan bir protokol imzalanıp imzalanmadığına 
ve körfez krizi nedeniyle alınan tedbirlere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1782) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 3.1.1991) 

3. — tçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, muhtarların bazı sorunlarına ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1783) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.1.1991) 
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8 . 1 . 1991 Sah 

Tasarılar 
1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında 

Hava Ulaştırması Anlaşmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/770) (Bayın
dırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.1.1991) 

2. — 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/771) (Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 7.1.1991) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Aydın Valisi ve Devlet Hastanesi ile ilgili 

iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1784) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.1.1991) 

2. — Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün'ün, yurt dışında çalışan ve iznini kullanmak 
üzere Türkiye'ye gelen bir vatandaşın ölümüyle ilgili olarak ne gibi işlemler yapıldığına ilişkin 
içişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1785) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.1.1991) 

3. — tzmir Milletvekili Akın Gönen'in, Ege Bölgesindeki şirketlerden birçoğunun 1990 
yılında iflas etmesinin nedenlerine ve METAŞ'la ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı so
ru önergesi (7/1786) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.1.1991) , 

4. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüPün, İstanbul tli Yeniköy sahil şeridinin tahrip 
edildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1787) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 7.1.1991) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Aytckin Kolil 

KÂTİP ÜYELER : İsmail Üğdül (Edirne), Kadir Demir (Konya) 

— — — — « 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 61 inci Birleşimini açıyorum. 

III. - YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Salonda bulunan sayın millet
vekillerinin işaret buyurmalarını rica ediyorum. 

(Hatay Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'e kadar yoklama yapıldı) 

IV. — TEŞEKKÜR, TEBRİK, TEMENNİ VE TAZİYETLER 

1. — TBMM Başkanlığının, yeni yıl nedeniyle, Yüce Meclise ve Parlamento üyelerine başarı dilek 
ve temennileri 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Türkiye Büyük Millet Meclîsi Başkanlık Divanı adına, Yüce Meclise ve sayın milletvekil

lerine 1991 yılında başarılı çalışmalar diliyoruz. (Alkışlar) 

V. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı imren Aykut'un, Genel Maden-Iş Sendikasınca başlatı

lan grev ve Türkiye Taşkömürü Korumu Zonguldak işyeri işçilerinin yürüyüşlerine ilişkin gündem dışı 
açıklaması ve izmir Milletvekili M. Turan Bayazü, Zonguldak Milletvekili Güneş Müflüoğlu ve Gire
sun Milletvekili Burhan Kara'nın aynı konuda grupları adına konuşmaları 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Zonguldak kömür madeni işçilerinin greviyle ilgili ola
rak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Dr. İmren Aykut gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (İstanbul) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; son günlerde kamuoyunu en çok meşgul eden ve sağduyu sahibi 
herkesi üzen, Zonguldak'taki Türkiye Taşkömürü Kurumu işyerinde, 30 Kasım 1990 tarihin
den bu yana Genel Maden-t$ Sendikası tarafından sürdürülen grev ve son olarak 4 Ocak 1991 
tarihinde başlatılan yürüyüşle ilgili gelişmeler hakkında Yüce Meclise bilgi sunmak istiyorum. 
Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Taşkömürü Kurumunda çalışan 39 128 işçi
nin, 1 Temmuz 1990 tarihinden itibaren geçerli olacak toplu iş sözleşmesi için, işçi kesimini 
temsil eden Genel Maden-lş Sendikasıyla, işveren sendikası Türk Kamu-Sen arasında, 23.7.1990 
tarihinde müzakerelere başlanmıştır. Yasal süre içinde anlaşma sağtanamaması üzerine, resmî 
arabulucu tayin edilmiş; ancak, resmî arabulucunun da uyuşmazlığı çözememesinden sonra, 
sendikaca, 20.11.1990 tarihinde grev kararı alınmış ve grev 30 Kasım 1990 tarihinde, 36 449 iş
çinin katılımıyla uygulanmaya başlanmıştır. 

— 35 — 



T.B.M.M. B : 61 8 . 1 . 1991 O : 1 

Demokrasilerde, sendikaların, çalışma hayatının temel unsurları olduğuna yürekten ina
nıyoruz. Grev de elbette yasal bir haktır ve işçinin hakkını alabilmesi için, gerektiğinde kulla-
nılacak bir yoldur. 

Kuşkusuz, grev, yasaların belirlediği çerçevede kullanıldığı takdirde bir hak niteliğini taşır. 
Endüstriyel ilişkiler tarihimizde grevler, genellikle yasal prosedür içinde gerçekleştirilmiş

se de, zaman zaman bunun dışına çıkıldığı da olmuştur. Bu grevde de hemen hemen her gün, 
yasalara aykırı olarak toplantı ve gösteriler yapılmıştır. Buna rağmen, bunlara kesinlikle mü
dahalede bulunulmamış, en geniş şekilde müsamaha ve tolerans gösterilmiştir. Ne yazık ki bu 
grev, başka hiçbir grevde görülmeyen düzeyde, çeşitli kesimlerin tahrik ve teşvikine maruz kal
mıştır. Ancak, burada en üzücü olan taraf; SHP'li bir grup milletvekili arkadaşımızın, grevin 
başlatılmasında, her gün yasa dışı gösterilerin yapılmasında ve nihayet, âdeta ayaklanma gö
rüntüsü alan yasa dışı bir yürüyüşün organize edilip uygulanmasında başrolü oynamalarıdır. 

AHMET ERSİN (İzmir) — Kim onlar? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (Devamla) — Kanun 

yapan kimselerin, o masum insanları, bu yürüşlerin ve gösterilerin demokratik hak arayışı ol
duğuna ve yasa dışı olmadığına inandırmalarını, önlerine düşüp yürümelerini, onlara ve bizle
re acılar çektirmelerini, burada bir ibret vesilesi olarak ifade etmek zorundayım. 

VELİ AKSOY (İzmir) — Onlara acı çektiren sizsiniz. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (Devamla) — Yıllardır, 

bu ülkede yüzlerce grev oldu ve olmakta; oralarda grev yapanlar işçi değil miydi de, oralara 
hiç ilgi duymazken, Zonguldak, böylesine bir ilgi alanı oldu?!. 

Bu sorunun cevabı çok düşündürücüdür. Hiçbir grevde görmediğimiz şekilde, pek çok il 
ve ilçeden belediye başkanları, işi gücü bırakıp Zonguldak'a kadar giderek tahriklere katılmış; 
ayrıca, tahmin ettiğimiz veya edemediğimiz pek çok unsur, Zonguldak'taki bu olayda yer ve 
görev almıştır. 

Bütün bunlar sonucu, grev, maalesef arzu edilmeyen bir noktaya getirilmiştir. Ardından, 
4 Ocak 1991 tarihinde, "Çankaya'ya yürüyeceğiz" sloganlarıyla, işçiler Ankara'ya doğru yü
rüyüşe geçirilmiştir. Yürüyüşten önceki 3 Ocak gecesi olaya, tamamen yasa dışı ikinci bir bo
yut kazandırılmasını önlemek ve konuyu kendi makul çerçevesi içinde tutmak amacıyla, sendi
ka başkanı ile birkaç kez uzun telefon konuşmaları yaparak, bu yürüyüşten vazgeçmeleri için 
ısrarlı ricalarda bulundum, doğacak mahzurları ve olumsuzlukları anlattım. Kendisi, bu ko
nuşmaların sonunda, yürüyüşten vazgeçme eğilimi göstermişse de, maalesef, çevresini sarmış 
bulunan tahrik unsurları buna imkân vermemiştir. 

AHMET ERSİN (İzmir) — En büyük tahrikçi Özal... 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (Devamla) — Yine çok 

üzülerek ifade etmek isterim ki, bazı belediye başkanları, büyük bir sorumsuzluk örneği göste
rerek, yürüyüş için otobüsler tahsis etmeye teşebbüs etmişlerdir. 

Bizi fevkalade üzen yürüyüşün durdurulması ve uyuşmazlığın çözümü için Hükümetimiz, 
sendikaya ısrarlı ve hiç kesilmeyen görüşme taleplerinde bulunmuştur. 

AHMET ERSİN (İzmir) — özal'a sahip olun, özal'a. 
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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (Devamla) — Nitekim, 
Sayın Başbakanımız, 1 Ocak günü Abant'ta 7 saat süreyle sendika başkanıyla görüşmüş, 5 Ocak 
Cumartesi günü ise, aynı şekilde Bolu'ya kadar giderek görüşme yapmış; ancak, görüşmeler
den, sendika olumlu bir yaklaşımda bulunmadığı için, sonuç alınamamıştır. 

ÖMER TÜRKÇAKAL (Kocaeli) — Sen necisin, sen? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (Devamla) — 6 Ocak 

Pazar günü de, yine sendika başkanından, telefonla, işçilerimizin kötü hava şartlarında daha 
fazla mağdur edilmemesi, yürüyüşe son verilmesi, tarafımdan ısrarla istenmiş, yine aynı olum
suz sonuçla karşılaşılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizin çok kritik bir dönemden geçtiği malumunuzdur. Buna rağ
men, grevin her aşamasında, yasal çerçeve dışına çıkılarak takınılan tavırlara müsamahayla 
bakılmıştır. İşçilerimizin yürüyüşünden gerekli mesajın alındığı ifade edilmiş ve bu durum, Sayın 
Başbakan tarafından bizzat açıklanmıştır. Bu arada, toplusözleşme müzakerelerinde olumlu 
gelişmeler kaydedilmiş, taraflar arasında büyük yaklaşım sağlandığı da görülmüştür. 

AHMET ERSİN (İzmir) — Siz mesajı yukarıdan alıyorsunuz; Çankaya'dan! 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (Devamla) — Bu şart

lar altında, yürüyüşte ısrar etmenin amacı kalmamıştır. Bununla beraber, bildiğiniz gibi, gös
terilen her türlü anlayış ve iyi niyete rağmen, sendika, ısrarını sürdürmekten vazgeçmemiş, da
ha doğrusu vazgeçemez duruma getirilmiştir. 

Bütün bunlardan sonra, şahsen, grevin başlamasından üç gün önce sendika başkanıyla 
başlattığım teması, bir anlaşma zemini bulmak için, hiç kesintisiz olarak son dakikaya kadar 
sürdürdüm. Nihayet, dünkü gelişmeler sonunda, işçiler, bugün Zonguldak'a dönme kararını 
aldılar ve şu anda da tamamı, Zonguldak'a dönmüş bulunuyorlar. Sendika yöneticileri ise, şu 
sırada Ankara'dadırlar ve kendileriyle biraz sonra görüşmeleri başlatacağız ve inşallah, siyasî 
hırsları, akıl ve mantığının önüne geçmiş olan kimselerin yeni müdahaleleri olmazsa, bir iki 
gün içinde anlaşmayı sağlayıp, işçilerimizi ve memleketimizi huzura kavuşturacağız. (ANAP 
sıralarından alkışlar; SHP sıralarından gürültüler) 

AHMET ERSİN (İzmir) — Özal'a sahip olun. 
İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — Bayanlığına yakı şmıyor. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (Devamla) — Sizin hır

sınız aklınızın önüne geçmemişse niye bağırıyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... 
MEHMET YAŞAR (Ağrı) — Ne bağırıyorsunuz, ne oldu ki?.. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen müdahale etmeyiniz; bundan sonra gruplara söz 

verilecektir. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (Devamla) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri, siz... 

VELİ AKSOY (İzmir) — Özal'ın avukatı mısın sen? 
BAŞKAN — Lütfen sayın milletvekilleri... Lütfen... 
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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (Devamla) — Efendim, 
hırslarımıza sahip olalım. 

AHMET ERSÎN (İzmir) — önce Özal'a sahip olun. 
MEHMET YAŞAR (Ağrı) — Sayın Başkan, bir şey mi oldu bunlara?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (Devamla) — Bakın, 

aynı hareketleri orada da gösterdiniz, onun için bu hale düştü. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biz, maden işçisinin, dünyada en güç şartlar içinde 
çalışan, fedakâr ve çileli işçi olduğunu yakından biliyoruz ve onları, yalnız ücret değil, her ba
kımdan desteklemeyi de görev sayıyoruz. Ancak, Türkiye Taşkömürü Kurumunun durumu da 
ortadadır. İşletme, büyük bir sıkıntı içindedir ve üretimiyle, masraflarını karşılamaktan çok 
uzaktır. Buna rağmen, toplusözleşmede teklif edilen en son rakamlar hakkında da sizlere bilgi 
sunmak istiyorum. 

30 Haziran 1990 tarihinde ortalama 18 bin lira olan brüt çıplak ücretin, birinci yılın ilk 
altı ayında 50 bin liraya, ikinci altı ayında, yani içinde bulunduğumuz ayın 1 Ocak tarihi itiba
riyle, 64 167 liraya yükseltilmesi öngörülmektedir. 

Bu duruma göre, ilk altı ayda çıplak brüt ücret, 1,5 milyon, ikinci altı ayda 1 milyon 925 
bin liraya yükselmektedir. Ücret ve sosyal yardımlardan oluşan giyinik ücretler ise, birinci altı 
ayda 2 milyon 765 bin lira, şu anda içinde bulunduğumuz ocak ayında ise 3 milyon 406 bin 
lira olmaktadır. Bu miktarlar, işçinin 1990 Haziranında aldığı ücrete göre, ilk altı ay için yüzde... 

TEVFİK KOÇAK (Ankara) — 30 bin lira para mı? 
BAŞKAN — Sayın Koçak, lütfen... 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (Devamla) — Arka

daşlar... 
BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı rica ediyorum. 
Sayın Koçak... 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (Devamla) — Bu mik

tarlar... 
TEVFlK KOÇAK (Ankara) — 30 bin lira para mı? Sen çocuk mu avutuyorsun? Koskoca 

milletvekilisin, konuşmayı bilmiyorsun! 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Ayıp be! 
BAŞKAN — Sayın Topkaya, Sayın Koçak, lütfen... 
Sayın milletvekilleri, Sayın Bakandan sonra gruplar adına konuşma yapılacaktır. Gereken 

sözler varsa, grup sözcüleri söyleyeceklerdir. Müdahaleye gerek yoktur; lütfen müdahale et
meyiniz. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (Devamla) — Bu mik
tarlar, işçinin 1990 Haziranında aldığı ücrete göre, ilk altı ay için yüzde 177'lik, ikinci altı ay 
için, yani şu anda içinde bulunduğumuz ocak ayı itibariyle, yüzde 218'lik bir artışı ifade et
mektedir. 

Yeraltı işçilerinden, 144 sayılı Kanuna göre, vergi kesilmemekte; sadece sigorta primi işçi 
hissesi ile, Tasarrufu Teşvik Fonu karşılığı olarak toplam yüzde 19 kesinti yapılmaktadır. 
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işletmede, işçi, usta, uzman ve nezaretçi olmak üzere dört grup işçi bulunmaktadır. Her 
grup da kendi içinde 11 gruba ayrılmakta ve bu nedenle 44 ücret skalası oluşmaktadır. 

Çeşitli ağızlardan ifade edilen rakamlar arasındaki farklılık, bunların yanlış olmasından 
değil, ücret farklılığından kaynaklanmaktadır. 

Net olarak ifade etmek gerekirsek, Kamu-Sen'in teklifine göre, yeraltı işçisinin eline, bi
rinci yılın ilk altı ayında 1,5 milyon tutarındaki çıplak brüt ücretten, net 1 215 000 lira, ikinci 
altı ayında ise, yani şu anda 1 925 000 lira çıplak brüt ücretten, net 1 559 250 lira geçecektir. 

Giydirilmiş brüt ücret ise, az önce de ifade ettiğim gibi, ilk altı ay için 2 765 000 lira, ikinci 
altı ay için, yani şu anda, ocak ayında ise 3 406 000 liradır. 

Bilindiği gibi, toplusözleşmenin birinci altı aylık dönemi geçmiştir. Bugün anlaşma sağ
lansa, ikinci altı aylık döneme ait ücretler, biraz evvel ifade ettiğim gibi, yeraltı işçisinde 3 406 
000 lira olacakür. 

Türk Kamu-Sen'in bu teklifi, Kuruma bir yılda 704 milyar 34 milyon lira ek malî külfet 
getirmektedir. Böylece, daha önce 397 milyar lira olan ücretler ve diğer nakdî ödemeler ile, 
sosyal yardımların bir yıllık tutarı, 397 milyar liradan, 1 trilyon 101 milyar 34 milyon liraya 
çıkmaktadır. Genel Maden-tş'in teklifi ise... 

YÜKSEL ÇENGEL (İstanbul) — Cumhurbaşkanı "4 trilyon" diyordu; nerede 4 trilyon?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (Devamla) — Arka

daşlar, teke tek konuştuğumuzda, "Çok iyi para verildi" diyorsunuz, sonra burada bağırıyor
sunuz, dışarıya çıkınca!.. (Gürültüler) 

YÜKSEL ÇENGEL (İstanbul) — 4 trilyon ne oldu, 4 trilyon?.. 
BAŞKAN — Sayın Çengel, lütfen müdahale etmeyiniz; grup adına arkadaşınız konuşacaktır. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (Devamla) — Tabiî, bu 
kadar para verilmesini istemiyordunuz, olaylar devam etsin diye; ama biz verdik... (ANAP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

TUFAN DOĞU (Muğla) — Utan be! 
AHMET ERSİN (İzmir) — Yalan söylüyorsun! 
YÜKSEL ÇENGEL (İstanbul) — Sağlık Bakanlığı bütçesi nerede?.. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen müdahale etmeyiniz. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (Devamla) — Efendim, 
biraz sonra çıkıp, söylemek istediğinizi bizzat söylersiniz; şimdi beni dinleyin lütfen. 

AHMET ERSİN (İzmir) — Yalan söylemek bir bayana yakışmıyor. 
BAŞKAN — Sayın Ersin, lütfen... 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (Devamla) — Arka
daşlar, tahrike alıştınız, burada da devam etmeyin... (SHP sıralarından gürültüler) 

TUFAN DOĞU (Muğla) — Sen tahrik ediyorsun. Ağzından çıkanı kulağın duymuyor... 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (Devamla) — Genel 
Maden-lş 'in teklifi ise, birinci yılın ilk altı ayı için -burası çok mühim arkadaşlar- yüzde 470, 
ikinci altı ayı için ise, birinci altı ayda oluşacak ücrete yüzde 50 zam şeklinde olup, buna göre, 
zammın yıllık ortalamasında istenilen artış, yüzde 612,5'a ulaşmıştır. 
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Genel Maden-tş'in bu tekliflerinin Kuruma getireceği ek malî külfet ise 3 trilyon 555 mil
yar liradır. Buna göre, daha önce 397 milyar lira olan ücretler ile, diğer nakdî ödemeler ve sos
yal yardımların bir yıllık tutarı, 3 trilyon 952 milyar liraya yükselmektedir. Bu hesaplamalara, 
3 ton kömür yardımı, Sosyal Sigortalar Kurumu işveren hissesi, Amele Birliği işveren hissesi, 
Tasarrufu Teşvik Fonu işveren hissesi, konut edindirme yardımı ve kıdem tazminatı dahil edil
memiştir. 

Kurumun 1989 yılı zararı 344 milyar lira, 1990 yılı muhtemel zararı ise 516,5 milyar liradır... 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — Zarar eden kuruma 2 bin işçi aldınız!.. 
BAŞKAN — Sayın Gökbel, lütfen müdahale etmeyiniz. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (Devamla) — Toplu 

iş sözleşmesinin getireceği altı aylık ek külfet, bu miktarlara dahil değildir. (SHP sıralarından 
gürültüler) 

Arkadaşlar dinleyin, biraz nazik olun lütfen. (SHP sıralarından gürültüler) 

MUSA GÖKBEL (Muğla) •— Seçim için 2 bin işçi aldınız ama... 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (Devamla) — Altı ay

lık ek külfet bu miktarlara dahil değildir. 
Kurumun, 25.11.1990 tarihi itibariyle, borçlarının toplamı ise, 937 milyar liradır. Kuru

mun günlük üretimi 11 bin ton civarında olup, kişi başına günlük üretim 345 kilogramdır. Di
ğer bir ifade ile, yılda 3 milyon ton kömür üretilmektedir. Dünyada, kişi başına günlük üretim, 
ortalama 4 ton civarındadır. Kurumun ortalama kömür maliyet bedeli 379 352 lira; ortalama 
satış fiyatı ise, 190 993 liradır. Diğer bir ifade ile, Kurum, her ton kömür üretiminde 188 359 
lira zarar etmektedir. 

Ülkemizin, koklaşabilir taşkömürü ihtiyacı 6 milyon ton civarındadır. Bunun 2 milyon to
nu Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından üretilmekte; kalan kısmı ise, Amerika, Avustralya, 
Güney Afrika, Rusya ve Çin'den ithal edilmektedir. 

İthalat için, -rıhtımda teslim- ton başına 65 dolar ödenmektedir; Kurum ise, aynı kalite 
kömürü 89 dolara satmaktadır. Bu nedenlerle, Kurum, mevcut üretimini satamamaktadır ve 
halen 345 bin ton kömür stoku mevcuttur. 

Kurumun, 1990 yılı yatırım programı 290 milyar liradır. Gerekli yenilik ve teknolojiyi ge
tirebilmek için, Dünya Bankasından da 70 milyon dolar kredi sağlanmıştır. Bunlarla ilgili iş
lemler ve ihaleler de süratle yapılmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görülmektedir ki, devlet, her türlü olumsuz şartlara 
rağmen, gerekli fedakârlıkları yapmaktan kaçınmamaktadır. Hiç kuşkusuz, toplusözleşme uyuş
mazlıkları, yasaları ihlal ederek değil, iyi niyetli, anlayışlı, olumlu diyaloglarla, görüşmelerle 
çözümlenebilir. Bu anlayışla, işçilerimizi ve sendikayı sağduyulu davranmaya ve yasalara say
gılı olmaya; başta siyasî partiler olmak üzere, konuyla ilgisi bulunmayan diğer unsurları da, 
tahriklerden vazgeçmeye çağırıyorum. Aksi yöndeki tutum ve davranışlar, bugüne kadar kim
seye yarar sağlamamıştır, bundan böyle de sağlamayacağı açıktır. 

Bu düşüncelerle teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından al
kışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Bakanın konuşması üzerine, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Tu

ran Bayazıt konuşacaklardır. 
Buyurun Sayın Bayazıt. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Sayın tmren Aykut'un, çalışma Bakanı sıfatıyla yaptığı konuşmayı dinledik. İçeriği bir 
yana -ki, orıa sonra cevap vereceğim- Türkiye'de bir Çalışma Bakanının mevcut olduğunu gör
mekten büyük memnunluk duyduk! 

1,5 aydır tüm Zonguldak ayakta... Her iki Konfederasyonun -ki, kanımca bu Türk-tş ve 
Hak-tş'in ilk müşterek hareketidir, bu açıdan anlamlıdır- ve bağımsız sendikaların daveti ile 
tüm Türkiye'de, işçi, yasal bir hakkını kullanarak 1 gün işe gitmiyor... Grev hakkı olmayan 
TKİ işçileri bahar eylemleri içinde... (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen sayın milletvekilleri... 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — 45 bin maden işçisi ve onlarla beraber tüm Zongul

dak yürüyor... 117 bin metal işçisi grevde, Teksif ve SEKA işçileri grev kapısının önünde... Yasa 
gereği, çalışma barışından sorumlu olan Sayın Bakan ise, âdeta "siyasal bir uyurgezer" halinde!.. 

Yalnız bakan mı, Sayın Başkan?.. Başbakan ve bakanından, ekleme bakanına kadar bü
tün Bakanlar Kurulu, bütün kabine siyasal bir uyurgezer halinde!.. 

Sayın Bakan bahsetmedi; ama ben, önce 3 Ocak eylemlerine değinmek istiyorum. Katıl
ma oranı ne olursa olsun, 3 Ocak günü, bütün Türkiye'de ve bütün sektörlerde işçiler, İş Yasa
sının 17 nci maddesinin kendilerine tanıdığı haklı bir sebebe dayanmaksızın -altını çiziyorum-
haklı bir sebebe dahi dayanmaksızın, haftada 1 gün işe gitmemek hakkını kullanıyorlar... Tatil 
günü geç saatlerde ve zorlama gerekçelerle verilen ve bu nedenle dahi, yargıcın bağımsız irade
sinin ürünü olduğunda haklı şüpheler yaratan tespit kararının bile niteliğini değiştiremeyeceği, 
yasal ve bunun ötesinde, demokratik bir eylem yapılıyor... İki yevmiyelerinin kesileceğini ve 
bunun parasal değerinin kendileri için nasıl önemli olduğunu, yasaya aykırı işlemlerle karşıla
şabileceklerini bile bile, bu iktidarın, işçiye yönelik acımasız politikasını, ara rejimden kalma 
yasaların emeğe karşı içeriğini ve uygulamasını gündeme getiriyorlar... 

3 Ocak eylemi için Sayın Aykut, "işçinin işine son verilmesi işverenin elinde; işveren, ya
sal hakkını kullanabilir" diyor. 

İşverenin hangi yasal hakkı var Sayın Bakan? Bu, işvereni tahrik değil midir? özel sektör 
işverenleri kadar da olamadınız!.. 

Bakınız ne diyor TİSK Genel Başkanı : "Eylem, 1987'den bu yana gelen bir birikimin 
sonucudur. Bu işi kapatalım ve oturup düşünelim. Endüstri ilişkileri katı hukuk kuralları ile 
çözülemez." Böyle diyor TİSK'in Genel Başkanı. Siz onlar kadar bile olamadınız... Onlar ne
rede siz neredesiniz!.. 

Sayın Başkan, bütün Zonguldak, 1,5 ay, grevi bir şenliğe, bir toplumsal harekete dönüştü
rüyor; 44 bin işçi, çoluğu çocuğu, karısı kızı ile yürüyor, yürüyor... Türküler söyleyerek, halay 
çekerek; Çankaya'yı rahatsız eden, ancak suç oluşturmayan "şişman düşman" sloganları ile 
yürüyor... 
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ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Yasal haklarını kullanarak!.. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Toplumsal hareketin bilincine varmış, toplumun bü
tün kesimleriyle kenetlenmiş bir insan seli, kendilerinin yarattığı bir disiplin, ağırbaşlılık için
de, Zonguldak'tan Devrek'e; Devrek'ten Mengen'e akıyor... 

Bütün bunlar, işçinin ve halkın, demokratik hak arama eylemleridir. (ANAP sıralarından 
"Yasal mı?" sesleri) Evet, tekrar ediyorum... 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Yasal, değil im?!. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — ... demokratik hak arama eylemleridir. 

tSMET TAVGAÇ (Bursa) — Bir de "yasal" de bakalım!.. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Bir hareketin demokratik oluşunun ölçüsü, kanun
lara, hele hele millî iradenin yansımadığı ara döneminin kanunlarına değil, demokrasinin er
demli niteliklerine uygun olup olmadığı sekiyle belirlenir. Bu nedenledir ki, bu hareketler de
mokratiktir ve bu anlamda meşrudur. 

ABDÜLBAKt ALBAYRAK (İstanbul) — 1980 öncesi de aynı şeyi söylüyordunuz!.. 

YASİN BOZKURT (Kars) — Tahrik var... 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — İktidarı rahatsız eden, muhalefet milletvekillerinin, 
işçinin yanında yer almasıdır. 

YASİN BOZKURT (Kars) — Tahrik ediyorsunuz... 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Siz bu laflarla işçinin başını belaya sokuyorsu
nuz zaten. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Ben, SHP açısından açıklıyorum. Biz, emeği en yü
ce değer sayan siyasal bir partiyiz. Sosyal demokrat görüşü benimseyen bir partiyiz. 

Sayın Bakan, talihsiz bir beyanla, -gidip görmedi- kendisine nakledilenleri, kendine göre 
değerlendirerek, bizi, başrolü oynamakla; bizi, tahrik etmekle suçladı. 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — 20 milletvekiliniz vardı orada... 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Ne kadar acıdır ki, Türkiye'nin Çalışma Bakanı, 
Türk işçisinin fikrî yapısını bilmekten yoksundur. (ANAP sıralarından gürültüler) 

ABDÜLBAKİ ALBAYRAK (İstanbul) — 20 milletvekili ile gittiniz oraya... 

BAŞKAN — Sayın Albayrak, lütfen... 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Siz, Türk işçisini bir teşkilatın, şunun, bunun tahri
kine kapılacak bir topluluk mu zannediyorsunuz? 

Yine Sayın Bakan, konuşmasında, siyasî hırslan, akıl ve mantığın önüne geçmiş olan kim
selerden bahsetti; arkadaşlarım tepki gösterdi. 

Niçin tepki gösteriyorsunuz?!. Sayın Bakan, bilinç altında bizi itham etmedi ki... 

Türkiye'de, siyasî hırsı, akıl ve mantığın önüne geçmiş kimse vardır. (SHP sıralarından 
alkışlar) Sayın Bakan, siz bu kimseyi, bu Meclisin içinde değil; ama kendi içinizde arayınız... 
(SHP sıralarından alkışlar) 
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Sayın Başkan, acaba ANAP bu olayda bizden ne beklerdi? Evet, soruyorum sizlere; biz
lerden ne beklerdiniz, ne bekliyordunuz? Türk halkının, işçisi, esnafı, memuru, emeklisi, köy
lüsü, kentlisiyle tüm Türk halkının haklı isteklerine karşı kulağını kapayan ve bilhassa vicda
nım körletenler gibi, bizim de sağır ve vicdansız olmamızı mı beklerdiniz?! (SHP sıralarından 
alkışlar) 

Sayın Genel Başkanımızın, anlaşmazlığın bir an önce çözüme kavuşması amacıyla, bir 
devlet adamı sorumluluğu ve vakarı içinde Sayın Başbakanla yaptığı iki görüşmenin anlamını 
takdirden aciz misiniz? 

Bu konuda sorulacak soru, SHP milletvekillerinde Zonguldak'ta ve Bolu'da ne aradığı 
değil, ANAP milletvekillerinin ve özellikle Sayın Bakanın niçin orada bulunmadıktandır. 

Sayın Başkan, bizler gibi insanî amaçlarla, vali ve bakanlarla temaslar kurarak, tahrikleri 
önleme çabası içinde bulunmasalar dahi, bir mekanik gözlemci sıfatıyla dahi orada bulunsa
lardı bu arkadaşlarımız ve Sayın Bakan, aç, susuz, çetin kış şartları ölçeğinde, çıplak, fakat 
hakkını arayan insanların, coşkulu hak aramalarındaki yumuşaklığı ve asaleti görseler, olum
lu bir hareket yapmış olmazlar mıydı? Gece saat 20.00'de Mengen Belediyesi önündeki kala
balığın attığı sloganları, "Çevreyi rahatsız etmeyelim" diyerek kesen Sendika Başkanımn bu 
müdahelesini bizzat duysalardı, hareketlerinin niteliğini kavrama imkânına kavuşmazlar mıydı? 

Kızılay'ın gönderdiği ve bürokratik engellere sığınılarak, halka bilinçli olarak dağıtılma
yan, iki gün bir gece bekletilen battaniyeleri, bizim yerimize onlar müdahale ederek dağıttırsa-
lardı, uzak-yakın çevreden gönderilen yiyecek maddelerinin; yiyecekten daha önemlisi, batta
niyelerin, ilaçların barikat önünde bekletilmesini önleyerek işçiye ulaşmasını onlar sağlasalar-
dı, günah mı işlerlerdi?.. 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Senin kirlettiğini biz mi temizleyeceğiz?.. 
BAŞKAN — Bir dakika -Sayın Bayazıt... 
Sayın Bozkır, sürekli söz atarak, konuşmacıyı susturmak istiyorsunuz zannediyorum. Bu

na izin veremeyiz. Lütfen, sürekli laf atarak Meclisin sükûnetini bozmayın. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

Lütfen Sayın Bozkır, "sürekli laf atmak" diye bir usul yoktur. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Sayın Başkan, müdahalenize teşekkür ediyorum; ama, 
endişe etmeyin, beni onlar değil, onların şahı, padişahı (!) bile susturamadı. Hiç endişe etme
yin efendim... (SHP sıralarından "Bravo" sesleri; ANAP sıralarından gülüşmeler) 

Kuveyt'ten kaçarak memleketimize sığınan Siyamlı, Hintli mültecilerden esirgenmeyen, hatta 
harp esirlerinden bile esirgenmemesi uluslararası sözleşmelere bağlanmış şefkatin, dirençlerini 
kırmak için bilinçli olarak bizim öz evlatlarımızdan, kardeşlerimizden nasıl esirgendiğini gö
rüp, Hükümeti, bizim yerimize onlar uyarsalardı ne kaybederlerdi? Asıl sorulacak soru, bun
lardır Sayın Başkan. 

Gidiniz oraya ANAP milletvekilleri, gidiniz Sayın Bakan, barikatın öbür tarafına geçiniz, 
işçinin arasına giriniz, hiçbir şeyden çekinmeyiniz... îşçi size, iktidar olamınız nedeniyle, daha 
çok yaklaşacaktır. 

YASİN BOZKURT (Kars) — Araya siz giriyorsunuz! 
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M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Sayın Başkan, sosyal olaylar, doğa olaylarından ay
rı nitelik taşır; onlar gibi birdenbire meydana gelmez, bir birikimin sonucudur ve toplumun 
bir bütün olması neticesi, bir bölge ve bir kesitle sınırlandırılması, o bölge ve kesitte tutulması, 
doğası gereği mümkün değildir. Hükümetin dikkatini bu noktaya çekmek isterim. Saptırılarak 
yorumlanacağını bildiğim halde, bunu açıklamayı bir görev sayıyorum. 

Sayın Başbakan nereden duymuşsa duymuş, kim öğretmişse öğretmiş -çünkü, yedi sene
dir tanırım, öyle kelimeler kullandığını duymadım- "mesajınızı aldık" demeye başladı... 

Nedir aldığınız mesaj? Sen, teleks memuru musun Sayın Başbakan? önemli olan, mesajı 
almak değil; önemli olan, o mesajı algılamak ve gereğini yerine getirmektir. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Edepli konuş, edepli konuş... 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Bana bak, dikkat et, ben terbiyesizce konuşmam. 

Sen terbiyeni takın. Burada Başbakana hakaret yoktur; mesajı alan, gereğini yerine getirir; eğer 
gereğini yerine getirmezse, teleks memurudur. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, lütfen karşılıklı konuşmayınız ve Sayın Aşkın, siz de müda
hale etmeyiniz. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Sayın Başkan, Anayasanın "sosyal devlet" ilkesi göz 
ardı edilmemelidir. Bu ilke, bu iktidarın uygulamaları ile ne yazık ki, düşürüldüğü kara bir 
satır gibi Anayasada yer almak yazgısından kurtarılmalıdır. "İşçiye verilen para benim cebim
den çıkmıyor" yaklaşımı, her gün üst üste katlanarak büyüyen zararların da sizin cebinize bir 
etkisi olmayacağına göre, grevi bilinçli olarak uzattığınız şüphesini akla getirebilecektir. 

Sayın Çalışma Bakanının bir gazetedeki beyanatına bakılırsa, "İşçi açlık, bunlar koltuk 
derdinde" demiş. 

Bırak sen bizim koltuk derdimizi Sayın Bakan, işçinin açlık derdinde olduğunu bildiğini
ze ve ikrar ettiğinize göre, bunun önlemini alınız. Sosyal bir devletin, halkından soyutlanmış, 
daha doğrusu, halkın kendisini soyutladığı hasbelhesap bir iktidar olsanız dahi, sosyal devle
tin gereğini yerine getiriniz. 

Ocakların zararını işçiye fatura edemezsiniz. Niçin, on yıldır iyileştirici bir önlem alarak 
üretimi artırmadınız? 1986 yılında verilip, 1990'a kadar kullanmanız gereken 70 milyon dolar
lık Dünya Bankası kredisini niçin kullanmadınız? Sayın Bakan ocakları anlatırken, Ziya Pa-
şa'nın bir dörtlüğü, bir bendi aklıma geldi, bağışlayınız beni; "Merdî kıptî şecaat arz ederken 
sirkatin söyler." 

Sayın Bakan, madem öyle idi, on yıl önce böyle bulmadınız mı ocakları? Niçin on yıl 
sustunuz? 

İSMET TAVGAÇ (Bursa) — Sizin zamanınızda ne idi? 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Yoksa sizler, havzayı gözden çıkarmaya, baştan beri 

mi kararlısınız? 
Sayın Başkan, dün 200 kişi gözalüna alındı. Gerekçe : Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 

Kanununa muhalefet. 
Kimdi bu 200 kişi? 1,5 aydır Zonguldak'ta meydanları dolduranların çok çok küçük bir 

parçası, Zonguldak'tan Devrek ve Mengen'e akan insan selinin çok çok küçük bir parçası... 
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Sayın Adalet Bakanı Sungurlu, bir gün önce, "İşçiler, şu ana kadar suç işleyecek bir ey
lemde bulunmadı. Bu nedenle müdahale düşünmüyoruz" dedi. O halde ne değişti? Bu işçiler, 
güvenlik güçleriyle mi çatıştı, yolu kesen dozerleri mi tahrip ettiler, barikatları mı yıktılar? iş
çiler, Eskiçağa Boğazında sıkıştırıldığında, sabahın alaca karanlığında uyumakta veya dolaş
makta olan 200 kişiyi eşantiyon olarak toparlattınız. Böylece siz, Türk infaz sistemine "eşanti
yon suçlu" kavramını da getirdiniz! 

önemli olan diğer bir husus ve özellikle Sayın Bakanın konuşmasıyla çok önem kazanan 
bir husus, oradaki tahriklerdir. Önce, illegal örgütlerin cirit attığından bahsedildi. 

"Cirit atmak" önemli bir deyim; anlamsız kullanılmadıysa. Hükümet, iddia ve itham et
mez arkadaşlarım, ispat etmekle mükelleftir. 

İllegal örgütleri yakaladınız mı? Sayın Bakan, Saddam'ın adamlarını yakaladınız mı? "Âde
ta bir isyana dönüşüyor" dediğiniz o konuşmada ve bugün de tekrarladığınız hareketi, gidip 
gördünüz de mi, nitelendiriyorsunuz? Siz, isyanın ne olduğunu, nasıl gerçekleştiğini biliyor 
musunuz? Yoksa, istediğiniz şartları mı yaratmak istiyorsunuz? Amacınız bu ise, boşuna bek
leyeceksiniz. Ancak, bizi hedef alan ithamınızla, bizim parti olarak, kişi olarak en ufak bir 
tahrikimizin mevcudiyetini ispat etmezseniz, bir müfteri durumuna düşeceksiniz. (SHP sırala
rından alkışlar, ANAP sıralarından gürültüler) 

Sayın Başkanım, hiç, işin yüzeyinde gezmeyelim; işin özüne, içine inelim. Görüşmeleri ki
litleyen, açmaza sokan beyanları ile işçileri tahrik eden, işçi ile halkı karşı karşıya getirmek 
gibi çok tehlikeli bir yöntem uygulayan, Sayın Turgut özal'dır. 

Dün akşam televizyonda "Her şeyde beni tepkit ediyorlar, beni karşılarına alıyorlar. Bü
tün bütçe görüşmelerine bakınız, hep Turgut özal konuşuldu" dedi. 

Tabiî, doğal bu... Her taşın altından Sayın Turgut özal çıkarsa, her vesile ile Sayın Turgut 
özal konuşulacaktır. 

Sayın Başkanım, önceleri, "yüksek ücrete karşıyım", sonra "aşırı ücrete karşıyım" de
yimlerini kullandı. Sanki, gücü ve İktidarın gücü yetecekmiş gibi, ocakların kapatılmasından 
bahsetti; şimdi erken emeklilikten dem vuruyor, "Bu Başkanla anlaşılamaz" diyor; hem de, 
Başbakanın anlaşmak için Bolu yoluna düştüğü saatlerde... 

Demokratik kurallar içinde seçilen ve bugün kendisine, oy vermiş olsun olmasın, tüm işçi
nin, tüm Zonguldak halkının desteğini alan Başkan yerine, nasıl bir başkan istiyorsunuz? Sarı 
bir başkan mı istiyorsunuz? Siz, sendikayı ANAP Hükümeti mi zannettiniz ki, istediğiniz an
da, istediğiniz kişiyi masaya oturtasınız?.. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Siz, SHP zannediyorsunuz herhalde... 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Sayın özal işçilerin istediğini verirken, "Bu para 

halkın cebinden çıkacak" diyor. 
Şimdi mi geldi halkın cebi, Sayın özal'ın aklına? Hayalî ihracatçılar palazlandırırken, 

batık şirketler, babalar kurtarılırken, kullanılan kaynaklar Sayın özal'ın cebinden mi çıktı, yoksa 
bu operasyonlar, "Asil" ve "Nadir" hareketler miydi?!. 

' İSMET TAVGAÇ (Bursa) — Onların hepsi mahkemede... 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Başbakan, Bolu'ya niçin gitti Sayın Başkan?., bir 

Hükümetin başı, bir iktidarın Başbakanı, hiçbir zaman, "Siz çekilmezseniz görüşmeyiz" de
mek için Bolu'ya gitmez*. Eğer bu maksatla Bolu'ya gitmişse, büyük bir idarî hata yapmıştır. 
Bir Başbakan, anlaşmak için gider. 
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Bizim inancımız odur ki, Sayın Başbakan iyi niyetle, anlaşmak için gitmişti; Ankara'dan 
haraket ederken niyeti anlaşmaktı; ama Bolu yolunda aldığı mesaj, Sayın Başbakanı geri dön
meye mecbur etmişti. Niçin, "çekilmezseniz görüşmem" diye dörtbuçuk saat münakaşa etti?.. 
Bunları, bizden çok ANAP milletvekillerinin düşünmesi gerekir. 

Sayın Başkanım, işçilerin Zonguldak'a dönüşü sevindiricidir ve işçiler açısından takdir edil
mesi gereken bir eylemdir. 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — Ama siz ağlıyorsunuz!.. 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Hükümetin, bunun anlamının bilincine varmasını 

diliyorum. 
İşçi hareketleri gelişmektedir, toplumsal hareketlere dönüşmek istidadındadır. Bütçe ko

nuşmasında da söylediğim gibi, bütün temennimiz, Hükümetin, bu hareketlerin altında kal
mamasıdır; ama, Hükümeti bizim temennimiz kurtaramayacaktır; Hükümeti, yine Hüküme
tin aklıselimi; Hükümeti, yine Hükümetin kendini duygusallıktan sıyırması; Hükümeti, yine 
kendisinin hükümet sorumluluğu içinde hareket etmesi kurtaracaktır. 

Biz, bunu bekliyoruz ve bu aşamada anlaşmanın olması dileğiyle, Yüce Heyete saygıları
mızı arz ediyoruz. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
Sayın Bakanın konuşması üzerine, yine, Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Güneş Müf-

tüoğlu konuşacaklardır. 
Buyurun Sayın Müftüoğlu. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; son günlerde Zonguldak'ta maden işçilerinin yaşadığı olaylar hakkında Doğru 
Yol Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere huzurunuzdayım. Sözlerime başlamadan önce 
grubum ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Bakan, deminki konuşmalarında, anlaşma umudunun doğduğu, bugün veya yarın 
maden işçilerinin toplu iş sözleşmelerinin imzalanabileceği, dolayısıyla artık bu konuda tartış
maya gerek olmadığı yolunda imada bulundular ve bu arada, çekilen acıların, çekilen ıstırap
ların da bir anlamda unutulmasını istediler. Ancak, şunu sormak istiyorum. Sonuç böyle ola
caktı da, niye bugüne kadar bu eziyetler çektirdi veya çekildi? Sonuç bu şekilde gerçekleşecekti 
de, niye daha önce bu gerçekleştirilmedi? Bu nedenle, biz, bu konuyu tartışmak, görüşlerimizi 
belirtmek istiyoruz. Bunları yapmadığımız takdirde, bu olayların hemen unutulmasını istemek, 
ileride birtakım kötü örneklere yol açabilir diye düşünüyoruz. Bu nedenle, 1 Temmuz 1990'dan, 
8 Ocak 1991'e kadar olan olayları gözden geçirmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, "4 Ocak 1991 tarihinde başlayan maden işçilerinin Zonguldak -
Ankara yürüyüşü; bir diğer tabirle, hak arama yürüyüşü; bir başka tabirle, alın terinin, el eme
ğinin alınması yürüyüşü; yine bir başka tabirle, ekmek yürüyüşüne gelmeden önce, bu nokta
ya nasıl gelindi?" ona değinmek istiyorum. 

Genel Maden İşçileri Sendikasının 13 üncü dönem toplu iş sözleşmesi 1 Temmuz 1990'da 
sona ermiş ve 14 üncü dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri temmuz ayında başlamıştır. An
cak, 60 günlük yasal süre içerisinde görüşmelerden bir sonuç alınamadı; bize göre, alınmak isten-
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medi, aldırılmadı; âdeta birileri, görüşmelerden sonuç alınmasını istemiyordu. Daha sonra, 
resmî arabulucuya gidildi, ondan da sonuç alınmadı. Bu arada, Genel Maden İşçileri Sendika
sı, 30 Kasımda uygulanmak üzere grev kararı aldı. Grevden iki gün önce, taraflar son görüşme
yi yapmak ve greve gidilmeden toplu iş sözleşmesini bitirmek üzere bir araya geleceklerdi; an
cak o gün, yanılmıyorsam 27 Kasım günü, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun 13.00 haber 
bülteninde, Çankaya tepelerinden yükselen bir ses şöyle diyordu : "Zarar eden kuruluşları inatla 
yaşatmaya çalışmak, ekonomiye zarar verir. Zonguldak'ta üretilen kömür, satıldığı zaman işçi 
ücretlerini dahi karşılayamıyor. Üretim olmayan yere fazla para verirseniz, bu, enflasyonu kö
rükler." 

Evet, aynen böyle deniyordu... Ama gerçekten sormak gerekir : On yıldır ülke ekonomisi
ne hâkim olanlar, bu zamana kadar nerelerdeydiler? Bu konuda on yıldır büyük ihmaliniz var. 
İşte bu demeç, bazıları için bir emir oldu... O gün yapılacak görüşmelerden sonuç alınması 
istenmiyordu, maden işçileri greve itilmeli, grev uzun sürmeli, ocaklar kendiliğinden çökmeli 
ve bir gün gelip kapatılmalıydı... Emir büyük yerden gelince, tebaa da uydu, zaten sendika 
yetkilileri de bu demeci duyunca, görüşmelerden umutlannı kestiler ve Zonguldak'a döndüler. 

Değerli milletvekilleri, 27,28 ve 29 Kasım günleri, iyi niyetle, samimi olarak, daha önceki 
günlerde olduğu gibi, ilgili bakanlarla ben ve arkadaşlarım bizzat görüştük -Sayın Çiçek, Sa
yın Aykut buradalar- endişelerimizi paylaştılar... Ancak, gerçek şu ki, onlar da maalesef kol
tuklarım dulduramadılar. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, 12 Eylül 1990 günü gündem dışı, 2 Ekim 1990 günü, ma
den iş kazaları hakkındaki Meclis araştırması önergesi üzerinde; 30 Ekim 1990 günü, yine gün
dem dışı konuşmamda, maden işçilerinin toplu iş sözleşmesi görüşmelerine dikkatlerinizi çek
tim, bu sözleşmenin bir an önce bitirilmesi tavsiyesinde bulundum. Ayrıca, 30 Ekim günü, "Ge
nel grevin ayak sesleri tüm yurdu*kapladı. Üçlü şempanzeler gibi, gözünüzü, kulağınızı, ağzı
nızı işçiye kapatmayın; onlarla konuşun, anlaşın" diye uyardık. Bitmedi; 27 Kasım 1990'da 
ASELSAN hakkında verilen Meclis araştırması önergesi vesilesiyle, 4 Aralık 1990 günü, yine 
gündem dışı konuşmamda, 18 Aralık 1990 günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçe
sinin görüşmeleri sırasında da, muhalefet partisi milletvekili olarak gerekli uyarılarda bulun
duk; ancak hiçbir netice alamadık. 

Bizim bu uyarılarımız yetmediği gibi, Zonguldak'ta maden işçilerinin her günkü haykırış
ları ve yapılan mitingler, kulakları, gözleri açmadı, açamadı. Birileri maden işçilerini greve iti
yordu; grevle birlikte, âdeta madenlerin kapatılması amaçlanıyordu. Ancak, bu arada çelişkili 
beyanlar da kamuoyunda istifhamlar yaratıyordu. Sayın Özal, 27 Kasım 1990'da ve dün gece 
televizyonda yayınlanan "32 nci Gün" adlı programda, "Ocaklar ekonomik değil, kapatılmalı" 
derken, Sayın Başbakan 24 Aralık tarihinde bütçe görüşmelerinde, bu kürsüden, "Ocaklar ka
panmayacaktır, yatırımlar 1991'de de devam edecektir" diyebiliyordu... 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — tyi anlamamışsın, "32 nci Gün"de öyle bir şey 
yoktu. Size yanlış bilgi aktarmışlar. 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Bakınız, aynı Başbakan, 31 Aralık 1990 Pazartesi 
günü Abant'ta sendikacılarla görüşüyor ve ocakları kapatmama garantisi veriyordu. Sayın Baş
bakan, ilk altı ay için 50 bin lira net, ikinci altı ay için de 64 bin lira günlük net ücret zammını 
kabul ediyordu. Ancak, toplantı sırasında bu noktaya gelinince, işin bir protokole bağlanması 
istendi ve bu nedenle 10 dakika ara verildi ve işte, ne olduysa, verilen bu 10 dakikalık arada oldu 
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değerli arkadaşlarım. Aradan sonra toplanıldığında, Sayın Başbakan, daha 10 dakika önce kabul 
ettiği rakamları inkâr etti ve "Ben net demedim, brüt dedim" şeklinde konuştu... 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Zatı âliniz var mıydınız? 
GÜNEŞ MÜFTÜGĞLU (Devamla) — Bu olay aynen yaşanmıştır. Şu anda kendileri ara

mızda yoklar, o toplantıda Sayın Şıvgın ve Sayın Akkaya da bulunmuştu ve Sayın Şıvgın orada 
sendikacılara, "Evet, ben bunun şahidiyim" demiştir. Dilerdim ki, her ikisi de burada olsalardı. 

1 Ocak 1991 Salı günü saat 17.00'de başlayan toplantıda Sayın Başbakan, bir yıl önce -
aslında bir gün önce- verdiği sözü, anlaşmayı, birisinin telkini, tavsiyesi veya emri gereği unu
tunca, anlaşma gene sağlanamadı. Anlaşma olmasını isteyen Başbakan ve bakanlar neden ba
şarılı olamadılır?.. 3 Ocakta işçilerin işi bırakmalarını, 4 Ocakta maden işçilerinin yürüyüşü
nü, kim, neden istedi?.. Evet, kim, neden istedi? Geliniz ona bir bakalım. 

Başbakan ve bakanlar işçinin istediği ücreti verdi mi?.. Evet, 31 Aralık 1990 günü verdi. 
Sendika buna razı oldu mu?.. Bu konuda sendika başkanının beyanı var; "Sıcak bakıyoruz." 
tşçi razı oldu mu?.. İçindeyim; işçi razıydı, hazırdı... Peki, kim istemedi?.. Değerli arkadaşla
rım, kimin istemediği ortada : 27 Kasım 1990 günü saat 13.00 haber bültenindeki demeci ha
tırlayınız; bugüne kadar çeşitli vesilelerle, çeşitli toplantılarda, çeşitli işçi kuruluşlarıyla yapı
lan görüşmelerinde verdiği demeçleri hatırlayınız; evet grevin bitmemesinin, anlaşmanın olma
masının, 3 Ocakta işi bırakma ve 4 Ocakta Zonguldak - Ankara yürüyüşünün tek müsebbibi 
Sayın özal idi. (DYP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bakınız maden işçisi ne diyor : "Bakanlar sözleşmeye razı, Başba
kan razı; ancak, bakanlardan birisinin, vekil bakanı olunca; Başbakan, birisinin vekil Başba
kanı olunca bu grev bitmez, anlaşma yapılamaz." 

4 Ocak 1991 günü başlayan yürüyüş, kamuoyuna ve dolayısıyla Hükümete günler önce
sinden haber verildi... Yürüyüşün olmaması için ise sözleşmenin imzalanması gerekiyordu... 
imzalandı mı?.. Hayır. Son anda yapılan müdahale ile, imzalanması önlendi ve yürüyüş başla
dı. Müdahale edilmedi, olaysız geçti; ancak, bu arada 3 işçimiz biri trafik kazasında, diğer 
iki işçimiz de kalp krizinden vefat ettiler; saygıyla anıyorum. Sizler Hükümet olarak bu yürü
yüşe müsaade ettiniz, sadece otobüsleri vermediniz, işçilere ikinci büyük eziyetiniz burada baş
ladı. Ancak, yürüyen, sadece maden işçisi değildi değerli arkadaşlarım; kadınıyla kızıyla, gen
ciyle ihtiyarıyla, köylüsüyle kentlisiyle âdeta tüm Zonguldak halkı -ki on yıldır unuttuğunuz, 
on yıldır dışladığınız, sadece seçim zamanları hatırladığınız ve artık oy alma umudunu yitirdi
ğiniz Zonguldak halkı- madenciler için, madencilerin alın teri, el emeği için yürüyordu... Dik
katinizi çekerim; sizin izninizle yürüyorlardı, Hükümetin izniyle yürüyorlardı... Bu nedenle, 
"Yasal değildir'! diyemezsiniz. Zira, manevî unsur gerçekleşmemiştir. Şayet yasal değilse veya 
yasal olmayacak idiyse, kaynağında durmalıydınız. Hükümet, bu yürüyüşe izin vermiştir. O 
nedenle, "yasaldı, değildi" tartışması yapamazsınız. 

Değerli milletvekilleri, baştan beri, işçiye iyi niyetle, hoşgörüyle, şefkatle yanaşılmadı ve 
yürüyüş, E-5 Karayoluna 8 kilometre mesafede, sarp kayalıklar arasında, tabiat şartlarının çok 
kötü olduğu bir noktada kesildi. Orada 2 işçi donma tehlikesi atlattı, son anda kurtarıldılar. 
2 işçi köprüden düştü, kazayı ufak yaralarla atlattılar. Burada, işçiden, o soğuk havada, batta
niye esirgendi, ilaçlar esirgendi, yiyecek yardımları barikatlara takıldı ve çadırlar verilmedi... 
öyle enteresandır ki, Peşmergelere gösterilen şefkat madencilerden esirgendi! Madenciler ora
da, kötü hava şartlarında ölüme terk edildi. Aşırı soğuk, tabiat şartları kullanılarak işçilerin 
yürüyüşü engellendi ve bu arada 200 kişi de gözaltına alındı. 
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ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Sayenizde oldu, sayenizde... 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Bakınız değerli arkadaşlarım, 21 Kasım 1990 günü 

imza etmek için yarış edilen Paris Şartı imzalandı. Evet, bunu imza etmek için, Sayın Cum
hurbaşkanı, Başbakanla yarıştı ve ikisi de imza ettiler. 

Bakınız, Paris Şartı, her ferdin, sükûnu bozmayan şekilde toplanma özgürlüğüne, yer de
ğiştirme özgürlüğüne hakkı olduğunu, işkence ya da diğer zalimane, insana yaraşmayan ya da 
insanı alçaltan bir muamele ya da cezalandırmaya tabi tutulamayacağını... öngörüyor. 

Bunu, imza etmek için yarış ettiniz, 21 Kasım 1990'da imzaladınız; ondan sonra E-5 kara
yoluna 8 kilometre kala, maden işçisini ölüme terk ettiniz! Reva mıdır bu?.. Reva mıdır?.. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

YASİN BOZKURT (Kars) — Karayollarını da mı kesecekler, E-5 karayolunu da mı kese
cekler?.. İnsaf! 

ABDÜLBAKt ALBAYRAK (İstanbul) — E-5*e çıksalardı ne olacaktı milyonlarca insan? 
Onları kışkırttınız... 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Haklarını zamanında verseydiniz... Ben, E-5'e çık
sınlar demiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Albayrak, Sayın Müftüoğlu, lütfen, karşılıklı konuşmayın. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Zamanında haklarını verseydiniz hiçbir şey olmaz

dı, üç kişi ölmezdi. 

ABDÜLBAKt ALBAYRAK (İstanbul) — Masum insanları kışkırttınız. Hangi hakları ve
rilmedi? 

BAŞKAN — Sayın Müftüoğlu, Meclise hitap edin. Sayın Albayrak, lütfen siz de müda
hale etmeyin. 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Vatandaşı iğfal edip, başını derde sokuyorsu
nuz; ondan sonra buraya gelip ağlıyorsunuz! 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Biz hiç kimseyi iğfal etmedik. Daima, işçinin yasal 
hakkının yanında olduk, yasal davranışının yanında olduk. 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Yasal mı yürüyüş? Neresi yasal? 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Değerli milletvekilleri, madem bunlar yasal değil

di... "Bu yasal değildi de onları yaptık" diyemezsiniz. O işçilere, orada yapılan eziyet, insanlık 
açısından gayri ahlakî, gayri insanîdir. İnsan haklarının en üst düzeye çıktığı günümüz dünya
sında, yaşama hakkına büyük darbe indirdiniz. 

Değerli arkadaşlarım, "Bugün Sağlık Bakanlığı bütçesine ayrılan miktar kadar isteniyor" 
denmesi de yanlıştır. Sendika, toplu pazarlığa en üst düzeyden başlar. Toplu pazarlığın esası 
da budur; en üst düzeyden ister, pazarlık yapılır" bir noktada birleşilir. Onun için, "İstenen 
şu bütçe kadar, bu bütçe kadar" demek, fevkalade yanlıştır. Kaldı ki, rakamları bu noktaya 
madenciler mi getirdi? On yıldır Türk Lirasını pul ettiniz. Resmî Gazetede devamlı tebliğler 
yayınlanıyor; kuruşları, liraları siliyorsunuz. On yıldır enflasyon karşısındaki acziniz, yetenek
sizliğiniz unutuluyor ve ne oluyor?.. Sendika taleplerinin fazlalığından dem vuruyorsunuz. Bu, 
sizin ayıbınızdır. Ne kadar örtmeye kalksanız, ne kadar zihinleri bulandırmaya kalksanız, gü
neşi balçıkla sıvayamazsınız. 
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Değerli milletvekilleri, bu toplu iş sözleşmesi, bu grev, bugün, belki de yarın sona erecek
tir; dileğimiz de odur. Biz Doğru Yol Partisi olarak, bu grev öncesinde devamlı görevimizi yap
tığımız inanandayız. Toplu iş sözleşmesi şöyle veya böyle bitecektir; ancak, Zonguldaklıların, 
madencilerin grevi, hak aramadaki asaleti ve Anavatan Partisi yöneticilerine attığı tokat hiçbir 
zaman unutulmayacaktır. 

Saygılarımı sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müftüoğlu. 
Şimdi, Anavatan Partisi Grubu adına, Giresun Milletvekili Sayın Burhan Kara görüşe

ceklerdir. 

Buyurun Sayın Kara. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA BURHAN KARA (Giresun) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Anayasamızın 54 üncü maddesi, grev hakkı ve lokavtla ilgilidir. Bu madde, "Toplu iş söz
leşmelerinin yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde, işçiler grev hakkına sahiptirler. 
Bu hakkın kullanılmasının usul ve şartları ile, kapsam ve istisnaları kanunla düzenlenir" der. 

Nitekim, 2822 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde, kanunî grev tanımı şu şekilde yapılmış
tır : "Toplu iş sözleşmelerinin yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde, işçilerin iktisa
dî ve sosyal durumları ile, çalışma şartlarını korumak ve düzeltmek için, bu kanun hükümleri
ne uygun yapılan greve kanunî grev denilir." 

Siyasî grev, genel grev ve dayanışma grevleri kanun dışı grevlerdir, tşyeri işgaliyle işi yavaş
latma, verimi düşürme ve diğer direnişlerde, kanun dışı grevin müeyyideleri uygulanır. 

Yine, 2822 sayılı Kanunun 47 nci maddesi, "Grev hakkı ve lokavt, iyi niyet kurallarına 
aykırı tarzda, toplum zaranna ve millî serveti tahrip edecek şekilde kullamlamaz" şeklinde 
düzenlenmiştir. 

Değerli milletvekilleri, grevin ne zaman yasal, ne zaman yasal olmadığı kanunlarımızın 
daha birçok maddelerinde açıkça belirlenmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğüne ve hukuk devletine ina
nıyorsak, kanunlara saygılı olmanız lazımdır. Birtakım kanunsuz hareketleri, siyasî ikbal ve 
siyasî çıkar uğruna desteklemek, teşvik etmek hiç kimseye fayda sağlamaz. 

Bugün çevremizde, komşumuz bir devletin, yine kendi komşusu bir başka devleti yuttuğu 
ve ülkemiz için her an potansiyel bir tehlike olarak bekleyen bu devletin, sınırlarımıza yakın 
bir bölgede dünyayı sıcak savaş tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığı bir ortamda, ülke içinde en 
fazla dayanışmaya, birliğe ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu şu günlerde, birtakım yasal olma
yan hareketleri siyasî menfaat uğruna destekleme ve hareketlerin ülkemiz yararına olmadığını 
ve milletimizin bu tip hareketleri benimsemediğini samimiyetle görüyoruz. (ANAP sıraların
dan "Bravo" sesleri alkışlar) 

AHMET ERSİN (tzmir) —• Hiçbir şeyi görmüyorsunuz; 
BURHAN KARA (Devamla) — Sen de görürsün. 
AHMET ERSİN (tzmir) — Madenci aç mı kalacaktı yani? 

BURHAN KARA (Devamla) — 3 Ocakta yapılan genel grev teşebbüsünün hiçbir hukukî 
yanı yoktur, hiçbir yasal tarafı yoktur. Bir taraftan yasalardan bahsedeceksiniz, diğer taraftan 
da yasadışı yapılan olayları alkışlayacak, hatta teşvik edeceksiniz! Bu bir çifte standarttır. 
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Bu davranışlarınızın memleket yararına ve işçimiz yararına hiçbir tarafı yoktur. Bir taraf
tan çıkıp, "Benim köylüm, benim işçim, benim memurum, benim esnafım, benim tüccarım" 
diyeceksiniz; diğer taraftan çalışma barışının bozulmasına seyirci kalacak; işçinin, memurun; 
esnafın, tüccarın mağdur olmasına sebep olacak davranışları alkışlayacaksınız! (ANAP sırala
rından alkışlar) 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sebep olan Hükümet... 
BURHAN KARA (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, gelin, Türkiye'deki bu çelişkilere, 

isterseniz hep beraber, gazete arşivlerinden bakalım : 
"Genel grev, kanunlara uygun değildir. Kanunlara uymayan hareketleri yapmak her za

man mümkündür; ama doğru değildir. 
Genel grev hakkı Türkiye'de mevcut değildir. 
Mevcut olmayan hakkı kullanmak da doğru olmaz." (14 Haziran 1975 - Milliyet) 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Kim söylemiş?!. 
BURHAN KARA (Devamla) — "Hükümete karşı direnme, işçi haklarının neresinde mev

cuttur?" (23 Şubat 1980 - Tercüman) 
"Devlet vardır ve işinin başındadır. Devletin, Türkiye'yi rahatsız edeceklerin tümünü eze

cek kadar gücü vardır." (Başbakanın, genel grev konusundaki konuşması; İS Ocak 1980 -
Tercüman) 

Değerli milletvekilleri, bu sözler, zamanın Başbakanı tarafından söylenmiştir. Dün, genel 
grevin hak. olmadığını, yasal olmadığını, yasal olmayan hareketlerin Türkiye'yi birtakım sıkın
tılara sokacağını ifade eden Sayın Başbakan, bugün ise, vermiş olduğu demeçte, "Gösteri ve 
Yürüyüşler Kanununa aykırıdır gerçi; ama kırmadan, dökmeden, Türkiye'yi zarara uğratma
dan, kimseyi zarara uğratmadan pekâlâ yollarda yürünebilir" şeklinde konuşmaktadır! Bu
gün, o ifadeyi rahatlıkla kullanıyor; çünkü, zihniyet hiç değişmemiştir, aynı zihniyettir : "Dün, 
dündür; bugün, bugündür." 

ALt ESER (Samsun) — Aylarca, "Bu işi bitirin" diyen kim? 
BURHAN KARA (Devamla) — "İktidar sokakta oluşmadı ki, sokakta kalksın. Sokak

tan gelen, sokakta gider. Hükümet, Meclisin güvenine sahip olduğu sürece görevde kalacak
tır." (19 Eylül 1976 - Milliyet) 

Bu sözlerin sahibi Sayın eski Başbakan... O gün, hükümetlerin, Meclisin güvenine sahip 
olduğu sürece görevde kalacağını belirtiyor; bugün ise, birtakım sokak hareketleriyle, birtakım 
yasal olmayan grevlerin ardına sığınarak Hükümetin düşmesini istemesi yadırganacak bir dav
ranıştır. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, sayın konuşmacı, burada, "Zonguldak'ta şenlik vardı" dedi. 

Değerli arkadaşlar, hak arama grevi tabiî ki bir şenliğe dönüşecektir; ama şenliği işçi ya
pacaktır; o, alın terini döken işçi yapacaktır. Birtakım şarkıcıların, türkücülerin, legal, illegal 
örgütlerin Zonguldak'ta işçinin grevinde ne işleri vardı?.. (ANAP sıralarından "Bravo" sesle
ri, alkışlar) 

EROL AGAGİL (Ankara) — O şarkıcı ve türkücüler bugün Köşke gidiyorlar sizinle beraber. 
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BURHAN KARA (Devamla) — Nasıl yaşadığını sizin dahi merak ettiğiniz belediye baş
kanlarınızın Zonguldak'ta işi neydi?.. Zonguldak'a birtakım yardımlar yaptığını iddia eden be
lediyeler, her gün çıkıp, "Hükümet para vermiyor, parasızım" derken, o, yöresine harcayacağı 
paraları gayri yasal birtakım hareketlerin peşinde nasıl harcıyorlar?.. (ANAP sıralarından al
kışlar) T&ni, Zonguldak'ta şenlik vardı da, birtakım provalar mı yapıyordunuz?.. Acaba ne pro
vasına hazırlanıyordunuz?.. 

AHMET ERSlN (tzmir) — Kâğıttan oku kâğıttan, irticalen söyleyemiyorsun!.. 
BURHAN KARA (Devamla) — Siz, birtakım provalara girdiniz; ama Türk işçisinin sağ

duyusu ona engel oldu. Siz, işçiyi tahrik etmek istediniz; ama işçi buna müsaade etmedi. Di
yorsunuz ki, "ANAP, bizden ne bekliyorsun?" ANAP sizden şunu bekliyor : ANAP, sizden, 
Türk işçisini tahrik etmemenizi istiyor; ANAP sizden, Türk işçisinin yakasından elinizi çek
menizi istiyor, ANAP sizden, idealinizde biten rejimlerden sonra, çağa ayak uydurmanızı bek
liyor. (ANAP sıralarından."Bravo" sesleri, alkışlar) ANAP sizden, modası geçmiş, çağın geri
sinde kalmış fikirleri terk etmenizi bekliyor, yani, günümüze ayak uydurmanızı istiyor. ANAP'm 
sizden beklediği bu. 

tşçi hakkından bahsediyorsunuz... tşçi hakkından bahsederken, bir de şunu düşünün : 
İşçinin hakkını siz veriyor musunuz? Genel merkezinizdeki grev, kaçıncı gününde bitti?.. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Zonguldak'ta, ANAP döneminde iyi hizmetler yapıl
mıştır, güzel hizmetler yapılmıştır; ANAP döneminde, Zonguldak'ın dağına, taşına hizmet gel
miştir. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) — Ne yaptınız? Say bakalım. Ne yaptınız? Ne 
yaptığınızı say. 

BURHAN KARA (Devamla) — ANAP döneminde ne yapıldığını... Zonguldak'tan oto
matik telefonla Ankara'yı arıyorsun; dağın başından, köylerden Ankara'yı arıyorsun... Kimin 
sayesinde arıyorsun? (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Zonguldak'ın bütün köy
lerine senden fazla çıktım; senin gibi Isparta'ta, başbakan memleketinde politika yapmadım. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) — Zonguldak'ta ne gibi hizmetler yaptığınızı 
tek tek sayın da, biz de bilelim ve anlayalım. 

BAŞKAN — Sayın Doğan... 
BURHAN KARA (Devamla) — Sayın milletvekilleri, kanunsuz hareketleri desteklemek, 

bu hareketleri yapanları mağdur eder, destekleyenleri de haklı duruma getirmez. 
Hukukun Üstünlüğüne ve Anayasaya sadakatla bağlı kalacağına yemin edenler, hukuk dı

şı ve Anayasaya aykırı hareketlere destek olmamalıdırlar. Kanunsuz davranışlar, haklı olan da
vayı haksız ve sevimsiz bir duruma getirmiştir. Nitekim, Zonguldak'taki işçilerimizin haklı olan 
hak arama davaları, birtakım art niyetli insanların tahrik ve teşvikleriyle, kanunsuz yürüyüşe 
dönüşünce, kamuoyundaki sempatisini kaybetmiş ve topluma kaygı veren bir yürüyüş haline 
gelmiştir. Biz, buna rağmen, iktidar olarak, Anavatan Partisi olarak, Zonguldak'ta alın teri 
ve emeğinin mücadelesini veren, elleri nasırlı, devletine ve kanunlara bağlı iyi niyetli maden 
işçilerinin gösterdiği sağduyuyu, saygı ve takdirle karşılıyoruz. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri) 
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Bugün milletimiz, işçimizi tahrik etmek isteyen insanlara da gerekli kınamayı yapıyor. 

ALÎ ER (tçel) — Ulubey ne oldu? 
AHMET ERSÎN (tzmir) — ÖzaPa, özaPa... 
BURHAN KARA (Devamla) — Değerli milletvekilleri, bu yapmış olduğunuz tahriklerin 

cezasını, pazar günü, Ulubey'de millet size verdi. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
Bu kürsüden millete yararlı şeyler söylemek yerine, birtakım insanları kötülemek, sizde 

alışkanlık haline geldi. Bu alışkanlığınızdan vazgeçiniz. Her konuşmanızda kendi fikrinizi ifa
de edeceğinize, hep başka yerleri suçladınız. Yüreğinizi, Sayın özal korkusu sardı, zihinleri
nizde hep özal var. Kıskanıyorsunuz, açık söyleyeyim. Bir taraftan da takdir ediyorsunuz; ama 
utandığınızdan, takdir ifadenizi söyleyemiyorsunuz! (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

AHMET ERSİN (tzmir) — Hayır, hayır. 
BURHAN KARA (Devamla) — Gelin, korkmayın, çekinmeyin, utanmayın, hep beraber, 

Sayın özal'ı takdir ettiğinizi şu kürsüde de ifade edin. 

AHMET ERSİN (İzmir) — Hep kâğıttan oku Sayın Kara. 
MUSTÂFA YILMAZ (Gaziantep) — özal'ı sevmeyenler bize oy versin, razıyım. 
BURHAN KARA (Devamla) — Değerli milletvekilleri, birtakım tahriklere rağmen, işçi

lerimizle her türlü şartlarda görüşmeleri sürdüren, konuya yumuşak, sakin yaklaşarak çalışma 
barışını bozmadan ve tahrikten uzak kalarak emeğin karşılığını vermek için elinden gelen ça
bayı gösteren Hükümetimize de takdirlerimizi ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yine, bu eylem 
karşısında sükûnetle ortamı muhafaza eden devlet görevlilerine ve güvenlik kuvvetlerimize hu
zurunuzda teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından, "Bravo" ses
leri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kara. 

2. — Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar'm, isçi grevlerine ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Bursa Milletvekili Sayın Fehmi Işıklar, grevdeki işçilerle ilgili gündem dışı 
söz istemiştir; buyurun Sayın Işıklar. 

FEHMİ IŞIKLAR (Bursa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, aslında daha önce de 
bu konuda gündem dışı söz almış ve işçilerin mücadele kararlılığının dipten gelen bir dalga 
gibi olduğunu ve dikkat edilmesi gerektiğini ifade, etmiştim. 

Heyecanlı konuşmalarla, duygusal konuşmalarla, öznel, yani, sübjektif bakışla bu soru
na çözüm bulmak ve asıl nedenlerine inmeden, sonuçlarıyla ilgilenerek bu konuyu yeteri ka
dar teşhis etmemek gibi bir durumla karşı karşıyayız. 

Sayın Bayan Bakan, her günkü inceliğini ve nezaketini aşan sinirli bir konuşmayla mese
leye yaklaştı. "Sayın Gölge Bakan" da sinirli idi; diğer konuşmacıları da sinirli gördüm. 

ONUR KUMBARÂCIBAŞI (Kocaeli) — Bakalım büyük başkan (!) ne söyleyecek? 
FEHMİ IŞIKLAR (Devamla) — önce, buraya nasıl geldik? 
1980 yılından beri uygulanan yanlış politikalar sonucu, ise -sosyal yanını bir kenara, ite

rek, erteleyerek- hep para açısından baktığımız için bu noktaya geldiğimizi kabul etmeliyiz, tşve-
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renlerin katı tutumu, üstelik bu dönemde iktidarın, işverenlerden de daha çok katı tutumu ne
deniyle işçiler büyük hak kaybına uğradılar; dolayısıyla geçim sıkıntısı çekiyorlar. 

1980'e göre 1990'da, ortalama, her işçinin cebinden bugünün parasıyla 700 bin lira alın
mış. Bu, kişi başına yılda 8,4 milyon yapıyor; 10 yılda, her işçiden 84 milyon lira alınmış. 4 
milyon işçi olduğunu kabul edersek, emeğin hakkı olan 33,5 trilyon lira alınmış, başka yerlere 
aktarılmış. 3 Ocakın nedeni de, Zonguldak yürüyüşünün nedeni de, temelde budur. 

Sayın milletvekilleri ve sayın partiler, Parlamento, önce bu gerçeği görmeli ve bu gerçeği 
kabul ederek meseleye yaklaşmalıdır. \alnız Zonguldak işçileri değil, çok sayıda metal işçileri, 
tekstil işçileri ve daha birçok işçiler grevde. 

Bu kış günü grevin kolay olmadığını bilmenizi isterim. Bu kış kıyamette işçiler, keyfî ya 
da Sayın özal'a kızdığı için ya da Hükümete kızdığı için greve gitmez. Geçim sıkıntısı çektiği 
için, mutfakta sıkıntı olduğu için, mutfakta isyan olduğu için, yavaş yavaş bu haksızlığa isyan 
ediyor, onun için greve gidiyor. Kimsenin tahrikiyle de gitmez, hiç kimse işçileri kolay kolay 
tahrik de edemez. 

Sayın Başbakan "Mesajı aldık" dedi. Bence bu, çok ciddî bir ifade tarzı; umarım mesajı 
almıştır. 

Bence, işçi sınıfının bu hareketi, yalnız Başbakan için mesaj olmamalı, bugüne kadar İşçi
lerin hakkını bihakkın korumayan, savunmayan sendikacılar için de mesaj olmalı; bu, Parla
mento için de mesaj olmalı; bu, aydınlarımız için de mesaj olmalı. Türkiye'de işçiler, "Biz varız" 
diyorlar; "Üretiyoruz, hakkımızı istiyoruz" diyorlar. Bu mesaj Çankaya'ya da ciddî bir biçim
de yansımalıdır diye düşünüyorum. 

Kabul etmelisiniz ki, kabul etmeliyiz ki, Zonguldak grevinde de, diğer 3 Ocak eyleminde 
de hiç tutarlı davranılmadı. Bence, ANAP'lı milletvekillerini ve Hükümeti rahatsız eden, Cum
hurbaşkanının açıklamaları oldu. Hiç üstüne farz değilken, herhangi bir konuşmayı vesile ede
rek, işçi aleyhine toplu sözleşme konusunda ya da grev konusunda söz söyledi. Tabiî, şimdi 
ben bunları söylerken, çözüm de önereceğim; nereden bulacağımızın çözümünü de ifade etme
ye çalışacağım. 

Bu yürüyüşü ve 3 Ocak eylemini katı yasal kalıplar içerisinde değerlendirmek de yanlıştır. 
Anayasanın, hani, beğenmediğimiz, eleştirdiğimiz Anayasanın 55 inci maddesi diyor ki : "Üc
ret, emeğin karşılığıdır." 

Toplusözleşme yapıyorsunuz, o emeğin karşılığı olarak aldığı ücretle aldığı ekmeği, bir 
ay sonra alamıyor... O zaman, emeğin karşılığı olmuyor; o zaman, işçinin çalışmama hakkı 
doğuyor. 

Ben buradan Hükümete, kamu kuruluşlarına ve özel sektöre sesleniyorum : tşçiler bir gün 
iş bıraktı diye, çalışmama hakkını kullandı diye, yani emeğinin karşılığı olmayan ücrete karşı
lık çalışmadı diye, sakın ne yevmiyesini kestirin, ne de pazar yevmiyesini deldirin. Bunu sonra
dan bir başka biçimde ve pahalı ödeyebilirsiniz, Sadece bir uyarı; tehdit değil... 

Değerli milletvekilleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı da, çok yakışık almayan açık
lamalar ve "Bu grevin arkasında Saddam yanlıları da olabilir" şeklinde, çok soyut, hepimizi 
zan altında bırakan, çok yakışıksız bir değerlendirme yaptı. 

Bence bu, olay çok büyük olduğu için, heyecanla ağızdan kaçmış bir söz olarak değerlen
dirilmelidir ve sürçü lisan olarak görülmelidir. 
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Sayın Başbakan da, dün Sayın İnönü ile görüşürken, -televizyona yansıdı- "Milletvekille-
rinizi çekin, milletvekilleri çekilsin" dedi. 

Neyle uğraşacak milletvekilleri?.. 100 bine yakın işçi, karda kışta, hak aramak için yola 
çıkmış, köylüler katılmış, o yörenin insanları katılmış... Zonguldak işçilerinin haklı olduğunu 
da biliyoruz... Neyle ilgilenecek milletvekilleri?.. Bence, bazıları bununla ilgilenmeli, bazıları 
da neyle ilgilenirse ilgilensin; ama bir Başbakan çıkıpda, 100 bin işçinin ve insanın yürüdüğü 
bir yürüyüşle ilgilenen milletvekilleri için, "Milletvekilleri çekilsin" diyemez. Halkın Emek Par
tisinden 3 milletvekilimiz vardı; ciddî birer gözlemciydiler, dayanışma ve desteklerini gösteri
yorlardı. Katılan diğer milletvekillerine de teşekkür etmek istiyorum; bu karda kışta eğlenme
miş, dinlenmemiş, işçilerin yanı başında yer almışlardır. Kutlamak gereklidir.- Bu bir demokra
si göstergesidir. Bundan yararlanmamız lazımdır. 

İşçiler, hiç kimsenin burnunu kanatmadan, hiç kimseye zarar vermeden yürüyorlar ve bu
nun yanında yer alan milletvekilleri suçlanmamalıdır diye düşünüyorum. Tabiî, suçlamaya de
vam edebilirsiniz; ama ben, şuradan ifade ediyorum ki, bu hareket çok büyük olduğu için, 
hiçbir parti bu hareketten pay alamayacaktır. İşçiler, bu konuda çok bağımsız iradeleriyle ka
rar vermiş ve bu mücadeleye öylece koyulmuşlardır. ANAP'hlar da, Anavatan da, Hükümet 
de hiç kaygılanmasın; işçiler, bu eylemin yanında yer alanlara elbette sempati duyacaktır; ama 
bundan dolayı pay vermeyecektir. Pay alıp almamak, bundan sonraki mücadeleye bağlıdır, bun
dan sonraki tutuma ve davranışa bağlıdır. 

Değerli arkadaşlarım, bir gerçek var; Türkiye'de -hani çağla karşılaştırıyorsunuz ya- işçi
lerin durumu nedir? Sahildeki tatil kentlerine bakıyorum; Antalya, Akdeniz ve Ege bölgele
rinde, emekti Alman ve Fransız işçisi -çalışan da değil, yani daha az ücret alan, 65-70 yaşında 
-eşini koluna takmış, "Bir de Türkiye'yi göreyim, Antalya'da ve Akdeniz sahillerinde tatil 
yapayım" diyebiliyor. 

Türkiye'nin çevresinin dörtte üçü denizlerle çevrilidir ve kabul etmelisiniz ki, Türkiye'nin 
nüfusunun dörtte üçü, bu denizlerden yararlanacak olanağa sahip değil; kendi yurdunda, ken
di sahilinde tatil yapamayacak durumdadır. 

Bu gerçeği önce kabul etmeliyiz ve işçi hareketine, işçi sınıfının mücadelesine ve grevlere 
bu boyutlarda bakmalıyız, 

Haberleşme korkunç, çok hızlı... Her gün televizyon, tüketimi tahrik ediyor; her gün tele
vizyon, iyi yaşamla ilgili çeşitli örnekler veriyor ve insanlar artık bu yaşama kavuşmak istiyor
lar. Kaldı ki, işçilerimiz -bu yaşama kavuşmayı bırakın- yiyecek, giyecek ve barınma gibi en 
temel ihtiyaçlarını karşılamak için mücadele veriyorlar. 

"Peki, üretmeden nasıl vereceğiz?" 
Şimdi, bir sav da bu... Sayın Cumhurbaşkanı da söylüyor, Sayın Başbakan da söylüyor, 

zaman zaman diğer bakanlar da söylüyorlar bu hususu. 
Size bu konuda bir formül vereyim : Doğuya 90 bin kadro verdiniz ve bu kadroların ne 

üretecekleri belli değil. Oradan bu kadroları alın, buraya verilen parayı üretenlere ve işçilere 
verin. (SHP sıralarından alkışlar) 

30 bin korucu kaç ton kömür üretiyor? Bunlara ayda 750 bin lira ücret veriliyor ve toplam 
olarak bunlara ayda 22,5 milyar lira veriliyor. Kaldırın koruculuk kadrolarını, devletin kolluk ve 
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güvenlik kuvvetleri o görevi yapsın, koruculara verdiğiniz 22,5 milyar lirayı Zonguldak maden 
işçilerine verin ve böylece hiç olmazsa bir şey üretene, "Ne üretiyorlar yeteri kadar üretiyorlar 
mı ki bu ücreti verelim?" demeyin ve verin. Ben, bu toplusözleşmenin işçi isteklerine cevap 
verecek biçimde bağlanmasını, diliyorum. 

Buradan, sahip çıkmaya çalıştığımız, demokrasi örneği veren, kararlılık gösteren işçi sını
fına selamlarımı söylüyorum; sizleri saygı ile selamlıyorum. (Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Işıklar. 

3. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Zonguldak kömür madeni isçilerinin grevine ilişkin 
gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Aynı konuda, tzmir Milletvekili Sayın Kemal Anadol söz istemiştir. 
Buyurun Sayın Anadol. 
K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; geçtiğimiz 

günlerde Zonguldak maden işçisi, Türkiye işçi hareketi bakımından ve Türkiye'deki demokra
tikleşme açısından büyük bir sınavdan başarıyla geçti ve yaşadığımız günlerde de geçiyor. Bu
günkü güncel grev sorununun tartışmalarının öncesinde, gerçekten, Türkiye'de yaşayan insan
ların, halkımızın en fedakâr, en cefakâr kesimi içinde yer almaktadır maden işçileri. 

Zonguldak'ta yerin yüzlerce metre derinliğinde çoluk çocuğuna helal ekmek getirebilmek 
için Azraille pençeleşen işçinin Zonguldak'ta ocağa girmesi, gerçekten, savaşa girmekten daha 
tehlikelidir. Ciğerini yeraltında bırakan, emekli olduktan sonra emekli aylığı bağlanmadan ölen 
Zonguldaklının sayısı binleri, yüzbinleri aşar. Zonguldak'ta -abartmasız söylüyorum. Bu, Ge
nelkurmay Başkanlığının rakamlarıyla sabittir- Kurtuluş Savaşında ülkeyi kurtarmak için şe
hit verdiğimiz insanlardan çok fazla maden şehidi vardır, somut rakamlara göre. Bu Zongul
daklı, yerin yüzlerce metre derinliğinde, yerin üstündekilerin mutluluğu için, onların sobası m 
biraz daha fazla ısıtabilmek, fabrikalarında ki üretimi biraz daha fazla çoğaltabilmek için canı
nı verir, kanını verir, ciğerini bırakır; öyle bir Zonguldak... Yıllardan beri devam eder gelir ve 
bundan sonra da devam edecek, tşte, burada çalışan çileli Zonguldak maden işçisi -ki, aynı 
zamanda köylüdür, bir ay ocakta, bir ay tarlada çalışır- bugüne göre göreceli olarak toplusöz
leşme ve grev mevzuatının, özgürlüğünün fazla olduğu dönemde, yani 274 ve 27S sayılı yasala
rın yürürlüğe girdiği 24 Temmuz 1963 gününden, faşist askerî darbe yapıldığı 12 Eylül 1980 
gününe kadar geçen 17 sene içinde bir tek grev yapmamıştır. Hakkı olduğu halde, 12 Eylül'den 
önce, 17 yılda bir gün grev yapmayan Zonguldak maden işçisi, 1991'e girdiğimiz günlerde, kar
da, çamurda, soğukta, grev yapmak zorunda kalmıştır. 

Bu, isteyerek olmaz değerli arkadaşlarım. Biraz sağduyu ile baktığımızda, durup durur
ken, yüzbinlerce insanın Zonguldak'tan kalkarak 70 kilometre yürüdüğünü, bu olağanüstü ha
diseyi yadsıyarak, olayı küçümsemek mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, bu Zonguldak işçisi, o 70 kilometrelik yürüyüş boyunca bir tek ide
olojik slogan atmamıştır; arasına bir tek yabancı sokmamıştır. 

Demin yürüyüşe katılan milletvekillerinden bahsedildi. Zonguldak işçisi, o milletvekille
rini teker teker tanıyordu; ama milletvekillerinin dışında -hatta tanımadığı milletvekillerine kim
liğini soruyordu- grupların içine, işçi olmayan, emekli işçi olmayan, köylü olmayan, Zongul
daklı olmayan kimseyi gerçekten sokmuyordu. Bunun saptanmasında büyük yarar görüyorum. 
Zonguldak işçisi, gerçekten yıllardır gösterdiği sağduyuyu bu yürüyüş sırasında da gösteriyor
du, tahriklere kapılmıyordu. 
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Yüce Meclisin değerli üyeleri, tahrik yok muydu? Zonguldak işçisini suç işletmek için; 
Zonguldak işçisini yasa dışı eylemlere itmek için çok büyük tahrikler yapılmıştı. Bir tanesini, 
bugün bu kürsüde konuşan Sayın Çalışma Bakanı yaptı... 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Çankaya yapmadı mı? 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — tster istemez anımsadım, Çalışma Bakanı Sayın İm

ren Aykut, cuntanın seçtiği Danışma Meclisinin bir üyesi olarak bu sıralarda görev yaparken, 
cuntanın seçtiği Başbakan Bülent Ulusu, 1980-1981'lerde, Zonguldak'ta üretimin yavaşlaması, 
dolayısıyla televizyona çıkarak, o "Zonguldak işçisinin kafasını kırarım" diyebilmiştir. 

Herhalde o alışkanlık, on sene geçmesine ve kadın olmasına rağmen, ona nezaketini unut
turmuş... "Soğuk savaş" deyimleriyle burada, işçilere karşı bu Meclis kürsüsünden tahrikkâr 
cümlelerine devam ediyor. 

Arkadaşlar, Kurtuluş Savaşındaki şehitlerden fazla yerin altında şehit veren Zonguldak 
maden işçisine, "Onlar Saddam'ın adamları" demek, tahriklerin en büyüğüdür ve o Zongul
dak'taki bir işçi, en az İmren Aykut kadar yurtseverdir, ondan çok daha fazla yurtseverdir. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

İmren Aykut'tan, bu talihsiz cümlesi için, "Bir sürçi lisan oldu" demesini, yalanlamasını, 
veya daha doğru bir tavırla özür dilemesini merakla bekledim; gündeme de getirmeyecektim; 
ama Zonguldak işçilerine, eski tabirle, bir bühtanda bulunan Çalışma Bakanının, bayan neza
ketini aşan Çalışma Bakanının, bu sözlerini susarak kabul etmesinden sonra, onu Yüce Meclis 
huzurunda ve halkın huzurunda istifaya davet ediyorum arkadaşlar; mutlaka istifa etmelidir. 
Emeğe, alın terine, kana, gözyaşına saygısı olmayan insanların Bakanlar Kurulunda bulunma
sı mümkün değildir. 

ERDAL KALKAN (Edirne) — Hangisinin saygısı var ki, hangisinin?.. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Değerli arkadaşlar, sadece Çalışma Bakanı değildi 

işçileri tahrik eden; işçileri tahrik eden TRT vardı. TRT, işçilerin taleplerini, sendikanın istem
lerini ya vermiyordu ya çarpıtarak veriyordu; ama işverenlerin söylediklerini abartarak veri
yordu. Bütün bunların ötesinde, bir toplantıda konuşan Cumhurbaşkanının Zonguldak olay
larıyla ilgili söylediklerini yarım saat yayınlıyordu ve bu TRT, herkesin malı olan bu TRT, bi
zim vergilerimizle yayın yapan bu TRT, her akşam Turgut özal'ı ekrana çıkararak, Zonguldak 
işçileriyle karşı karşıya getiriyordu ve Cumhurbaşkanı özal, Çalışma Bakanından çok daha 
büyük tahriklerde bulunuyordu. Ajite etmek için söylemiyorum, sinirlendiğim için de söylemi
yorum; ama Cumhurbaşkanı özal, herhalde psikolojik bir içgüdüyle Cumhurbaşkanlığı kol
tuğunda olduğunu unutuyor, MESS başkanlığındaki günlerini anımsıyor ve bir MESS başka
nına yakışan biçimde konuşuyordu; ama günümüzdeki MESS başkanına bile bu konuşma ya
kışmıyor; ona da biraz sonra değineceğim. 

Değerli arkadaşlarım, burada bu Zonguldak olayında bir rejim sorunu ortaya çıktı. Nasıl 
Körfez sorununda ülkenin tarihsel, güncel çıkarlarıyla ilgili, yaşamsal çıkarlarıyla ilgili bir ko
nuda Turgut özal, Parlamentoyu dışlayıp, Hükümeti dışlayıp, Anayasada olmayan yetkilerini 
kullanarak, "Ben, şuraya buraya asker göndereceğim" deme sorumsuzluğunu gösteriyorsa, bu
rada da, düz kontak yaparak, konuya zaman zaman iyi niyetle yaklaştığını sandığım Sayın Baş
bakanı da devreden çıkararak -sadece Parlamentoyu devreden çıkardığı yetmiyormuş gibi, Hü
kümeti de devreden çıkararak- kendi Başbakanını, Çalışma Bakanını devreden çıkararak, yan
gının üzerine benzin sıkma sorumsuzluğunu gösteriyordu. 
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Bunun da en somut örneği, ocakları kapatma sorunudur Yüce Meclisin değerli üyeleri. 
Zonguldak'ta toplusözleşmenin de ötesinde, ocakları kapatma çok büyük bir sorundur. Ocak
lar, Zonguldaklının torununun, torununun çocuğunun ekmek kapısıdır. Ocaklar kapatıldığı 
vakit Zonguldaklı ekmek yiyemez, aç kalır, tşçi para kazanamayınca, avukat para kazanamaz, 
terzi para kazanamaz, doktor para kazanamaz... Zonguldak'ta kömür, sadece işçinin değil, 
tüm Zonguldaklının, köylünün, kentlinin, herkesin sorunudur. 

Sendika adına tek kişi, sendika başkanı konuşuyordu. Hiç, sendika başkanının yerine po
litikacılar konuştu mu, görüldü mü?.. Hayır. Yardımcıları da konuşmadı... Tek ses çıkıyordu; 
ama Hükümet adına Sayın Cemil Çiçek çıktı, ocakların kapatılmasından söz açtı. Bu, işçileri 
en çok tahrik eden bir cümleydi ve sendika başkanı dedi ki, "Sayın Başbakan ocaklann kapa
tılmayacağına dair açıklama yapmadıkça, biz müzakerelere oturmayız." Sayın Başbakan, tak
dir ettiğim bir biçimde, bütçe müzakerelerinde çıktı, hepimize, tüm ulusa, ocakların kapatıl
mayacağı yolunda güvence verdi; ama aynı şekilde, televizyon programına çıkan tmren Aykut, 
"Toplusözleşmelerde böyle sertlikler olur, bu sözlere aldırış etmeyin, ocaklar kapanmayacaktır" 
dedi. 

Başbakanın böyle konuşmasına, Çalışma Bakanının da bu beyanda bulunmasına karşın, 
üç gün geçmeden, Cumhurbaşkanı özal çıktı, ocaklann kapanacağından söz açtı ve bizim ocak
larda -demin Sayın Bakandan da aynı şeyler duyduk- 300 kilo üretim yapılıyormuş, Batı'da 
3 000, 4 000 bin kilo üretim yapılıyormuş laflarını söyledi. 

Arkadaşlar, biraz gerçekçi olalım. Zonguldak ocaklarında kişi başına 300 kilo üretim ya
pılıyor; doğru; Belçika'daki ocaklarda, Almanya'daki ocaklarda 3 000, 4 000 bin kilo üretim 
yapılıyor, bu da doğru; ama bilmediğiniz bir şey var; o 4 000 bin kilo kömürü çıkartanlar da 
Bartınlı, Çaycumalı, Devrekli, Zonguldaklı maden işçileri... Orada 4 000 kilo kömürü çıkartan 
Zonguldaklı işçiler, niye Zonguldak'ta 300 kilo kömür çıkartıyorlar? Herhalde bunun sorum
lusu, Zonguldaklı işçi değil, gelmiş geçmiş iktidarlar... O da doğru; ama gelmiş geçmiş iktidar
ların içinde, 6 Kasım 1983'ten bu yana iktidarda bulunan ANAP, yatırım yapmamış, kredileri 
kullanmamış, iyileştirme konusunda hiçbir şey yapmamış. 

"Batıdaki maden ocaklarında meslek hastalığı yok, sulu üretim yapılıyor, gaz maskesi var; 
oralarda meslek hastalığı yok; ama Türkiye'deki maden ocaklarında meslek hastalığı 
kaçınılmazdır" diye verilen raporlar var... 

Bu teknoloji ile bu kömür üretimi, mutlaka meslek hastalığını kaçınılmaz hale getirir. Bu
nun sorumlusu Sayın özal, nasıl çıkar da toplusözleşmede taraf olur? 1982 Anayasasında "Cum
hurbaşkanı toplusözleşmeye karışır orada taraf olur" diye bir madde var mı değerli arkadaş
lar?.. Yok. 

Şimdi, şunları soğukkanlılıkla gözden geçirmemiz gerektiği kanısındayım. 

Değerli arkadaşlar, artık, son imzalanan Paris Şartıyla, soğuk savaş bitti. Sosyalist ülke
lerde, komünist ülkelerde çok büyük değişiklikler oldu, tekrarlamayacağım; ama iktidarda bu
lunan sosyalist ülkelerdeki partiler bile, sınıf savaşımını, sınıf çelişkisini yepyeni biçimde yo
rumladılar, Anayasalarından sınıf öncülüğünü çıkardılar, proleterya dikdatoryasını çıkardılar.. 
Batı'daki sağ, Batı'daki kapitalistler de buna paralel olarak kendilerini yeniden gözden geçiri
yorlar... Türkiye'de de solcular kendilerini yeniden gözden geçiriyorlar... 
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Batıdaki işverenlerin kendilerini yenileme arzusu, olaylara gerçekten çağdaş bakma arzu
suna karşı, Türkiye'de tam tersine, vahşi kapitalizmin temsilcisi olarak Çankaya'da oturan Özal, 
sınıf kini duyarak, Zonguldak işçisine, onu tahrik etmek için, olay çıkarmak için -hiçbir yetki
si olmadığı halde- elinden geleni yapıyor! 

Arkadaşlar, ANAP İktidarı bir an önce 141 ve 142 nci maddeleri kaldırmak zorundadır. 
Sadece biz istediğimiz için değil, kendi çıkarı için. Çünkü, bu grevde yaptıkları, resmen serma
yenin tahakkümüne hizmet etmektedir; bu, 141'e göre suçtur arkadaşlar. Asıl tahrikçi; asıl, işçi 
sınıfını, Zonguldak işçisini ayaklandırmaya yönelen davranışlar bir iktidardan sorumsuzca gel
miştir. Neden?.. 

Devlet, işçi-işveren ilişkilerinde tarafsızdır : tşçi ve işveren örgütleri karşı karşıya gelir, top
lusözleşme müzakerelerine başlar. Hatta işçi, işverene göre, daha zayıf durumda olduğu için, 
daha çok korunmaya muhtaç olduğu için, devlet, işçinin sosyal haklarını, insan onuruna yakı
şır yaşam seviyesinde bulunmasını sağlamak için işçiden yana tavır alır; merkez sağ iktidarlar 
bile böyledir, ama Zonguldak olayında böyle olmamıştır. Başta Cumhurbaşkanı, Başbakan ve 
Hükümet, Kamu işverenleri Sendikasını elinden tutup kenara fırlatmışlardır, onların yerine 
geçerek, sendikaya karşı hücuma geçmişlerdir; sonunda da, olay bu noktaya gelmiştir. Ama 
sendika, bu ülkenin askeriyle ve polisiyle çatışmama sağduyusunu göstermiştir, geri dönmüş
tür. Eğer dönmeseydi, işçinin üzerine askeri göndererek, çatışma çıkartarak, "Belki Körfezde 
savaş olmaz, içeride savaş çıkar, bunu kullanırım" anlayışı, maalesef Zonguldak olayına ege
men olmuştur. Bir olağanüstü hal ilan etmenin vesilesi olarak, bir stepne gibi, Zonguldak ola
yı Körfezin stepnesi olarak elde tutulmuştur, Çankaya'daki zat tarafından. 

DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Yapmayın bu kadar canım!.. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Neden "Tapmayın" diyorsunuz, söyleyeyim efendim. 

Bana yakışmaz, hiçbirimize yakışmaz, hangi partiden olursak olalım; bir işçinin ücretiy
le, aldığı yevmiyeyle, subayların maaşını mukayese ederseniz; işçiyle, askeri, maaşı bakımın
dan birbirine düşürürseniz, bu sorumsuzluktur arkadaşlar. 

Değerli arkadaşlar, ayağının tozuyla darbe yapan Kenan Evren, televizyon ekranına çıkar 
çıkmaz, ilk fırsatta, kendi maaşıyla, bir garsonun maaşını mukayese etmişti!.. On sene geçti; 
Çankaya'daki kişiler değişti; ama zihniyet değişmedi arkadaşlar. 

Cumhurbaşkanlığı bütçesini biz söylüyor muyuz, yüzde kaç arttı? Alınan uçakları söylü-
yormuyuz, ısmarlanan zırhlı otobüsleri söylüyor muyuz? Ne hakla siz, yerin 300 metre derin
liğinde canını ortaya koyan ve S00 bin liranın altında ücret alan Zonguldak işçisinin üretimin
den bahsediyorsunuz? Onun sorumlusu o değil arkadaşlar. O nedenle, ANAP İktidarı, buko-
nuda çok kötü bir sınav vermiştir; Zonguldak işçisi ise, bu sınavdan başarı ile çıkmıştır. 

Eğer tarihe, emeğe birazcık saygı duyan, alın terine birazcık saygı duyan, Zonguldak'ta 
yerin yüzlerce metre derinliğinde şehit olan, cesedi bile yukarı çıkarılamayan Zonguldaklı in
sanlara biraz saygı duyan bir iktidar olarak geçmek istiyorsanız, bu toplusözleşmeyi bir an 
önce yaparak, işçilere -subayların maaşları ile falan karşılaştırmadan- hak ettikleri ücreti ve
rirseniz ve kendinizi biraz olsun, tarih önünde affettirirsiniz. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (SHP, DYP ve Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Anadol. 
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DEVLET BAKANI CEMÎL ÇİÇEK (Yozgat) — Sayın Başkan, Sayın AnadoPun, benim 
ismimden bahisle yapmış oldu klan konuşmalarına müsaade ederseniz hem cevap vermek isti
yorum ve hem de tavzih etmek istiyorum. 

4. — Devlet Bakam Cemil Çiçek'in, Bursa Milletvekili Fehmi Isıklar'tn isçi grevlerine; izmir 
Milletvekili K. Kemal Anadd'un Zonguldak kömür madeni işçilerinin grevine ilişkin gündem dışı konus-
malarma cevabı 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Yozgat) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; he

pinizi saygı ile selamlıyorum. 
Aslında burada, Zonguldak'ta meydana gelen ve bir ayı aşan zamandan beri sürdürülen 

grevle ilgili konuşmaların yapılması lazım; ama ne hazin bir durum ki, herkes Zonguldak işçi
sinin meselesini konuşması gerekirken, işçinin üzerinde, işçinin sırtından, ne söylemek istiyor
sa, hangi gözlüğü takıyorsa, hangi teoriye inanmışsa, o teoriyi gelip burada konuşmak lüzu
munu duydu. 

Aslında, belki konuşulması gereken, Zonguldak işçisinin meselesi ise, onun konuşulması 
lazım. Bir paragraf başı açılıyor, birkaç cümle ile Zonguldak işçisinden bahsediliyor; ondan 
sonra nereye, ne söylenmesi gerekiyorsa, onlar söylenmeye çalışılıyor! Bir aydır yapılan hadise 
de budur. 

Burada üzerinde durulması gereken husus şu olması lazım : Biz, hakikaten grevden yana
yız, grev hakkının kullanılmasından yanayız diyorsak, bu hakkın yasalar çerçevesinde kulla
nılmasından yana olmayı da kabul etmek lazım. Çünkü, grev hakkını veren de yasadır. O yasa
ları beğenebiliriz, beğenmeyebiliriz; tenkit edeceğimiz birçok noksanlıkları, eksiklikleri olabi
lir; ama yasalar yürürlükte olduğu sürece buna uymayı öğrenmemiz de, en azından demokra
sinin gereğidir; hukuk hâkimiyetinin, kanun, nizam hâkimiyetinin gereğidir. Bunu, iktidarda 
iken başka türlü tefsir etmek, muhalefette iken kanunsuzluklara başka türlü mazeretler bul
mak, hakikaten memlekette demokrasiyi de ciddî sıkıntıya sokar. 

Şimdi, ben, burada veya başka bir yerde, "bu maden ocakları kapatılsın" diye bir şey söy
lemedim, böyle bir hadise yok. Sadece söylenen nedir, -ben veya başka kişiler tarafından- KİT'
lerin durumudur; gündemde Zonguldak meselesi olduğu için de, Zonguldak maden kömürü
nün durumudur. Yani, ücretlerin hangi şartlarla verildiği, ne gibi sıkıntılar içerisinde bu ücret
lerin ödenebileceği noktasında kamuoyuna, herkese bir bilgi vermek içindir. Bunun politik ya
nı da yoktur. Siz de olsanız bu gerçekleri göreceksiniz, başkaları da olsa görecektir. 

Kaldı ki, bütün bunlar söyleniyor da, iyi-kötü, her partinin de genel merkezinde çalışan 
işçiler var; acaba o işçilere ne veriliyor, bir bakılması lazım; sendikaların genel merkezinde ça
lışan işçilere ne ücret veriliyor, onun bilinmesi lazım. Bizatihi -bir defa söyledim- Genel Maden 
İş Sendikasının çalıştırdığı Maden Tüketim Kooperatifinde çalışan işçiler var; acaba onlar ne 
ücret alıyor, bir de onlara bakılması lazım. Bütün bunlardan dolayı da şunu söyledim : Hiç 
kimse, maiyetinde çalıştırdığı insana, işçiye daha az para vereyim diye yanaşmaz; böyle bir mü
zakere olmaz. Biz de devlet olarak, bu müzakerelerde, işçinin hakkından ne kadar kısarız anla
yışı içerisinde bu müzakereleri yapmıyoruz ki... Devletin imkânları içerisinde azamî ne kadarı
nı verebiliriz zihniyeti ve anlayışı içerisinde bu müzakereleri götürüyoruz. Bu kürsüden şunu 
söyledim : Bu müzakerelerde bize yol gösteren, bu müzakereleri çerçeveleyen yasa 2822 sayılı 
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Yasadır dedim. Acaba, o yasada Hükümete terettüp eden hangi görev vardı da, Hükümet bu 
görevi yerine getirmedi? Bu yasada, bizim yapmamız gereken hangi lazime vardı da, biz onun 
gereğini yapmadık? 

Biz, grev hakkının kullanılmasına karşı değiliz; grev hakkı kullanılırken birtakım gayri 
kanunî davranışlarla bu grevlerin kuvvetlendirilmesi yanlıştır. Bu kadar taşları ayağa kaldırır
sanız, gün olaki siz gelirseniz, bu taşları tekrar yerine oturtmanız fevkalade zor olur. Bizim 
yapmak istediğimiz, söylemek istediğimiz hadise budur. Yoksa, Zonguldak'taki işçi, bugün eğer 
belli bir noktaya geliyorsa, gelecekse, bu grev sayesinde geliyorsa, hiç lüzumu olmadığı halde, 
hiç gereği olmadığı halde, hiçbir baskı olmadığı halde, bu grev hakkını da Zonguldak işçisine 
biz tanıdık, bizim dönemimizde bu imkân sağlanmıştır, bu imkân bizim dönemimizde veril
miştir. Biz şimdi bu hakkın kullanılmasından niye rahatsız olalım? 

Ama, esas mesele şudur, ki Türkiye'de iktidarıyla muhalefetiyle yapmamız gereken bir şey 
var. Türkiye'nin meselelerine çözüm üretelim. Türkiye'nin meselelerini istismar ederek bir yere 
varmamız mümkün değildir. Acaba, ne çözüm getiriyorsunuz? 

Bizim, Hükümet olarak, tasarı getirme hakkımız var; ama milletvekilleri olarak, partiler 
olarak sizin de kanun teklif etme hakkınız var... Ne teklif getirdiniz? Çalışma hayatındaki sı
kıntılardan bahsediliyor. Bugüne kadar verilmiş kaç tane teklifiniz var?.. Açın bakın Meclis 
gündemlerine; hangi teklif var?.. Siz getirirsiniz; ama reddedilirse çıkıp diyebilirsiniz ki, "Biz 
şu yasa tekliflerini getirdik, buna rağmen reddedildi." 

Getirdiğiniz teklif yok. tşte Meclis gündemi, her gün dağıtılıyor... Gazetede tespit ettiği
niz, eksik, doğru-yanlış bir şeyi soru önergesi veya araştırma önergesi ile sormanın ötesinde, 
çalışma hayatıyla veya başka konularla ilgili hangi teklifi getirdiniz?.. Böyle bir teklif yok; ama 
varsa yoksa : Siz işçiden yana, biz işçinin karşısında! 

Bu mantık yanlıştır, hiç doğru değildir; bunu da kabul etmeyiz. 
Kaldı ki, Zonguldak'la ilgili olarak en ciddî çalışmalar bizim dönemimizde yapılmıştır. 

Senelerdir ihmal edilmiş, her iktidar döneminde ihmal edilmiş Zonguldak havzasıyla ilgili cid
dî etüt ve proje çalışmaları bizim dönemimizde başlatılmıştır. O çalışmalar belli bir noktaya 
getirildiği içindir ki, Dünya Bankasından kredi bulunması dahil, geçtiğimiz 1990 yılında 
290 milyar liralık -ister uluslararası, ister içeride- ihaleler dahil, 1991 yılında da 270 milyar 
liralık olmak üzere, toplam iki senede 560 milyar liralık yatırım ilk defa bizim dönemimizde 
gerçekleşmiştir, gerçekleştirmek üzere programa konulmuştur, yatırım programına alınmıştır. 

Şimdi, bunları görmezlikten gelip, sanki bazıları ilk defa iktidar oluyormuş gibi, ilk defa 
vatandaşın karşısına çıkıyormuş gibi, ihmal ettikleri hususların hesabını da gelip bizden sor
manın bir anlamı yoktur. 

Bugün bu vesileyle burada ifade ediyorum : Gerek Zonguldak işçisiyle ilgili toplusözleş
me müzakerelerinde, gerekse bundan sonra yapacağımız müzakerelerde, açık olarak ifade ede
rim; "Biz işçiye ne kadar az veririz?" zihniyeti içerisinde değiliz ve ben kendi hesabıma bunu 
söyledim. Acaba ben işçinin hakkından 100 bin lira daha kesersem, açıkçası, işçinin hakkın
dan 100 bin lirayı toplusözleşme müzakerelerinin manevraları içerisine alırsam, bana madalya 
vermezler; oradan aldığım 100 bin lira benim cebime de kalmıyor; ben özel sektör değilim; 
burada özel sektör zihniyeti içerisinde de hareket etmiyoruz. 
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Şimdi, Zonguldak işçisi elbette hak arayışı içerisinde; ama bir kısım siyasîler de, bu işçiyi 
istismar ederek- söz verdiler, kamuoyuna angaje oldular, sine-i millete dönüyorlardı, 
döneceklerdi- o gündemi unutturup, "Acaba bir başka konuyu gündeme getirebilir miyiz? "i 
de düşünüp, Zonguldak meselesini istismar etmeye çalıştılar. Ama şu noktada mutabıkız : Ha
kikaten, Zonguldak işçisi, her zaman olduğu gibi, vatanseverdir; bu istismarlara fırsat verme
di, netice itibarıyla bir hak elde etme noktasında bir gayret içerisindeyseler, bunun da yolu, 
gelip bizimle müzakere etmektir. Ümit ediyorum o müzakere yapılacaktır. 

Gelin, meseleleri istismar etme yerine, bulduğunuz çözüm varsa, Türkiye'nin karşılaştığı 
problemlerle ilgili getirdiğiniz çözümler varsa, projeler varsa, onları buraya getirin, tartışalım; 
değilse Türkiye'nin meselelerini istismar ederek kimsenin bir yere varması mümkün değildir. 

Türkiye'nin birçok meselesine biz el attık; Türkiye'nin birçok meselesini gündeme biz ge
tirdik, çözümünü de biz bulduk. Zonguldak meselesine de geçmiş 25 yıl içerisinde en ciddî 
çözümler, en ciddî çalışmalar bizim zamanımızda yapılmıştır. Bunların ihaleleri yapılmıştır, 
ihale safhasında olanlar vardır, içinde bulunduğumuz yıl itibariyle ihaleye çıkacak olan proje
ler vardır. 

TEVFÎK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Yalan söylüyorsun, yalan! 
DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) — Hiç kimse bu meseleyi istismar etme

sin. işçinin de meselesini biz çözeriz, başka türlü problemleri de biz çözeriz; ama başkaları 
da, "Acaba bu işten bir siyasî nema çıkarabilir miyiz?" diye uğraşır dururlar; fakat, siyasî bir 
nema çıkarmaları da mümkün değildir. Zonguldak meselesinde olduğu gibi, başka birçok me
selede de siyaset üretmek mümkün değildir, bununla bir yere varmak mümkün değildir. Şunu 
savunmamız lazımdır : Kim ne hak ararsa arasın, kanunlar çerçevesinde aramalıdır. Bu mem
lekette kanun ve nizam hâkimiyetini tesis edemezsek, bugün arka çıktığınız meseleler, bir gün 
gelir, sizin de başınıza bela olur; o takdirde dje iş işten geçmiş olur. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, gündem dışı konuşmalar sona ermiştir. 
Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Millî Eğitim Bakanı Avni Akyol'un dönü
süne kadar, Millî Eğitim Bakanlığına, Devlet Bakanı Kâmran Inan'tn vekillik etmesinin uygun görül
düğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1500) 

BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" bölümünde Cumhurbaşkanlığının tezkereleri vardır, 
okutup bilgilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

59 uncu Üniversitelerarası Kurul Toplantısına katılmak üzere, 25 Aralık 1990 -1 Ocak 1991 
tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Millî Eğitim Bakanı Avni 
Akyol'un dönüşüne kadar; Millî Eğitim Bakanlığına, Devlet Bakanı Kâmran tnan'ın vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Pakistan'a gidecek olan Dışişleri Bakam Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in dönüşüne kadar, 
Dışişleri Bakanlığına, Millî Savunma Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğü
ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1501) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 2-5 Ocak 1991 tarihleri arasında Pakistan'a gidecek olan 
Dışişleri Bakam A. Kurtcebe Alptemoçin'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Millî Sa
vunma Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun gö
rülmüş olduğunu bilgilerinize sunanm. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — ABD'ye gidecek olan Millî Eğüim Bakanı Avni Akyol'un dönüşüne kadar, Millî Eğitim 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Kâmran İnan'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/1502) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 5-16 Ocak 1991 tarihleri arasında Amerika Birleşik Dev
letlerine gidecek olan Millî Eğitim Bakanı Avni Akyol'un dönüşüne kadar; Millî Eğitim Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Kâmran tnan'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uy
gun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

4. — Arnavutluk'a gidecek olan Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığı
na, Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci'nin vekülik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/1503) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 7-10 Ocak 1991 tarihleri arasında Arnavutluk'a gidecek 
olan Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Maliye ve Gümrük 
Bakanı Adnan Kahveci'nin vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

5. — Katar'a gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı imren Aykut'un dönüşüne kadar, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığtna, Devlet Bakanı Kemal Akkaya 'nın vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1504) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 7-10 Ocak 1991 tarihleri arasında Katar'a gidecek olan Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı İmren Aykut'un dönüşüne kadar; Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanlığına, Devlet Bakanı kemal Akkaya'nın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzeri
ne, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

6. — italyan Parlamenter Vincenzo Pietrmi Başkanlığında italyan - Türk Dostluk Demeğinin 
15 Ocak 1991 tarihinde italya Parlamento binasında düzenleyeceği "Türkiye ve Batı" konulu konferansa 
TBMM'yi temsilen katılacak üç kişilik Parlamento heyetine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1507) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup bil
gilerinize sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

İtalyan Parlamenter Vincenzo Pietrini Başkanlığında italyan - Türk Dostluk Derneğinin 
15 Ocak 1991 tarihinde italyan Parlamento binasında düzenleyeceği "Türkiye ve Batı" konulu 
konferansa, Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen üç kişilik bir Parlamento Heyetimizin ka
tılması TBMM Genel Kurulunun 13 Aralık 1990 tarih ve 47 nci Birleşiminde tasvip görmüştü. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış ilişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesi uyarınca, heyetimizi oluşturmak üzere siyasî parti gruplarımızın gös
terdikleri aşağıda isimleri yazılı adaylar, Genel Kurulun bilgisine sunulur. 

Ali Bozer 
içel 

Türkân Akyol 
tzmir 

t. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Fahir Sabuniş 
Bursa 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
7 — Bazı milletvekillerine izin verilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1506) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, iki sayın üyeye izin verilmesi 
hakkında bir tezkeresi vardır; okutup ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin hizalarında gösterilen süre ve nedenlerle izin
li sayılmaları, Başkanlık Divanının 23.12.1990 tarihli toplantısında uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 

t. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
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"Şanlıurfa Milletvekili Necati Akıncı, hastalığı nedeniyle 21.11.1990 tarihinden geçerli ol
mak üzere 20 gün, 

İstanbul Milletvekili Adnan Yıldız, hastalığı nedeniyle 20.11.1990 tarihinden geçerli olmak 
üzere 15 gün." 

BAŞKAN — Şimdi, ayrı ayrı onayınıza sunacağım. 
Şanlıurfa Milletvekili Necati Akıncı, hastalığı nedeniyle, 21.11.1990 tarihinden geçerli ol

mak üzere 20 gün. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İstanbul Milletvekili Adnan Yıldız, hastalığı nedeniyle, 20.11.1990 tarihinden geçerli ol

mak üzere 15 gün. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8. — (10/36) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Baskanlığtnın, Komisyonun görev 
sûresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1505) 

BAŞKAN — 10/36 esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Komisyo
nun çalışma süresinin uzatılması istemine dair bir tezkeresi vardır; okutup oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Pamuk Üreticilerinin Sorunları, Avrupa Topluluğuna Yapılan Tekstil ihracatının Kısıtlan
ması ve Dokuma Sektöründeki Yatırımlar tle tzlenen Politikalar Konusunda, 2.5.1989 Tarihin
de Kurulan Meclis Araştırma Komisyonumuz, kurulduğu tarihten itibaren ilgili kurum ve ku
ruluşlarla çalışmış; ancak konunun çok geniş kapsamlı olması nedeniyle çalışmalarını 6 Ocak 
1991 tarihine kadar tamamlayamamıştır. 

Bu nedenle Komisyonumuzun; çalışmalarını tamamlayabilmesi için çalışma süresinin 6 Ocak 
1991 tarihinden itibaren 3 ay daha uzatılmasını, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 
103 üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince Başkanlığınızdan istenmesini kararlaştırmıştır. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Komisyon Başkanı 
Ömer Okan Çağlar 

Aydın 

BAŞKAN — Komisyonun görev süresinin 3 ay daha uzatılmasını 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 20 arkadaşının, ülkemizin sporla ilgili sorunlarını 

tespit etmek ve ulusal bir spor politikası oluşturmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/92) 

BAŞKAN — Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair 
öngörüşmeler" kısmına geçiyoruz. 
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1 inci sıradaki, Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı ve 20 arkadaşının, ülkemizin sporla 
ilgili sorunlarını tespit etmek ve ulusal bir spor politikası oluşturmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, tçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesinin öngörüşmelerine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Hazır. 
önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1896 yılında modern olimpiyatların birincisinin düzenlenmesi ile, spor, çağımızın vazge
çilmez bir tutkusu haline gelmiştir. Kazanmadan Önce yarışmayı, daha güçlü, daha yüksek ve 
daha hızlı olmayı amaçlayan çağdaş yaklaşım, 20 nci yüzyıla da damgasını vurmuştur. 

2000'Ii yılların başında Türkiyemizde de olimpiyat düzenleme istekleri sıkça gündeme ge
tirilmiştir. Halkımız da bu isteğe yakın ilgisini esirgememektedir. 

önümüzdeki on yılda bu konuda tutarlı yaklaşımlarımız sürerse, ülkemiz olimpiyat dü
zenlemiş sayılı ülkelerden biri olma onurunu da taşıyacaktır. 

Böylesine büyük bir hedefe varabilmek için, dünyada ve Cumhuriyetimizde sporun gelişi
minin çok iyi incelenmesi gerekir. Çünkü, spor, yalnız yapanların değil, ayrıca izleyenlerin de 
ilgi alanı içerisindedir. Kitlesel, ulusal ve uluslararası boyutları vardır. 

Çeşitli branşları olan sporun, her ülkede farklı ilgi yoğunluğu vardır. Kuzey Amerika'da 
beyzbol, tenis, golf gibi branşlarda yoğunlaşan ilgi, Orta ve Güney Amerika'da futbol olarak 
kendini gösterir. Durum Avrupa'da da ve ülkemizde de futbol ağırlıklıdır. 

Kısaca, spor, her ülkede her çeşit yapılan ve izleyicisi olan yaygın bir olaydır. 

Ülkemizde de profesyonel futbolun gündeme gelişi ve millî liglerin sayısının artması ile 
futbol birinci sırayı almıştır. Profesyonel olarak 3 üncü ligde, ayrıca her ilimizde de amatör 
olarak çok sayıda kulübümüzün gerek sporcusu gerek taraftarı ile günlük yaşantımızın bir parçası 
olmuştur, özellikle hafta sonlan, ülkemiz, futbol nedeni ile hızlı bir iç turizm yaşar olmuştur. 

Böylesine büyük bir kesimin ilgi alanı içerisinde olan futbolumuzun, altyapı olarak gide-
rilmemiş sorunları vardır. Bu sorunların birçoğu yetersiz stat ve tribünlerden kaynaklanmakta
dır. Yetersizliğe bir de maçın önemi eklenince, milletçe üzüntü duyduğumuz facialar olmakta
dır. 1967 yılında Ali Sami Yen Stadının açılışındaki millî maç sırasında 84 yurttaşımız ve son 
olarak Kuşadası - Aydınspor maçında yetersiz portatif tribün çöküşü ile 80 yurttaşımız yara
lanmıştır. Tek tesellimiz can kaybı olmamasıdır. Ama, bu teselli, böylesine olaylar önlenmezse 
bir anlam taşımaz. 

Yetersizliklerin kamuoyuna yansımayan veya gözden kaçan, ama her biri bir diğerinden 
önemli sorunları vardır. Yarışanların ve yönetenlerin korumasız olduğu statlarda, yarışma he
yecanının da eklenmesi ile saldırılar olmaktadır. 

Artan ilgiye paralel olarak, yazılı basınımızın spora ayırdığı sayfa adedi de artmaktadır. 
Fakat, sansasyonel olayların çokluğu, ilgiyi, çözüm aramadan çok, haber aşamasında tut
maktadır. 

TRT'mizin tutumu ise giderek anlaşılmaz olmuştur. Naklen maç yayınları nedeni ile baş
layan tartışmaları ibretle izliyoruz. Milyarlarca liralık özel bütçesi olan TRT, milyonların izle
me isteğini hiçe sayarak, halkımızı adeta cezalandırmaktadır. 
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Tam bu sırada, başında eski bir TRT genel müdürü bulunan özel şirket, daha, yasalar kar
şısında durumu açıklık kazanmadan, profesyonel futbol kulüplerimizle, hem de dolar üzerin
den maç yayını sözleşmeleri yapmaktadır. Milyonlarca dolar tutarındaki bu anlr şmanın, bu 
özel şirketçe yapılması nasıl olabilir? 

Verdiğimiz örneklerle, sorunlarından birkaçını özetlediğimiz spor, Anayasamızın 58 ve 
59 uncu maddeleri ışığında 2000'li yıllara giderken, her yönü ile Meclisimizin ilgi alanı içinde 
olmalıdır. 

Nüfusumuzun yüzde 20,4'ünün 15-24 yaş gurubunda olduğu da göz önüne alınırsa, spor 
ve sorunlarının belirlenmesi ayrı bir önem taşır. Çünkü, bu yaş grubu, geleceğimizin güç kay
nağıdır. Başarılı sporcularımızı da ancak bu yaş grubu içinden yetiştirebiliriz. Uluslararası spor 
başarılarının ülkemiz tanıtımındaki önemini de gözden uzak tutmamak gerekir. 

Bu nedenle : 
a) 2000'li yılların başında olimpiyat düzenleme isteğinde olan ülkemizin spor ve sporla 

ilgili her konuda sorunlarını araştırmak, 

b) Bu araştırma sonuçları ile ulusal bir spor politikamızı oluşturmak, bizler için kaçınıl
maz bir görev olmuştur. 

Anayasanın 98 ve İçtüzüğümüzün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca Meclis araştırma
sının açılmasını saygı ile arz ederiz. 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Meclis araştırması açılıp açılmaması hususunda, sırasıyla, Hükümete, siyasî 
parti gruplarına ve önergedeki'birinci imza sahibine söz vereceğim. 

Hükümet adına Devlet Bakanı Sayın İsmet özarslan, buyurun Sayın bakan. 

DEVLET BAKANI İSMET ÖZARSLAN (Amasya) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Aydın Milletvekili Sayın Hilmi Ziya Postacı ve 20 arkadaşının, ülkemizin sporla ilgili so
runlarını tespit etmek ve ulusal bir spor politikası oluşturmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi hakkında görüşlerimi arz etmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Hepinizi en derin say
gılarımla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anayasamızın 59 uncu maddesinde, "Devlet, her yaş
taki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alır, sporun kitlelere ya
yılmasını teşvik eder. 

Devlet başarılı sporcuyu korur." hükmü yer almıştır. 
İşte, bu ana politika doğrultusunda, Yüce Türk Devleti, spor hizmet ve faaliyetlerine çağ

daş ve aynı zamanda gerçekçi bir açıdan yaklaşmıştır. Nitekim, Büyük Atatürk, "Her çeşit 
spor faaliyetlerini, Türk gençliğinin millî terbiyesinin ana unsurlarından saymak lazımdır. Bu 
işte, Hükümetin, şimdiye kadar olduğundan daha çok ciddî ve dikkatli davranması, Türk genç
liğinin spor bakımından da millî heyecan içinde, itinayla yetiştirilmesi önemli tutulmalıdır" 
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diyerek, istiklal ve Cumhuriyetimizin emanet edileceği sevgili gençlerimizin yetişmelerinde, sporun 
ne kadar önemli olduğuna işaret etmiştir ve Mustafa Kemal'in, "Türk sosyal bünyesinde spor 
hareketlerini düzenlemekle görevli olanlar, Türk çocuklarının spor hayatını yüceltmeyi düşü
nürken, sadece gösteriş için, herhangi bir yarışmada kazanmak azmiyle spor çizemezler. Esas 
olan, bütün yaştaki Türkler için beden eğitimi sağlamaktır" vecizesiyle ortaya koyduğu spor 
politikasının, Anayasamızda yer alan ilke ve politikalara mesnet teşkil ettiği görülecektir. 

Hükümetlerimiz döneminde, bu ana politikalara uygun olarak, spor hizmet ve faaliyetle
rine büyük önem verilmiştir ve Hükümet programımızda da sporla ilgili bölüm, aşağıdaki şe
kilde yer almıştır : 

"Disiplinli, zorluklara dayanıklı, kötü alışkanlıklardan arınmış, sağlıklı bir toplumun te
şekkülünde, spor faaliyetleri önemli bir unsurdur. Sporun geliştirilmesi için alınacak bazı te
mel tedbirler şunlardır : 

— Spor tesisleri süratle tamamlanacak ve yaygınlaştırılacaktır. 
— Kitle sporuna önem verilecek ve bunun için gerekli şartlar hazırlanacaktır. 
— Uzun süreden beri arzu ettiğimiz ve milletçe alıştığımız başarılarını göremediğimiz Türk 

güreşi için özel tedbirler alınacak ve bu konuda hiçbir fedakârlıktan kaçınılmayacaktır. 

Üniversitelerin beden eğitimi ve spor bölümlerinden mezun olanların, beden eğitimi öğ
retmeni olarak görev yapmaları sağlanacak ve her alanda antrenör yetiştirilmesine önem veri
lecektir. 

Şehir imar planlarının hazırlanışında, spor alanlarına, yeşil alanlara ağırlık verilecek; mevcut 
planlarda bu maksatla tahsis edilmiş yerlerden süratle faydalanılması için gerekli çalışmalar 
yapılacak ve uygulanacaktır." 

Hükümetimiz, spora büyük ehemmiyet vereceğini; geçici değil, kalıcı ve köklü tedbirlerle 
Türk sporunu geliştireceğini, açık ve seçik bir şekilde ilan etmiştir. Bu amaçla, yepyeni bir Spor 
Kanunu hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur. Bu kanun sayesinde, finansmanda kolaylık sağ
lanmış, sporcu sağlığı ve sporcu sigortalanması imkânı getirilmiş, sporcu eğitim ve sağlık mer
kezlerinin kurulmasına imkân verilmiş, sporcunun teşvik edilmesi sisteme bağlanmış, statların 
kiralanması ve reklam gelirlerinin artması ile, üniversitelere ve okullara malzeme yardımı ya
pılması gibi yenilikler getirilmiştir. 

Görüldüğü gibi, her yaştaki vatandaşlarımızın beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirle
ri almak, sporu kitlelere yaymak, başarılı sporcuları korumak, milletlerarası spor yarışmala
rında üstün başarılar elde etmek ve bu sayede ülkemizi milletlerarası alanda en güzel şekilde 
temsil etmek ve tanıtmak, spor alanındaki temel politikamız olarak oluşmuştur. 

Gerek dünyanın önemli yayın kuruluşları ve gerekse yazılı basını incelediğimizde, spor ha
berlerinin önemli bir yer tuttuğunu; ülkelerin de sporun insanlar üzerindeki büyük faydalarını 
ve etkilerini anladıktan sonra spor alanındaki yatırımlarını artırdıklarını ve spora daha fazla 
önem verdiklerini görmekteyiz. Bu anlayış ve uygulamaların ülkemizde de kesintisiz sürdürül
mesi, hizmet politikamızın temelini oluşturmuştur. Sporun mana ve önemi, vatandaşlarımızca 
daha iyi anlaşılmaya başlanmış ve bunun neticesinde de spor yapan vatandaş sayımız giderek 
artmıştır. 
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Sporda köklü ve kalıcı başarılar sağlamak için, bütün spor dallarında esas kabul edilen 
spora başlama yaşındaki çocuklarımızın spora başlatılmasının gerekliliğine inanmaktayız. 

Yine, gençlerimizin ve çocuklarımızın ikinci yuvası olarak kabul ettiğimiz spor kulüpleri
ni günün şartlarına uygun bir hale getirmek için, onların reorganizasyon çalışmalarına katkı
da bulunulmuş ve çağdaş bir anlayışta kurulmuş spor kulüplerinin desteklenmesi çalışmaları 
sürdürülmüştür. Bu yapıdaki spor kulüpleri sayısının artırılması düşüncesinde olduğumuzu da 
ifade etmek istiyorum. 

Sporcu, antrenör, hakem ve diğer spor elemanlarımızı, çağdaş anlamda ve bilimsel eğitim 
programlan dahilinde yetiştirmeyi, gelişmelerini sağlamayı ve Türk sporuna kazandırmayı, en 
önemli görevlerimiz arasında kabul ediyoruz. 

öncelikle miniklerden başlayarak, yıldızlar, gençler, büyükler ve yaş kategorilerine göre, 
ülke genelinde yaygın olarak spor yarışmalarının organizasyonlarının yapılması,, spordaki ge
lişmemizi hızlandırıcı faktörlerin başında gelmektedir. Bu anlayışla, her yaştaki vatandaşları
mızın spor yapmasını teşvik etmek ve özürlü vatandaşlarımız için, özür gruplarına uygun spor 
faaliyetleri düzenlenmesinde, sevk ve idare edilmesinde sayısız yararlar olduğuna inanmaktayız. 

Son zamanlarda, sporla ilgili olarak, "Spor, bütün dilleri konuşur" şeklindeki bir vecize, 
uluslararası toplantılarda sık sık söylenmeye başlanmıştır. Ülkeleri birbirine yaklaştırmada, dost
luk ve barış ortamının gelişmesinde sporun önemi, bütün ülkelerce kabul edilmektedir. 

Hükümet olarak amaçlarımızdan birisi de, sporun bu üstün özelliğinden, ülke olarak en 
iyi şekilde istifade edebilmektir, öncelikle, spor alanında hizmet veren uluslararası spor kuru
luşlarıyla iyi olan ilişkilerimizi daha üst düzeye çıkararak, bu kuruluşlarda temsilcilerimizin 
bulunması için gerekli girişimlerimiz sürdürülmüştür. 

Yine, uluslararası spor yarışmalarının ülkemizde organize edilmesi için hiçbir fedakârlık
tan kaçınılmamış ve bundan sonra da kaçınılmayacaktır. 

Gençlik ve spor faaliyetlerini toplumumuzun her kesimine yaygınlaştırabilmemizde, ye
terli sayıda, yöresel özelliklere uygun ve nitelikli tesislere sahip olmamızın gerektiğine inan
maktayız. 

Her bakımdan büyüyen ve gelişen memleketimizi, 2000'li yıllarda düzenlemeye talip ol
duğu olimpiyatlara en iyi şekilde hazırlayabilmek için, sporun bütün unsurlarında çağdaşlaş
ma ve modernleşme, Hükümet olarak ana ilkemiz olmuştur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Hükümetimiz, gerçekten, yukarıda ifade ettiğim esaslar 
çerçevesinde, gençliğe ve spora çok büyük önem vermiştir, öncelikle, çıkarmış olduğumuz bir 
yasayla, spora en büyük finansman imkânını getirmiş bulunmaktayız. Bu bakımdan, spor teş
kilatı adına, bu katkılarınızdan dolayı siz değerli üyelere de şükranlarımızı arz etmek istiyo
rum. Çıkarılmış olan bu Spor Kanunuyla sağlanmış olan finansmanlar sayesinde, sporumu
zun altyapısında çok büyük ilerlemeler görülmüştür. 

Napolyon'un, "Para, para, para" dediği gibi, her şeyin başı para; ama bundan da daha 
önemlisi zihniyet değişikliğidir. Hükümetlerimiz döneminde en büyük değişiklik, işte bu arz 
ettiğim zihniyet değişikliği olmuştur. Bir zamanlar, spor yapan çocuklarımıza, öğretmenleri
miz, hatta anne ve babaları dahi iyi gözle bakmazken, artık, anneler, babalar ve öğretmenleri
miz, çocukları bizzat teşvik etmekte, ellerinden tutarak spor tesislerine götürmektedir. İşte, üze
rinde durulması gereken en önemli olay, en büyük zihniyet değişikliği, bizce budur. 
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Çıkarılmış olan yasalarla sağlanan finansmanlardan birkaç tane örnek vermek istiyorum : 
1976 yılında konsolide bütçeden ayrılan ödenek miktarı 751 324 300 Türk Lirası, gerçek

leşme oranı da aynı. Çıkarmış olduğumuz Spor Teşvik Fonu ve Geliştirme Fonları sayesinde, 
müteakip yıllarda, mesela 1985 yılında konsolide bütçeden ayrılan ödenek 6 milyar iken, ger
çekleşme 11 milyara yükselmiştir. 1986'da ayrılan ödenek 10 milyar iken, gerçekleşme 23 mil
yara yükselmiştir. 1988 yılında ayrılan ödenek 42 milyar iken, gerçekleşmesi 51 milyardır. 1989 
yılında ayrılan ödenek 67 milyar iken, 92 milyara yükselmiştir. 1990 yılında ise ayrılan ödenek 
133 milyar iken, 235 milyara yükselmiştir. Bu, sağlanmış olan Federasyonlar Fonu ve Geliştir
me Fonu sayesinde, 310 milyar olarak gerçekleştirilmiştir. 1976 yılında 751 milyon, 1990 yılın
da gerçekleşme 310 milyar civarındadır. Bu rakam, spor tarihimize, bütçenin en büyük rekoru 
olarak geçmiş bulunmaktadır. 

Hükümet olarak, sporumuzun her bakımdan geliştirilmesine çok büyük özen gösterdik, 
sporu daima bir bütün olarak ele aldık. Altyapı, tesisler, sporda eğitim, spor basını, TRT, hep
sini bir bütün olarak mütalaa ettik ve sporumuzun her alanda gelişmesine çok büyük özen 
gösterdik. 

özellikle tesis yapımına çok büyük özen gösterdik. 1984 yılı rakamlarına göre 980 olan 
spor tesis sayısının, 4 200'e yükseldiğini bugünkü rakamlar göstermektedir. Yine o tarihlerde 
çim sahalara fevkalade hasret kalmıştık, bugün iftiharla söylüyoruz, çim saha sayımız sıfırlar
dan 165'lere yükselmiştir, önümüzdeki sene tüm üçüncü ligdeki sahalarımızı da çim saha yap
mayı planlamış bulunmaktayız. 

Sadece bu sene, 1990 yılı içinde 98 tane salonun birden ihalesi yapılmış ve inşaatları sürat
le ilerlemektedir. Bakınız, onunla da ilgili bir misal vermek istiyorum : 1990 yılı içinde prog
ram proje sayısı 125 iken, tamamı gerçekleştirilmiştir; bu da, spor tarihinde, tarihe geçecek 
bir konudur. 

Planlamanın öngördüğü tüm faaliyetler işlerlik kazanmış; hatta, iftiharla söylemek isti
yorum, yüzde 50 seviyesine dahi gelmişler ve bazıları -ki, bunlardan on tanesini söyleyebiliriz-
hizmete açılacak bir duruma gelmişlerdir. Eskiden olduğu gibi onbeş yirmi sene değil, altı ay, 
bir sene gibi kısa bir sürede tesisleri tamamlama imkânına kavuşmuş bulunmaktayız. 

Spor tesisi konusundaki en büyük politikamız, en ücra yerleşim merkezi olan köylerimize 
semt sahası yapmaktır, tki yıldan beri uyguladığımız bü proje sayesinde, binlerce köyümüzde
ki gençlerimiz kahve köşelerinden kurtarılmış ve semt sahalarına kavuşturulmuşlardır, önü
müzdeki sene bu sayıyı daha da artırmayı düşünüyoruz. Sadece 1990 yılı içinde, bu köy saha
ları için kullanılmak üzere, her ile 100'er milyon lira gönderilmiştir. 

Bir taraftan köylere semt sahası yaparken, diğer taraftan da mevcut sahalarımızı modern 
hale getirmeye de karar verdik. Bu da, Hükümetimizin fevkalade önemle üzerinde durduğu 
ve takip ettiği konulardan bir tanesidir. Hepimizin televizyonlarda iftiharla izlediğimiz, hatta 
"Acaba bu stadyum, Avrupa'da hangi ülkenin stadyumu?" dediğimiz stadyumlar, bugün -
memnuniyetle ifade ediyoruz- ülkemizdedir. 

Bugün ülkemizdeki stadlar, çamur deryasından, yeşil sahalara dönüşmüştür. Sizlere de gön
dermiş olduğum elimdeki şu kitapçıktaki şu resim, eski bir spor sahasını en iyi bir şekilde gös
termektedir. Çamur bir tarla ve sporcularımızın ayakkabıları çamur içinde... Orijinal bir resimdir 
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ve bu resim, özellikle, bir spor fotoğrafçısından satın alınmış ve ışıklandırılmıştır. Stadlarımız, 
işte bu halden, bugünkü duruma gelmiştir; durumun en güzel ifadesi de bu resimdir. 

özellikle büyük şehirlerimizdeki stadlara çok önem veriyoruz. Bakınız, bundan bir iki 
sene evvel, bizim takımlarımızla maç yapmak üzere Avrupa'dan gelen kulüplerin ilk yaptığı 
şey, havaalanına iner inmez, İstanbul'daki tnönü Stadyumuna koşup "Bu stadyumda maç ya
pılamaz, stadyum uluslararası standartlara aykırıdır" şeklinde rapor tutmaktı; ama, son za
manlardaki gelişlerinde, kendileri dahi şaşkına dönmüşlerdir. Bizim stadyumlarımızın, kendi 
stadyumlarından daha güzel, daha modern olduğunu, yabancıların ağzından bizzat ben duy
muş bulunmaktayım. Bu da, her Türk vatandaşının gerçekten iftihar edeceği bir konudur. 

Sadece büyük şehirlerimiz değil, bugün tüm illerimiz -birkaç tanesi hariç- çim sahaya ka
vuşmuştur. Hatta, bu sene geliştirmiş olduğumuz modern koltuk sistemi de -kapalı tribünlerle 
beraber- tüm illerimize yayılmıştır, önümüzdeki yıllarda büyük ilçelerimize de bunu yayıp, va
tandaşlarımızın, futbolseverlerimizin medenî insan gibi stadyumlara gelip, en iyi şekilde maç
ları seyretmelerini ve takımlarına tezahürat yapmalarını istiyoruz. 

Daha da önemlisi, ülkemizde gelişmiş bulunan telekomünikasyon sistemleri sayesinde, stad
yumlarda, spor yazarlarımızın, spor muhabirlerimizin kullandığı tesisler ve diğer tesisler, ta
mamen, en modern telekomünikasyonla donatılmış; telekomünikasyon sistemleri, en iyi şekil
de, stadyumlarımıza ve spor salonlarımıza kurulmuş bulunmaktadır. 

Altyapıya, sadece tesis yapmakla önem vermiyoruz; altyapı deyince, eğitimi de kastediyo
ruz. Bir taraftan tesisleri yapıp, bir taraftan da minik çocuklarımızın, geniş kitleler şeklinde 
spora katılımlarını sağlamak istiyoruz. 

İki yıl önce açmış olduğumuz il spor okulları sayesinde bu sene 500 bin öğrenci çocuğu
muz yaz spor okullarına katılmıştır. Yaptığımız anketlere göre de, en büyük ilgi yüzme sporun
da, teniste ve futbolda görülmektedir. Çocuklarımızın bu ilgileri dolayısıyla biz de Bakanlık 
olarak tesis yapımına, çocukların ilgilerine paralel olarak hız verip, bu ihtiyaçlarını giderme
nin gayreti içerisindeyiz. 

Geliştirmiş olduğumuz önemli iki proje vardır ve bunlar altyapı projeleridir. Biz, sporcu
nun tabandan gelmesinden yanayız. Çocuklar minik yaşlarda spora girmek zorundadırlar. Bu
nun için, özellikle güreşte başlatmış olduğumuz Karakucak Projesi fevkalade başarılı olmuş
tur. Türkiye çapında seçmiş olduğumuz bu çocuklar güreş eğitim merkezlerimize alınmakta, 
oralarda modern eğitimlerini yapmakta ve aynı zamanda güreş eğitimlerine de devam etmekte
dirler. 

Yine bu sene başlatmış olduğumuz'Sporcu Bulma, Keşfetme ve Yetiştirme Projesini özel
likle atletizmde uygulamış bulunuyoruz ve diğer branşlara da yaymayı düşünüyoruz. Bu konu
da seçmiş olduğumuz 150 öğrenciye de öğrenimlerinin bitimine kadar burs vermeye karar ver
dik. Buradaki düşüncemiz de, çocuklarımızı küçük yaşta, yeteneklerine uygun olarak spor dal
larına yönlendirmek ve onlara burs vermek suretiyle öğrenimlerini en iyi şekilde yapmalarını 
sağlamak ve hatta üniversiteye girişlerini -belli kontenjanlarda puanlarını artırmak suretiyle-
sağlamaktır. Çünkü, sporun üniversiteye girmesinde büyük yarar görüyoruz. 

Bu açıdan, bu sene, özellikle Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bütçesine, üniversite
lerimizde spor tesisi yapmak üzere (16 tane kapalı yüzme havuzu, 5 tane kapalı spor salonu) para 
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konmuş ve programa alınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa, üniversitelerimizde 
spor tesisi yapımına bu derece önem verilmiştir, tlave olarak da, üniversitelerimizde -altyapı 
açısından- açık spor tesislerine çok büyük önem verdik; bol miktarda malzeme yardımı yaptık; 
voleybol ve basketbol sahaları-yaptık. Boş gördüğümüz yerlere, gençlerimizin boş vakitlerini 
değerlendirmeleri için bol miktarda açık spor tesislerini yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. 

Sporun mutlaka bilimsel baza oturtulmasından yanayız. Sporun, Avrupa'daki gelişmiş ül
kelerin yaptığı gibi, mutlaka bilimsel baza oturtulmasından yanayız; bunun için de çalışmala
ra başlamış bulunmaktayız. Ankara, tstanbul ve İzmir'de 3 merkez kurmak suretiyle, 3 tane 
olimpiyat hazırlık merkezlerinin yapımının son safhasına gelmiş bulunmaktayız. Buralarda, 
sporcularımızın, modern teknolojiye uygun ve bilimsel olarak performanslarının ölçülmesi, sağlık 
kontrollerinin yapılmasını sağlamak istiyoruz. Buna ilaveten yine Ankara, tstanbul ve İzmir'
de açmış olduğumuz modern sporcu sağlık eğitim merkezleri sayesinde sporcularımızın sağlık 
kontrollerini en iyi şekilde yapıyoruz, onların performanslarını da en modern teknolojiye göre 
yapmanın gayreti içindeyiz, tlave olarak, Hacettepe Üniversitesinde Spor Bilimi ve Teknolojisi 
Yüksek Okulunu açtırmış bulunmaktayız. Bu okula 75 tane öğrenci alınmıştır. Bunlar, gelece
ğin spor mühendisleri olacaktır. 

Ayrı bir düşüncemiz de, şu : Yüce Meclise, yakın bir zamanda teklifini sunacağımız spor 
yüksek okullarını, belirli bölgelerde mutlaka açmanın zaruretine inanıyoruz. Oralarda, beden 
eğitimi öğretmenlerimizi ve spor yöneticilerini en iyi şekilde yetişerek, spor teşkilatının hizme
tine sunulmasında, sporumuzun geleceği açısından ve altyapının yapılması bakımından büyük 
zaruret görmekteyiz; bunun için de, bu çalışma son aşamasına gelmiştir. Yakın bir gelecekte 
Yüce Meclise sunmayı düşünüyoruz. 

Tabiî, bir taraftan altyapıya önem verirken, bir taraftan da -sözlerimin başında söyledi
ğim gibi- Anayasamızda öngörüldüğü üzere, başarılı sporcuyu koruyoruz. Çıkarmış olduğu
muz ilgili kanununda da öngörüldüğü gibi, başarılı sporcuyu ödüllerle teşvik ediyoruz. Sadece 
bir misal olarak şunu söylemek istiyorum : 1990 yılı içinde 877 tane çocuğumuz, yurt dışında 
madalya almışlardır. Bunlardan 276 tanesi altın, 280 tanesi gümüş, 320 tanesi de bronz madal
yadır. Ondan önceki yıl bu rakam 550 civarında idi. (ANAP sıralarından alkışlar) Buna karşı
lık, sporcularımıza verilen ödül miktarı ise, 26 tane konut, 16 tane araba, binlerce altın, 4 mil
yar lira civarında da nakit paradır. Daima şunu söylüyoruz : "Başarı, sporcularımızdan; ödül, 
bizden"; bunu yapmaya da devam edeceğiz, hem de geliştirerek devam edeceğiz. Çünkü, ço
cuklarımız bizi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmenin gayreti içindeler. Onların göstermiş 
olduğu bu başarılardan dolayı da devletin onları ödüllendirmesini en tabiî hak olarak görüyoruz. 

BAŞKAN — Sayın bakan, süreniz dolmuştur, lütfen toparlayın. 
DEVLET BAKANI İSMET ÖZARSLAN (Devamla) — Bu gelişmelere paralel olarak, 

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde belki 40 seneden beri olimpiyatlar edebiyatı yapılmıştır, "Olim
piyat yapılacak mı, yapılmayacak mı?" dedi. 

Artık, Türkiye, olimpiyat yapar mı, yapmaz mı meselesi değil; bundan sonra nasıl yapıla
cağının tartışması zamanı gelmiştir, tik defa, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Millî Olimpiyat Ko
mitesi Fahri Başkanı olarak, tstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Millî Olimpiyat Komitesi 
Başkanı ve Hükümet olarak da benim bulunduğum bir törenle, Çankaya'da, Köşkte, Cumhur-
jbaşkanımızın huzurunda Olimpiyat Meşalesi yakılmıştır. Dünyada ilk defa başlangıcı olarak 

— 72 — 



T.B.M.M. B : 61 8 . 1 . 1*1 O : 1 

kabul edilen mektup teatisinde bulunulmuştur. Bundan sonra, Türkiye'de olimpiyatların ya
pılması konusunda da çalışmalarımız durmamış, hızlı bir şekilde devam etmiştir. Olimpiyat 
yasa taslağını da son aşamasına getirdik. Yakın bir gelecekte Yüce Meclise sunmak suretiyle, 
kalıcı bir olimpiyat yasasını sizlerin sayesinde çıkarmayı arzu ediyoruz ve bunda zaruret görü
yoruz. Bu da, bizim, olimpiyatlara ne kadar ciddî baktığımız ve önem verdiğimizin en bariz 
bir örneğidir, tik defa olmak üzere, bu sene olimpiyatlarda harcanmak üzere 500 milyon lira 
bütçemize para konmuştur. Allah nasip ederse, inşallah, Yüce Türk Milleti 2000'li yıllarda olim
piyatları görecektir. Bunun hazırlığını hep beraber yapıp, ülke için en büyük organizasyon olan 
olimpiyadı gerçekleştirmekte çok büyük fayda görüyoruz. Zannediyorum, bu hafta sonunda, 
istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile Millî Olimpiyat Komitesi Başkanını Ankara'ya davet 
etmek suretiyle,' bu yasa üzerindeki görüşlerimizi de açmış bulunacağız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gerçekten, son yıllarda sporumuzun her alanında çok 
büyük gelişmeler olmuştur. Tabiî ki, dünyanın her yerinde olduğu gibi, Türkiye'de de spor de
nince, futbol akla gelmektedir ve büyük kitleler ilgilenmektedir. Sizlerin çıkarmış olduğu özel 
bir yasayla, futbol özerk bir hale getirilmiş ve bu yasa sayesinde de bugün futbolumuz eskiye 
nazaran çok daha iyi düzeye getirilmiştir. 

Elbette ki, sporumuzun dört dörtlük olduğunu söylemek doğru değildir. Birçok problem
lerimizin olduğunu biz de biliyoruz. Yine bu sene ilk defa yapmış olduğumuz dört dörtlük 
bir Spor Şûrası sayesinde 9 başlık altında sporumuz her alanda tartışılmıştır; Spor adamları, 
spor basınımız tarafından kurulan komisyonlarda değerlendirilmiş, 204 madde halinde, Spor 
Şûrası sonuçları bir kitapçık haline getirilmiştir. Bunların uygulanması için de yine komisyon
lar kurmuş vaziyetteyiz ve bunları, kısa, uzun ve orta vadeli olmak üzere, sözde kalmaması 
için, uygulamaya derhal koymaya çalışıyoruz. 

Bu itibarla, futbolumuzdaki gelişmelerde altyapıya çok büyük önem verdik ve millî takı
mımızın daha iyi duruma gelebilmesi için, istanbul'da Riva'da 250 dönümlük bir yer almak 
suretiyle, özellikle millî takımımızın kalabileceği modern bir kamp eğitim merkezinin temelini 
yakında atacağız. Ayrıca, Beylerbeyi'nde açmış olduğumuz modern Atatürk Eğitim Merkezin
de de, futbolumuzun eğitim sistemini yönlendirmek üzere, en modern bir şekilde eğitimler yap
tırılmasına çalışılmaktadır. 

istanbul, olimpiyatları yapacağımız kent olarak ilan edilmiştir. Bugün, maalesef, Istan-
bulumuzda olimpik ölçülü anlamda bir tane dahi kapalı yüzme havuzumuz yoktur. Onun için, 
geçen sene temelini attığımız, bugün yüzde SO'si yükselmiş olan bu olimpik yüzme havuzların 
sayısını 1991 yılında 3'e yükseltiyoruz. Ayrıca, yine olimpik ölçülerde, kapalı atletizm salonla
rının, Ankara, istanbul ve izmir'de bu sene temellerini atacağız. 

Yine, Istanbulumuzun değişik yerlerinde, yer tespiti yapılmak suretiyle, en az 100 bin kişi
lik stadın da projeleri yapılmak üzeredir, inanıyorum ki, bu konuda muhalefetten her zaman 
gördüğümüz destek devam edecektir. Çünkü, spor, sadece bizim meselemiz değildir; spor, Türk 
Milletinin hepsini ilgilendirmektedir. 

Bu itibarla, Meclisimizin, arkadaşlarımızın göstermiş olduğu bu ilgiye gerçekten teşekkür 
ediyorum. Sporun görüşülmesinde, tartışılmasında büyük fayda olduğu kanaatindeyim. Her 
zaman için arkadaşlarımızın yardımlarını gördük, bundan böyle de yardımlarınızı göreceğiz. 
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Spor, birlik ve beraberlik içinde olunduğu müddetçe, inanıyoruz ki, ileri seviyedeki ülke
lerin düzeyine çıkacaktır, çıkmaması için hiçbir sebep yoktur ve yine inanıyoruz ki, Türk gen
cine imkân verildiği müddetçe, bizim çocuklarımız, bizim gençlerimiz, Avrupa'daki gençler
den daima daha başarılı olacaktır. 

Bu duygular içinde hepinize teşekkür ediyorum. Bu önergenin, bu aşamada kabul edilme
sinde fayda görmediğimi de arz ediyor, saygılar sunuyorum efendim. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Grup adına konuşma süresi 20 dakikadır. Ancak, önergenin bitebilmesi için gruplar adı

na konuşacak arkadaşların sürelerini aşmamalarını özellikle rica ediyorum. 
Söz sırası, Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Ahmet Neidim'de. 
Buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA AHMET NEİDÎM (Sakarya) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Aydın Milletvekili Sayın Hilmi Ziya Postacı ve arkadaşlarınca verilen, sporumuzla ilgili 
Meclis araştırması önergesi üzerinde, Doğru Yol Partisinin görüşlerini açıklamak üzere söz al
mış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygı ile selamlıyorum. 

Bütçe görüşmelerinde olduğu gibi, Sayın Bakanımız bu defa topu havaya kaldırmadı, yer
den oynadı; ama, dayanamadı, "40 senedir olimpiyat edebiyatı yapılmaktadır" dedi. 

Keşke 100 senedir olimpiyat edebiyatı yapılsaydı da, olimpiyatları Türkiye'de daha evvel 
gerçekleştirseydik; ama, yapıcı hizmetlerine teşekkür ediyoruz; 2000 yılında, Allah izin verirse, 
olimpiyatların meşalesini bizim yakacağımızı Sayın Bakana iletiyoruz. 

tHSAN BEDÎRHANOĞLU (Van) — Hayal, hayal... 
AHMET NEÎDÎM (Devamla) — Tabiî, 26 Marttan evvel de "hayal" diyordunuz. 
YILMAZ SANtOĞLU (Ordu) — Ya Ulubey, ya Ulubey?.. 
AHMET NEtDİM (Devamla) — Ulubey, Bolubey!.. Gel genel seçime gidelim, ne oluyor

sun bakalım! 
Konuşmamın başında, gerçekten Türkiye'de görüşülmesi gereken bu konularda Meclis araş

tırması önergesi veren Hilmi Ziya Postacı ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Tabiî, Sayın 
Bakanımın da söylediği gibi, spor, her türlü politikanın dışında, siyasetin üstünde görüşülme
si, bütün grupların buna katılması gereken bir konudur. Ben isterdim ki, Sayın Bakan da bu 
konuya müspet baksın, bu Meclis araştırması açılsın; fonlardan gelen, yatırımlardan gelen, mü
fettiş incelemeleri yapılan birkaç konu var, onlar araştırılsın; Sayın Hükümet de, Sayın Bakan 
da rahatlasın ve Türkiye'de spordaki gelişmeler de daha hızlı olsun; ama, kabul etmediğini söy
ledi. "Acaba bir korku mu var?" diye ben de endişe ettim. 

Sporun, ülkeler için başlı başına bir olay olduğu artık dünyada kabul edilmektedir. Bu 
olay, 1969 yılında Adalet Partisi hükümetleri zamanında kavranmış ve ikinci Demirel Hükü
meti döneminde ilk defa Gençlik ve Spor Bakanlığı kurulmuştur. Bu bakanlık, bir müddet sonra, 
çok yoğun işleri olan Millî Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır. Biz, Meclise geldiğimiz tarihten 
itibaren bu işin yanlış olduğunu, Millî Eğitimin yükünün zaten çok ağır olduğunu, spora gere
ken zaman ve imkânın bakanlıkça sağlanamayacağını defalarca söyledik. Daha sonra ANAP 
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hükümetleri de, herhalde yeterli verimi alamadıkları için, sporu müstakil bir devlet bakanlığı
na bağlayarak, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü adı altında yürütmeye başladılar. Tabiî, bu 
geçen zaman, sporumuza büyük zararlar verdi; memleketimiz, tesis ve kaynak bakımından ge
rilemiş oldu. 

Yurdumuzda sporun gelişmesi, güçlenmesi, iyi hale gelebilmesi için, kalıcı ve ciddî tedbir 
lerin alınması, yersiz şovlardan kaçınarak tabana inilip, büyük stadlarla beraber, amatörler için, 
küçük de olsa, spor yapabilmelerini sağlayan çim sahalar; soyunma ve duş yapabilmeleri için, 
hiç olmazsa küçük küçük barakalar yapılarak, esas kaynak olan sporcuların iyi şartlar içinde 
yetişmesini sağlamayı düşünmeliyiz. 

Memleketimizde yapılacak spor eğitiminin, gençlerimize çok erken, en modern kalıplar 
içinde verilmesini sağlamalıyız. Bu da, okullarda yetişmiş, işini çok seven öğretmenler ve onla
ra sporu sevdiren idarecilerle, müfredat programında spora daha fazla ders saati ayırmakla ya
pılır. Okul sıralarında, gençlerimiz, kabiliyetlerine göre spor dallarında ihtisas sahibi hocalar-
ca eğitilirlerse, Türk sporunun temel yapısını oluşturmuş oluruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sporun çok çeşitli dalları vardır, özellikle, ata sporu
muz olan güreş ve binicilik sporlarına yeteri kadar ilgi gösterilmemektedir. Kurulmuş bulunan 
güreş spor okullarının sayısını artırarak, geniş çapta bilimsel bir araştırma ile geleceğin güreş
çilerini bularak, onlara gereken önemi vererek, Türkiye'nin gerçek gücünü gösterebilecek güre
şimizin eski gücüne ulaşmasını sağlamanın millî bir görev olduğunu kabul ediyoruz. Bakanı
mızın, minikler ve gençler için açmış olduğu kara kucak spor alanları için de kendilerine teşek
kür ediyoruz. 

Ülkemizde çok sevilen, büyük kitleleri bir araya getiren ve çok yüksek izleyici potansiyeli 
olan futbol dalında ise, özellikle millî müsabakalarımızda, maalesef hiç de başarılı olmayan 
sonuçları ile, milyonlarca futbolseverleri ve millî müsabaka olması dolayısıyla da bu sporla 
ilgilenen veya ilgilenmeyen herkesi, hepimizi üzen kötü sonuçlar alan millî futbol takımımızın 
başarısızlığının gerçek sebeplerinin araştırılarak, nedenlerinin bulunması, bu kötü gidişe bir 
an evvel son verilmesi gerekmektedir. 

1990 yılında Avrupa'da 30 uncu sıraya düştük. Fröya Adalarının bile gerisinde kaldık; 
33 ülke arasında sadece Malta, Lüksemburg ve Kıbrıs Rum Kesimini geride bırakabildik. Millî 
futbol takımımız geçen sene yaptığı S maçın 4'ünü kaybetti, Tinde berabere kalabildi; tek bir 
galibiyetimiz bile yok! 

Türk futbolu büyük bir kriz içinde. Bu, UEFA'nm hazırladığı 1990 yılı raporunda da bel
gelendi. Bu sonuca göre, sporda başarılı olduğumuzu söylemek, kendi kendimizi aldatmaktan 
başka bir şey değildir. Bu kötü gidişe bir an evvel son verilmesi gerekir. Tabiî, bunu yapabilmek 
için de, sahalarımıza, tesislerimize, altyapıya ve nüfusumuzun yüzde 24,5'ini oluşturan 15 ila 
24 yaş grubu gençlerimize, gereken ilgi ve önemin verilmesi ile mümkün olacaktır. 

TRT'nin sporla ilgili yayınları ise fevkalade kötü bir görünüm arz etmektedir. Naklen maç 
yayınları ile ilgili başlayan tartışmalar ve milyarlarca liralık özel bütçesi olan TRT'nin, milyon
ların spor izleme isteğini hiçe sayarak, vatandaşlarımızı adeta cezalandırması, uygun görülme
mektedir. 

TRT'de sporu geliştirici ve özendirici televizyon filmleri büyük ölçüde gençlerimize fay
dalı olacaktır. 
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Spor, şehirlerde, beldelerde ve her yerde, artık insanlığın günlük yaşamı içine girmiş, yal
nız yapanların değil, izleyenlerin de büyük ilgisini çeken en büyük kamuoyu araçlarından biri
dir. Bir şehrin veya bir ülkenin tanınması, spordaki başarılarıyla ilgilidir; hatta bir ülkenin tu
rizmine bile faydası vardır. Böylesine büyük bir kitlenin ilgi alanı içerisinde olan sporumuz, 
daha evvel de söylediğim gibi, Türkiye'de gerekli yardımı görmemekte, spor salonlarına lüks 
koltukları yapılmakta; -yapılması güzel bir şey- ama amatör sporcuların ise çamur içinde maç 
oynamalarına göz yumulmaktadır. Belki profesyoneller çim sahalarda oynuyorlar; ama, ama
törler çamurda oynuyorlar. 

Sahaların çimlendirilmeleri, planlı ve programlı olmalıdır. Parça parça sökülen çimlerin, 
salt toprak üzerine konularak yan yana getirilmesinden meydana gelen çim sahalar, uzun kış 
şartlarında bozulup dağılmakta, çıplak alanlar ortaya çıkmaktadır. Halbuki, daha sabırla bek
lenerek, İzmir Alsancak ve Atatürk Stadlarında olduğu gibi, çim dikimi yolu ile yapılan stad-
lar, ihtiyaca, uzun müddet, bozulmadan, daha fazla cevap vermektedirler. 

Bir de, üzerinde özellikle durulması gereken, bize göre en önemli konulardan biri, spor 
idarecilerinin önemidir. Kulüp yöneticileri sadece paralı insanlar değil, spor konusunda kendi
sini eğitmiş, insan psikolojisini çok iyi bilen, paradan ziyade, sporculara moral motive eden 
insanlardan seçilmelidir. Ayrıca, spor kulüplerimizi siyasete bir basamak yapabilmek için, si
yasette bekledikleri ikbale kavuşabilmek için onları bir vasıta kabul eden kimseleri de kulüple
rin başından uzaklaştırmak, onlara böyle görevler vermemelidir. Çünkü, o zaman, bazı siyasî 
partiler, bu kulüp başkanlarına güvenerek sporu siyasete alet edemeyeceklerdir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; memleketimizde alınan her madalya bizlere gurur ve
rir; fakat olimpik olmayan spor dallarında aldığımız madalyalar, yukarıdan beri anlattığım 
görüşler istikametinde, çok büyük yankı uyandırmamaktadır. Uzakdoğu sporları bunun için
dedir. Uzakdoğu sporları olimpiyatlarda yoktur. Bizler için önemli olan, Balkan, Avrupa, dünya 
ve olimpiyat şampiyonlarında ne kadar altın, gümüş ve bronz madalya atdığımızdır. Bunlar 
dışındaki kazanılan madalyalar, bir turnuvada alınan madalyalar gibidir. Bizim yetiştirmedi
ğimiz; ama, kendileriyle her zaman gurur duyduğumuz Naim Süleymanoğtu ve Hafız Süley-
manoğlu'na da sığınamayız. 

Size, sporumuzu Edirne'den öteye götüremediğimize, daha bir ay evvel Üsküp'te yapılan 
ve 5'inci olduğumuz basketbol şampiyonası iyi bir örnek olur kanaatindeyim. Bunu da üzüle
rek söylüyorum. Çünkü, basketbol sporumuz bundan on yıl evvel Türkiye'de daha büyük ilgi 
görmekte ve daha iyi uluslararası neticeler almaktaydı. Şimdi ise, Arnavutluk gibi bir ülkenin 
arkasından 5'inci olmak, herhalde çok düşünülmesi gereken bir meseledir. 

Sayın Bakanım, sizden ricamız, emrinizde olan, Türk Sporunu Teşvik ve Geliştirme Fo
nundaki paraları çok adil dağıtınız; adaletli olunuz. Görev yapmakta olduğunuz Bakanlık, si
yasetten pek hoşlanmayan bir yapıya sahiptir. "Bizden olanlar, olmayanlar" diye sakın bir ay
rıma girmeyiniz. Amatörlerimize de daha fazla imkânlar verecek projeler üzerinde çalışınız. 
Bazı federasyon başkanlıklarına yaptığınız atamaları, hukuka uygun yapınız. On gün evvel ata
masını yaptığınız bir kimseyi, on gün sonra görevden almayınız. Makamlar gelip geçicidir; ama, 
verimli hizmetler hiçbir zaman unutulmaz. 

Yukarıda bahsettiğim konuların incelenmesi ve sporumuzun gösterişten uzaklaştırılıp, kalıcı 
tedbirlere kavuşturulacağına inandığım bu Meclis araştırmasına, Doğru Yol Partisi olarak müs
pet oy vereceğimizi belirtir, Türk sporunun başarılı olabilmesi dileğiyle, Yüce Meclisi saygıyla 
selamlarım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

— 76 — 



T.B.M.M. B : 61 8 . 1 . 1991 O : 1 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Neidim. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Aydın Milletvekili Sayın Hilmi Ziya Postacı. 
Buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA HÎLMÎ ZİYA POSTACI (Aydın) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerimin başında, 1991 yılının ulusumuza ve tüm dünya 

uluslarına barış getiren, dostluk getiren bir yıl olmasını temenni ediyorum ve bundan yaklaşık 
9 ay önce verilmiş olan bu araştırma önergemizin, yeni yılın ilk çalışma gününde gündeme gel
mişini de mutlu bir tesadüf olarak düşünmek istiyorum. Sporumuzun yalnız bugünü, dünü 
değil, 2000'li yıllarda nerede olması gerektiği konusunda görüşlerimizi de aktarmak istiyorum. 

Sayın Bakan, Anavatan Partisi iktidarının son yıllarda spor için altyapıda neler yaptığını 
gayet güzel ve doyurucu bir şekilde anlattı ve konuşmasının sonuna doğru da beni ümitlendir
di. "Evet, sizlerden de bu konuda hakikaten destek görüyoruz, sporu kendi politikası içerisin
de incelemenin faydasına biz de inanıyoruz, bu araştırmayı yapalım" diyecek diye bekliyor
dum; ama, çok kötü bir vuruşla topu dışarı attı!.. 

Herhalde, bu önergedeki espriyi, yazılarımın içerisinde tam açıklayamadım, bir kere daha 
söylemek istiyorum : Biz, bugün tesis yetersizliğinden veyahut altyapının iyileşmemesi baha
nesiyle, sporumuzu, Anavatan Partisi İktidarının politikaları içerisinde eleştirmek istemiyo
ruz. Biz, "Yapılanların üzerinde daha iyi nasıl bir politika, nasıl bir ulusal politika oluşturu
ruz ve bu politikayla Türk sporunu, Türk gençlerini 2000'li yıllara bir onur abidesi olarak na
sıl götürürüz?" onu arıyoruz ve bunun için de "sporu, kendi politikası içerisinde görebildiği
miz yanlışlarından nasıl kurtarırız?" onun araştırmasını yapmak istiyoruz, inanıyorum ki, böyle 
bir Meclis araştırmasıyla, sporun yalnızca sansasyonel yönüyle ilgilenen kesimlerin, Türkiye'
de sporun politikasıyla da ilgilenme gereğini duyacaklarını ve bizden sonra geleceklere çok iyi 
bir hizmet yaptığımızı düşünüyorum. O amaçla, bunun 8-9 aydır Meclisin gündemine bekliyo
rum. Hatırlarsınız, bu araştırma önergesini verdiğimizde, Kuşadası Stadında bir tribün çökme 
olayı olmuştu. Aynı ilin, aynı kümedeki iki takımının, çok heyecanlı bir maçı sırasında, yıllar
ca kullanılmış olan, çok ilkel ve derme çatma bu tribün çökmüştür. Dua etmek lazım, bu tri
bün öne doğru değil, geriye doğru çökmüş ve can kaybına sebebiyet vermemiştir. Aynı şey, Ali 
Sami Yen stadında da olmuştu. Yine, can kaybıyla sonuçlanan Sivas-Kayseri maçlarını hatır
lıyorum... 

Şunu da açıklıkla söylüyorum : Türkiye'de spor altyapısında, özellikle stadyumlarda, ha
kikaten bir iyileştirme var; fakat, madem bu kadar iyileştirme var -Sayın Bakanca hep futbol 
örnek verildiği için, ben de futboldan bahsediyorum; çim sahalardan, tribünlerdeki koltuklara 
kadar- neden acaba 1950'lerde, 1960'Iarda futbolda gösterdiğimiz başarıları' gösteremiyoruz? 
Hatta ve hatta, bir yerli çalıştırıcı ile 1989 yılında ulaştığımız göğsümüzü kabartan sonuçları, 
1990 yılında çok yüksek transfer ücretleriyle, büyük desteklerle Türkiye'ye getirdiğimiz bir ya
bancı hocanın çalıştırdığı Millî Takımda niye sağlayamadık? Aradan çok uzun bir zaman geç
memiş; bir sezonluk bir dönem... 1989 sezonunda, Türk Millî Takımını o başarıya ulaştıran
lar, 1990 sezonunda da Millî Takımda görev yaptılar. 

Sayın milletvekilleri', benim, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, hep beraber arayıp bul
mak istediğim asıl ana sorun burada. 
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Dışarıdan hep bir şeyler getiriyoruz. Son zamanlarda moda, çalıştırıcı ve sporcu getiril
mesinde. Türk sporuna bunların katkıları ne olmuştur?.. Görünen bir şey yok; ama sansasyo
nel olarak büyük rakamlar söyleniyor, 6 milyar liraya bir yabancı futbolcunun transferi söz 
konusu. O futbolcunun karşılığında, kendi evlatlarımıza, kendi sporcularımıza verdiğimiz de
ğerle altı tane takım kurabiliyorsunuz. O ölçülerde, bugün Türkiye liglerinde altı tane takımı
mız var; altısının toplamının değeri, ederi, sporcularımıza verdiğimiz bedel, bir tek yabancı 
sporcunun karşılığı!.. 

Olay yalnız futbolda mı böyle?.. Sayın Bakanın çok daha yakın ilgisi içerisinde plan gü
reşte de böyle... Güreşte başarılı olduğumuz, -tesislerin yetersiz olduğu dönemden- dünya şam
piyonları, olimpiyat şampiyonları çıkardığımız yıllardan bu yana altyapıyı geliştirdik, yabancı 
çalıştırıcılar getirdik; ama sayabilir misiniz bir olimpiyat şampiyonunu Sayın Bakan, sayabilir 
misiniz bir dünya şampiyonunu?.. 

Beni asıl düşündüren olay şu : Çeşitli yarışmalarda Türk sporcuları 800'ün üzerinde ma
dalya kazanmış... Memnuniyet verici bir durum; ama dökümüne baktığınızda, bu madalyala
rın gençler, ümitler, yıldızlar kategorisinde kazanıldığını veyahut olimpiyatlar gibi, dünya şam
piyonaları gibi yarışmalar yerine, uluslararası önemi fazla olmayan yarışmalarda elde edildiği
ni görüyoruz. Bakınız, gençlerde minicik bir yavrumuz Suat Çelen Jimnastikte Balkan şampi
yonu oluyor. Tutturduğu derece çok yüksek; on, onbeş sene öncesinin tıpkı Nadia Komanec-
ci'si gibi bir yetenek... Bu ülkenin çocuğu... tşte bu Meclis araştırmasında bunları, bu gerçek
leri bulup, kendi öz yavrularımızın spordaki başarılarını yapabileceklerini görüp, bir spor po
litikası oluşturmak için, 2000'li yıllarda olimpiyat yapma iddiasında olan ülkemizde, Meclis 
olarak bugünden, yarının -İktidarıyla, muhalefetiyle- ortaya konulması için bu önergeyi getirdik. 

Bakınız, 1950'li yıllar öncesinde Türkiye'de, müzikte harika çocuklar yetişmişlerdi. Dev
let, o harp yıllarında bile, o kabiliyetlere özel ilgi göstermiş ve onları, o kabiliyetlerini geliştir
meleri için yurt dışında eğitime yollamış ve bugün, isimlerini iftiharla andığımız müzik üstat
larımız yetişmiştir. Ancak, bu politikasızlık devam ederse, gelecek sene, Suat Çelen'in, değil 
Balkan şampiyonu olması, değil gelişmesi, yine birçok değer gibi, kaybolmasından endişe du
yuyorum. 

Sayın Bakan, bütün bunları siz benden iyi biliyorsunuz. Böyle konuların, bu Meclis içeri
sinde, kendi içinden oluşturduğu bir komisyon marifetiyle araştırılmasına, hepimizden önce 
sizin yandaş olmanız gerekirdi. Siz bunu desteklemeliydiniz. Anavatan İktidarı bunu isteme
liydi. Çünkü, çok iddialı olduğunuz ve -memnuniyetle söylüyorum- başarılı olunmuş birtakım 
bölümleri olan bir konudur; ama, şunu da söylemek gerekir ki, o kadarcık başarının arkasına 
sığınıp, daha yüksek başarılara gidilmesini önleyecek engellemeler sizden gelmesin. 

Bakınız, Türk sporundakî sıkıntılardan bir tanesi de temlik meselesidir. Hiç düşündünüz 
mü, kasabalarda, ilçe takımlarında, ikinci Lig, Üçüncü Lig takımlarında, hatta Birinci Lig 
takımlarında, bu değirmenin suyu nereden geliyor diye bir baktınız mı? Nereden geliyor? Şa
hıslar çıkıyor, kulüplerin başkanı oluyor, belli bir süre gündemde kalıyor. Korkunç paralar har
canıyor. Belediyeler imkânlarını seferber ediyorlar. Gidin görün, özellikle İkinci Ligde bu olay 
var, Üçüncü Ligde bu olayı var; ama, sonra, bir bakıyorsunuz ya başkan görevden ayrılmış 
ya da vazgeçmiş; fakat kulübün gelirleri temlik altında... O bayrağı devralacak, daha iyisi çık
mıyor. Niye?..Kulübün devlet tarafından garanti edilmiş resmî gelirleri, daha önce bazı kişiler
ce, kendi reklamları yapılmak üzere kullanılmış, temlik altına alınmış; böylece kulüplerimiz 
gelirlerden yoksun hale gelmişler. 
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Sayın Bakan, sayın milletvekilleri; sporun izleyicisi de giderek azalmakta... Sayın Orhan 
Ergüder, şu anda keşke burada olsaydı da bütçe görüşmelerinde konuştuklarını kürsüden tek
rar etseydi, izleyicisi giderek kaybolan bir sporun, o ülkede gelişmesi mümkün olur mu? Bom
boş stadlar... Stadların boş olması, bir zamanlar naklen yayına bağlandı. Naklen yayın olma
dığında da stadlanmız dolmuyor... Sayın Bakan, koskoca Abdi İpekçi Spor Salonunun, bir 
senede kaç kere kullanıldığını söyleyebilir misiniz? Bu salonu kaç senede yaptık, kaç kere kul
landık?.. 

tşte, sadece yapmanın, üretmenin değil, onları rantabl çalıştırmanın, onları herkesin hiz
metine açmanın, kitleleri salon ve sahalara çekmenin ve Türkiye'de sporu gençlerimizi, yarı
şanları, izleyenleri eğitme aracı olarak kullanmanın politikalarını da oluşturmalıyız. Bunları 
istiyoruz. 

Sayın Bakan çok güzel anlatıyor : Avucumun içerisinde yuvarlak bir cismin bulunduğu
nu, ortasının delik olduğunu biliyor. "Tamam, avucumun içinde yüzük olduğu şimdi 
anlaşılacak" diyorum; ama, Sayın Bakan; "Hayır, değirmen taşı" diyor! Olmaz arkadaşlar... 

Bakınız, biraz önce Sayın Çiçek, bir sataşmaya cevaben bu kürsüde bir laf etti, "Çalışma 
hayatıyla ilgili ne getirdiniz? Yasa, öneri, teklif, ne var?" dedi. 

Kıymetli arkadaşlarım, burada hepsini saymak benim vaktimi alır ve konuyla da direkt 
alakalı değildir; ama Sayın Çiçek burada olsaydı açıklayacaktım. Yalnız, kısaca değineyim : 
Grubumuzun, 1989 ve 1990 yılında, çalışma hayatıyla ilgili olarak, Türkiye Büyük Millet Mec
lisine 16 tane yasa teklifi verdiğini ve bunların, değil burada görüşülmesi, komisyonların gün
demine bile alınmadığını söylemek mecburiyetindeyim. Bunun, artık Meclisimizin tartışmala
rında, yalnızca o günkü gündeme bakıp "Ne getirdiniz?" diyerek değil, bütün komisyonlarda
ki arşivlerin süratle taranarak, haklının haksızın ortaya çıkmasını da sağlamak, en azından 
centilmence bir mücadele sayılır. 

Kıymetli arkadaşlarım, bakınız, Sayın Bakan, "Gençler arasında araştırma yaptık, genç
lerimiz yüzme sporuna çok yatkın" dediler. Şimdi oraya gelelim. 

Gençlerimizi, altı ay önceki başarılarını da değerlendirmek için, uzak bir kıtaya yolladık. 
Bu gençlerimiz elendi; ama elendiği dereceler Türkiye rekoru. Bu gençlerimiz, yüzme sporuna 
bu kadar meraklı olanlar, bu sporu nerede yapıyorlar acaba? Ankara Anıttepe Yüzme Salo
nunda. Açık, ama ısıtması çalışmıyor. O gençlerimize, gece, arabaların farları altında, antren
man yaptırılıyor. Sebep? Kapalı yüzme havuzunun kati kabulünün yapılmayışı, kırık dökük 
olması. 

Sayın Bakan, bunlar sizin kabahatiniz değil, ama Türkiye'de bazı şeyler maalesef, isteme
seniz de, katılmasanız da iyi yürümüyor. Bunu iyi yürütmek lazım. Bakınız, biz politikacılar 
olarak bu konuda çok daha şanslı sayılabiliriz. Bu Yüce Mecliste bütün mücadelelerimiz, yap
tığımız iyilikler, iyi olduğunu düşündüğümüz çalışmalar, Türkiye'nin gündemine, pek sporda
ki kadar rahat da girmiyor; ama, yazılı basınımız, özellikle TRT'miz sağolsun, en geniş bölü
mü spora ayırıyor. Spor konusundaki bu topyekûn gayretlerimizi, basınımızın da katkısıyla 
Türk kamuoyuna sunmak; inanın kıymetli arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ça
lışmalarını, hiç olmazsa, ön kapısından girerek değil; ama arka kapısından girerek halkımıza 
göstermiş oluruz; bu Meclisin içerisinde, iyi şeyler yapıldığını Türkiye'ye gösteririz. 
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Yanlışları basının göstermesi en doğal hakkıdır; ama, doğru yaptıklarımızı da sunabilmek 
bizim görevimiz olmalıdır. Ben, spor konusunda Meclis araştırması açılmasını bir nebze de 
bu konudan ele almıştım. 

Kıymetli arkadaşlarım, Sayın Bakanın yolladığı bu yayınları, ilk günden beri zevkle izli
yorum. Hakikaten güzel... Var bir şeyler... Dolu... 

tyi de Sayın Bakan, profesyonel kulüplerimizde bu milyarların kontrolünü yapabiliyor mu
sunuz? Ben, bunun yapıldığına inanmıyorum. Bunu delilleriyle bize gösterirseniz, Türkiye'de, 
özellikle profesyonel futbolun kimlerin elinde, kimlerle, nasıl yönetildiğini, ortaya çıkaramaz-
sak, -bu Türkiye'de en önde izlenen bir spor, izleyicisi yüksek bir spor dalı olduğu için tekrar 
oraya geliyor- eğer bunun doğrusunu ortaya çıkaramazsak, Türk. sporu kolay kolay istediğimiz 
yere varamaz. O anlayışla, olimpiyat müsabakaları da düzenleyenleyiz. Olimpiyatlar için belki 
yeterli her türlü altyapıyı yaparız; ama olimpiyat müsabakaları düzenleyenleyiz. Olimpiyat mü
sabakaları düzenleyen bir ülkenin, müsabakayı düzenlediği dönemde, o olimpiyatlarda başarı
lı olabilecek branşlarının mutlaka olması lazım. Olimpiyat müsabakaları düzenleyen hiçbir ül
ke, o noktaya gelmeden, yalnızca olimpiyat müsabakaları düzenlemek için olimpiyat düzenle
memiştir. Türkiye'de böyle bir nokta yok. 

Bakınız, Türkiye'de, spor izleyicileri tarafından, bilhassa son zamanlarda -üzülerek söyle
mek gerekir- bir hırçınlık kampanyası sürdürülüyor. Daha sahaya girilmeden, o müsabakanın 
sonucunun ne olacağı belli olmadan, insanlar sanki harbe gidiyormuş gibi kuşanıyorlar; izle
meye gidenlerin üzerinden, şişleme aletleri, palalar, muştalar çıkıyor. Spor sahalarındaki bu 
durum, Allah korusun bir kıvılcımla, spor izlemeye gidenleri birbirine düşman haline getire
cek noktalara geliyor. 

Hakemlerimizin durumu yürekler acısı. Okuyunuz gazeteleri arkadaşlarım. Hakemler, -
özellikle ikinci ve üçüncü ligde ve il liglerinde- büyük tehdit altındalar. Hatta, bazı hakemleri
mizin, tehditler nedeniyle açtıkları davalardan vazgeçmeleri için, o tehdidi veya o tehlikeyi or
taya çıkaranlar, barışmanın yollarını bir başka şekilde bulmaya çalışıyorlar ve üzülerek söyle
mek gerekir ki, 1989 - 1990 dönemi, Türk futbolu için -tah'kim kurulu ve Danıştay kararıyla-
şikeli bir yıl olmuştur. Şike kararı, tahkim kurulu kararıyla da tescil edilmiştir; Danıştay kara
rıyla da şike, 1989 - 1990 sezonuna damgasını basmıştır. 

Bu dönemde, şikeli bir birinci ligi yaşayan ülkemizde, Meclisimizin, spor politikasını ve 
sporda olan bitenleri araştırması, kaçınılmaz bir görevdir. Bu kararın, birinci lig, ikinci lig ve 

, giderek diğer ligleri nasıl etkileyeceğini ve sporun politikaya nasıl alet olacağını düşündükçe, 
inanın çok büyük sıkıntılar duyuyorum. 

1990 - 1991 ligi, yani arkadan gelen lig başlamış, birinci yarısı bitmiş, kararı ancak kesin
leşmiş bir lig!.. Şike yapan o takımların birinci ligdeki durumları ne olacak? Şike yüzünden 
ikinci lige düşen o takımın durumu ne olacak? Bunun meydana getireceği sıkıntılar ne ola
cak?.. özellikle ikinci ligde, sahaların çimlendirilmesi nedeniyle birçok ilimizin ve ilçemizin 
takımları birinci dönem maçlarının hepsini dışarıda oynadılar. "Sporu politikaya bulaştırma
yalım, alet etmeyelim; bu insanlar bizlere gelip, sorunlarını çözmek için baskı kurmasınlar" 
diyoruz; ama, birinci yarıda kaybettikleri puanlar nedeniyle, ikinci yarıda başarılı olamayan
lar veyahut yine, sahası spor yapmaya açılmayan takımlar düşme hattında kalırsa ne olacak? 

Kıymetli arkadaşlarım, işte bunlar, kısa başlıklarıyla sporumuzun sorunlarıdır. Sporun, 
bireysel yapılanı var; takım halinde yapılanı var, çok geniş izleyicisi olanı var. Her şeyden önemlisi; 
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spor, daha yükseğe, daha ileriye ve daha güçlü olmayla özdeşleşmiş, kazanmak için değil, ya
rışmak için kısacık bir cümlenin içerisinde kendini bulmuş ve yalnız sizlerin, yani Anavatan 
Partisi iktidarının değil, bizim de, Doğru Yol Partisinin de, "2000'li yılların hemen başların
da, olimpiyat müsabakaları yapabilen sayılı ülkelerden biri Türkiye olsun" özlemi vardır. 

İstanbul Belediye Başkanı ile, diğer kişilerle yasalar hazırlayacaksınız; şu olacak, bu ola
cak. Peki, bu Meclisin içinde bulunanların da, böyle bir olayda, böyle bir olayın hazırlığında 
bulunmalarına hakkı yok mu? Bunu sağlamak, Türk sporu için, ileriye dönük, akıllıca yapıl
mış ve özellikle dostluğa, barışa herkesten çok ihtiyaç duyduğumuz böylesine bir dönemde uy
gun düşmez mi? 

Sayın Bakan, ben, bunu sizin neden kabul etmediğinizi anlamakta hakikaten güçlük çeki
yorum. Yani, siz aslında bunu kabul edecektiniz; ama, diliniz sürçtü herhalde. Şurada kalabi
len arkadaşlarınız, eğer oylamada da burada olurlarsa, ben, tekrar Türk gençleri adına, Türk 
sporu adına ve hepimiz adına, sizlerden istiyorum. Gelin, el ele bu Meclis araştırmasını açalım 
kıymetli arkadaşlarım; açalımda Türk sporunun bütün sıkıntılarını, sorunlarını bir ulusal po
litika içerisinde belli bir noktaya getirmenin şerefini, mutluluğunu birlikte paylaşalım. 

Ben, Anavatan Partisi milletvekillerinden -herhalde, grup sözcüleri de konuşunca- bu is
teğimde yanılmadığımı duymak istiyorum. Sayın Neidim'in katılması da bizleri mutlu etmiştir. 

Konuşulacak çok konu var; ama... 

BAŞKAN — Zaten süreniz doldu Sayın Postacı. 

HÎLMÎ ZÎYA POSTACI (Devamla) — Evet efendim. 

Ben, bütün bunların, kurulmasını hâlâ arzu ettiğim bir komisyon marifetiyle araştırılıp 
ortaya çıkarılmasını ve gelecek günlere iyi bir hizmet yapabilmenin başlangıcı olmasını diliyorum. 

Tüm arkadaşlarımı saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Postacı. 

Anavatan Partisi Grubu adına Van Milletvekili Sayın Aydın Arvasi. 
Buyurun Sayın Arvasi. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA HÜSEYİN AYDIN ARVASİ (Van) — Sayın Başkan, saygıdeğer 
arkadaşlarım; SHP Aydın Milletvekili Sayın Postacı ve arkadaşlarının vermiş olduğu araştır
ma önergesine, Grubum adına yanıt vermeye çalışacağım. Bu vesileyle, sizleri saygıyla selam
lıyorum. 

Yalnız, biz, Sayın Postacı ile bir noktada anlaşamayacağız tabiî. Bakanımın en son söyle
diği sözü, ben ilk başta söyleyeceğim : Spor, bir teknik meselesi, teknoloji meselesi, bilim me
selesi, eğitici meselesidir; Meclis araştırması meselesi değildir. Büyük şûralar toplanır, eğitici
ler, istikbalin programlarını hazırlarlar, ona göre iş rayına girer. O bakımdan, Sayın Postacı 
sözü Grup sözcüsüne attığından, ilk olarak bunları söylemiş oluyorum. 

Saygıdeğer arkadaşlarım, bu tenkitlere cevap vermeden evvel, Sayın Postacı'nın önergesi, 
2000 yıllarının başında olimpiyat düzenleme isteği ve ulusal spor politikamızı belirlemek hu
suslarını ihtiva ediyor. Tabiî bunlara geleceğim, yalnız önce biraz spordan bahsetmek istiyorum. 

Spor, büyük kitleleri etkileyen, insanları birbirine yaklaştıran, dünya barışına katkıda bu
lunan müstesna bir olgu. Spor temaslarıyla, ülkeler arasında başlatılan iyi münasebetlerin gelişti-
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rilmesi, dostlukların ve arkadaşlıkların kuvvetlendirilmesi, sporun ne kadar önemli olduğunu 
ifade etmektedir. Spor, ülkeler arasındaki dostlukları pekiştirdiği gibi, ülke içinde de kardeşliği 
ve dostluğu, arkadaşlığı pekiştirmektedir. Spor, genel olarak, insan sağlığını, karakter gelişi
mini, moral gücünü ve verimliliğini müspet yönde etkilerken, zihinsel ve bedensel gelişmeyle 
de doğru orantılıdır. Bedenen ve ruhen sağlıklı olmak, insanın ve dolayısıyla toplumun daha 
dengeli, daha mutlu, huzurlu, uzun ömürlü, başarılı olması sonucunu beraberinde getirmek
tedir. Tabiî, politikadan uzak dediğimiz nesne de budur. 

Spor nedir?.. Bunları söyledikten sonra, 2000'Ii yıllara doğru giderken, çağımızın en önemli 
özelliklerinden biri, çok süratli değişim sürecine girmiş olmamızdır. Bu değişim süreci spora 
da intikal etmiş, dolayısıyla, ülkeler, gerek tesislerde, gerek spor malzemelerinde ve gerekse sporcu 
performansının yükseltilmesinde ve bunlara bağlantılı olarak, sporcuları çok daha ileri seviye
de yarış edebilir hale getirmek için, ilmin ve teknolojinin en son ürünlerinden istifade eder ha
le gelmişlerdir. Şimdi, bu teknolojik ilerleme karşısında, ülkemiz de, tabiî, spordaki bu hızlı 
gelişmeye ayak uydurmak mecburiyeti hâsıl olmuştur. 

Sayın Bakanım açıkladı, Hükümet programımızda, "Disiplinli, zorluklara dayanıklı, kö
tü alışkanlıklardan arınmış, sağlıklı bir toplumun oluşmasında, spor faaliyetleri önemli bir 
unsurdur" diyoruz ve sporun önemi belirtiliyor. Bu öneme paralel olarak, bu hızlı gelişmeye 
ayak uydurabilmek için neler yapılması lazımdı? Şimdi, "Neler yapılması lazımdı?" diyoruz; 
1983 - 1984 yıllarında, geriye doğru bir bakıyoruz. Geriye baktığımız zaman, sporumuzun... 
Evet, Sayın Postacı münferit faaliyetlerden bahsetti... O zaman, fiilen sporun içerisinde 40 yıl 
çalışmış bir arkadaşınız olarak söylüyorum. Avrupada güreş yoktu, dünyada güreş yoktu, bir 
tek tsveç ve Finlandiya'da vardı. O zamanın pehlivanı da şimdi yok. Biz, şakır şakır her sıklet
te bayrağımızı göndere çektiriyorduk. Serbestte muvaffak oluyorduk, ama greko-romende de 
o zaman olamıyorduk. Demek ki orada da bir noksanlığımız var. 

Tesis : İstanbul'da bir tesis vardı; (Fatih Medresesinde istanbul Güreş Kulübü) onun içeri
sinde çalışırlardı. O zaman insanın ihtiyacı da bu kadar yoktu. Hayatı spordu; girerdi, çıkardı 
"bir lokma ekmek, bir hırka" derdi, hayatını spora adardı. Tabiî şimdi gelişim sonucunda her 
şey, ihtiyaçlar doğdu, geçim şartları doğdu, buna göre istekler doğdu, her insan da samimiyet
le sporun üzerine eğilmiyor. Eğilen, bir noktada bozuluyor veya demin ifade ettiniz, yıldızlar 
ve miniklerde muvaffak oluyoruz, insan hasletidir, biraz büyüdüğümüz zaman böbürleniyo
ruz. Bakıyorsunuz, o yıldız ve minik gençleriniz, süperler, bir akşam kaybolmuş... Nerede bu
luyorsunuz? Bir yerde buluyorsunuz, eğleniyor... Sporculuğu bitiyor. Tabiî, herkesin arkasına 
da bir jandarma takma meselesi de yoktur. Spor, bir istek meselesidir, sevgi meselesidir. 

Şimdi, ne yapılması lazımdı? Geriye dönüyoruz; stad yok, kapalı salon yok, yüzme havu
zumuz yok, hiçbir şey yok. Yani, sporumuza bakarsak, çağın gerisinde kalmışız. Spor, bir olgu 
meselesi diyoruz. Bazı şeyleri yapmamız ve ondan sonra neticeyi almamız lazım. 

Sayın Postacı, biraz önce antrenör meselesini dile getirdiler; yeri geldikçe söylüyorum, bu 
da bir program meselesi. Antrenörden bir senede netice alınmaz, asgarî beş senede netice alı
nır. Fransa Hidekuti'yi getirdi, beş yıllık program yaptı ve neticede dünya şampiyonu bir Fran
sa çıkarttı, idareciler dediler ki, "Hepimiz sabırlı olduk, hepimiz düşündük" dedik ki, "beş 
sene ne isterse vereceğiz." Beş sene dolaştı ve Fransa'yı dünya şampiyonu da yaptı. O bakım
dan, antrenör zihniyetinde ve millî meselelerde de biraz sabırlı olmamız lazım; güreşte de oldu
ğu gibi. 
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Şimdi bu şartlar içerisinde, ne yapmamız lazımdı? Evvela, 1938 yılından kalan 3S30 sayılı 
Kanunu değiştirmek lazımdı. Bunun haricinde, kaynak bulmak lazımdı ve bütçeden ayrılan 
payı yükseltmek lazımdı; altyapı problemlerini çözmek, mevcut tesisleri çağdaş bir şekle getir
mek lazımdı; kaliteli eğitici ve yönetici yetiştirmek lazımdı ve bunun yanında kaliteli malzeme 
getirmek lazımdı. 

Tabiî bunların hepsi düşünüldü ve düşünüldükten sonra 3S30 sayılı Kanun değiştirildi; her 
şeyden evvel Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne kaynak aktarımı temin edildi ve bunun ya
mada da biraz hareket serbestisi tanındı. Bu teşkilatın, katı kurallar içerisinde iş yapması, ku
ruluşundan bu yana, gelen işten fazlasını yapamaması demekti.'Böylelikle, tesisler çoğalmaya 
başladı. 

Bu tesisler çoğalırken -Sayın Bakanım rakamları verdi- 1983 - 1984'lerde 3-4 milyar lira 
civarında olan gençlik ve spor bütçesi, 1987 yılında birdenbire 23 küsur milyar liraya -sene so
nu itibariyle 38 milyar lira- çıktı; 1988 yılında, netice itibariyle 60 milyar lirayı buldu; 1990 
yılında 133 milyar lira -sene sonu itibariyle 200 milyar lira- olan bütçe, 1991 yılı için, Barselo
na'da yapılacak olan Akdeniz Olimpiyatları ve 2000'li yıllara hazırlıklar düşünülerek, 230 mil
yar lira olarak öngörüldü. Bunun neticesinde, 1983, 1984 yıllarında verilen 3-4 milyar lira ile 
üvey evlat muamelesi gören bir teşkilat, öz evlat muamelesi görmeye başladı. O zamana kadar 
bizim teşkilatımız, kenarda duran, ismi bilinmeyen bir teşkilattı. 

Bütçe rakamları yükseldikten sonra tabiî altyapı hizmetleri başladı. Televizyonlarda görü
yorduk, "İstanbul'da bir çim saha, Ankara'da bir çim saha" meselesi vardı. Rakamlara fazla 
girmeyeceğim; ama, şimdi üç senede, tahmin ediyorum 167 çim saha içerisine girdik. Bu ra
kam az değildir. Bunun yanında, tesis adedimiz dört bini geçti; birdenbire, çığ gibi büyüdü. 
Türkiyede, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün ve tabiî bağlı olduğu bakanlığın sayesinde, 
son üç senede, -kuşbakışı baktığımız zaman- spor tesislerinde bir şantiye havası var, köylere 
kadar şantiye havası var. Bunun için de, Grubum adına, teşkilata teşekkürü bir borç bilirim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Tabiî, ben bunları particilikten uzak söylüyorum. Çünkü, 40 yıl fiilen sporun içerisinde 
bulundum; futbolculuk, hakemlik, hakem hocalığı, antrenörlük, güreşçilik, hepsini yaptım. 
O bakımdan, objektif gözle Türkiye'yi dolaşıyor ve görüyoruz, onun için söylüyorum. Düşü
nebiliyor musunuz, Van'ın Muradiye İlçesinin Çaldıran Köyünde, hudutta saha yapmışız... Genç
lerimiz, o saha içerisine giriyor, oynuyor; ama, bir hususu da belirtmek istiyorum, -Sayın Nei-
dim de aynı konuya değindiler- bu konuda Sayın Bakanımın bir direktifi var : "Hiç olmazsa 
bu sahaların yanına bir oda, bir salon yapalım. Bu köy çocukları burada soyunsun ve bir duş 
alsın" diyor. 

Bunu da istiyoruz ve bu yönde de tahmin ederim, il müdürlüklerine gerekli emirler ve ser-
bestiyeler verilmiştir. Arzu ettiğimiz, sporun kitlelere ve köye kadar gitmesi meselesidir. 

Tabiî kaliteli ve'iyi eğitici meselesi var. Türkiye geneline vurursak, 1985 yılma kadar sayı
ları 5 bin civarında olan ve bazı illere hiç düşmeyen eğitici vardı. Çıkartılan yönetmelik gere
ğince, 1990 yılında 21 620 eğitici yetişti ve bu sene, 1991 yılında yetişecek olan 3 bin eğiticiyi 
de ilave edersek, tahmin ederim eğitici sayısı 25 bin olacaktır. 

Avrupa standartlarında, her 20 sporcuya 1 eğitici düşer. Yavaş yavaş o yöne gidiyoruz ve 
inşallah onu da yakalayacağız. 
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Bunun yanında, eğitici olduktan sonra yöneticilik kursları başlatıldı. Bu konuda, sadece 
1990 yılında, 20 tane panel, sempozyum ve seminer yapıldı. Antrenör ayrıdır, eğitmek ve yö
netmek de ayn şeylerdir. Böylelikle bu kurslarda yönetici yetişmiş oldu. Bu kursların uygulan
masına devam edilecektir. 

Tabiî, bunlarla beraber, Türkiye'de kaliteli malzeme yoktu; yani bir disk atacak malzeme
yi, bir ciriti, hatta bir güreş minderini bile bulmak meseleydi. 

Şimdi, gayet güzel, Avrupa standartlarına göre güreş minderleri görüyoruz; stadlarımız 
aynıdır, atletizm malzemelerimiz aynıdır ve böylelikle sporda "malzeme yılı" olarak bildiği
miz bu sene, 6 milyarın üzerinde harcama ile modern araç-gereçler alınmış ve bunların hepsi 
de sporcuların emrine verilmiştir. 

Bütün bunlar yapıldıktan sonra, Türkiye'de üç, dört senede sporun altyapısı bitmiş ve ne
tice alınmaya doğru gidilmektedir. Bu konuda neler harekete geçiriliyor, bunlara bakalım : 

Ülkemizde, onbeş milyonu aşkın sayıda 12 ila 24 yaş arasında çocuk ve gençler var. Tabiî 
bütün mesele, bunları spor alanlarına çekmektir. Bunların kısmı küllisi spor okulları vasıta
sıyla -Bakanım izah etti, beşyüz bini geçen sene spor okullarına çekilmiş; böylelikle bu rakam 
bu sene bir milyonu bulacaktır. Bulduktan sonra ne olacaktır? Temelde, amatör sporda lisan-
siye futbolcu bulmaya yardım edilecektir. Bunlar, birer plan ve programdır; tabiî elit sporcula
rın daha fazla çıkmasını da bu gençler temin edecektir. 

Amerika'da üniversite bazında yapılan herhangi bir atletizm şampiyonasındaki bir 100 metre 
yarışına 10 bin üniversiteli iştirak ediyor. Tabiî ki, dünya şampiyonu da buradan çıkar; ama, 
bizde de spor okullarına 1 milyon iştirakten sonra, kısa zamanda şampiyonlar çıkacağı kanaa
tindeyiz. 

Şimdi, bu spor okullarının neticesinde -demin arkadaşım amatör spor dedi- birçok ku
lüplerimiz de temel spor okullarını, bunları numune görerek açmışlardır; bu da ilerisi için çok 
olumlu bir harekettir. 

Netice olarak şunları söylemek istiyorum : Sayın Postacı'nın spor kulüpleri içinde futbo
la biraz fazla yatkın olduğunu tahmin ediyorum. Futbolculuk fazla mı var? 

HtLMÎ ZİYA POSTACI (Aydın) — En çok futbol konuşuluyor. 
HÜSEYİN AYDIN ARVASt (Devamla) — Futbol konuşuluyor. Tabiî biz, birinci, ikinci, 

üçüncü ligler de bu sene bilimsel çalışma yapabilmeyi de düşünüyoruz; modern stadlan emir
lerine veriyoruz. Birinci ve ikinci ligin tüm sahaları şu anda yeşil saha. Sayın Bakanımız müjde 
verdi; bu sene, üçüncü ligin sahaları da yeşil saha olacak. Hatta bizim köylerimizde, biz saha
larımızı çim saha üzerine yaptırıyoruz; orijinal sahalar yaptırıyoruz. O bakımdan, bunların 
bilimsel çalışmalarına yardımcı olmak bakımından da birinci lig kulüplerine 30 milyon, ikinci 
lig kulüplerine 20 milyon, üçüncü lig kulüplerine de -tahmin ederim- 15 milyon verilmiş. Bu 
paranın verilmesinin gayesi sadece, sportif faaliyetleri çoğaltıp, eğitimi daha iyileştirmek için 
video, televizyon, kaset, hatta faks almaktır; kulüpler ile merkeze bilgisayar almak içindir. Bu 
da olumlu bir harekettir. 

Şimdi, bütün bu çalışmalar yapıldıktan sonra, (altyapı, para, tesis) netice nereye gelmiş?.. 
Spor politikasını takip etmeye gelmiştir. 

Devlet Bakanlığının teşebbüsüyle bu altyapıyı hazırladıktan sonra, spor politikasını takip 
etmek için 8-11 Mayıs 1990 tarihleri arasında Spor Şûrası toplanmış; bizim de takip ettiğimiz 
Şûrada, hakikaten çok güzel neticeler alınmıştır. Bu meseleler 204 maddelik proje haline gel
miş ve şu anda da çalışmalar devam etmektedir. 
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Burada bir taraftan yön verirken, bir taraftan geçmişimiz ve mevcudumuz konuşulmuş. 
Geleceğe yön verirken -Sayın Postacı beni bağışlasınlar- o yönü biz Şûra neticesine bırakalım; 
araştırmayı onlarla beraber takip edelim, burada da araştırmaya gerek olmadığına karar vere
lim, o komisyonlarda beraber çalışalım, beraber gidelim. Madem sporun içindeyiz, hep bera
ber o komisyonlarda spora katkımız olsun. 

Efendim, arkadaşlarımın konuşmaları, tenkitleri bize samimi ifadeler olarak geldi; haki
katen, arkadaşlarımız samimiyetle tenkit ettiler; grubum adına da teşekkür ederim. 

Bu araştırma önergesinin kabulü cihetinde oy kullanamayacağımızı bildirir, Yüce Meclisi 
saygıyla selamlarım efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arvasi. 
önergenin öngörüşmeleri tamamlanmıştır. 
önergeyi oylarınıza sunacağım : önergeyi kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edil-

. memiştir. 
Sayın milletvekilleri, zamanımız dolmuştur. 
Gündemdeki kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 9 Ocak 1991 Çarşamba 

günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 18.40 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Kırklareli Milletvekili İrfan Gürptnar'm Kırklareli İlinde faaliyetle bulunan orta dereceli okullara 

ve bu okullartn öğretmen sorununa ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakam Avni AkyoVun yazdı cevabı 
(7/1693) 

T.B.M.M. Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını say
gılarımla arz ederim. 12.11.1990 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

— Kırklareli eğitim düzeyi bakımından ileri gitmiş bir ilimizdir. Bu sebeple vatandaşları
mızın okuma isteğini karşılamak üzere çok sayıda ortaokul ve lise açılmıştır. 

Açılan bu orta dereceli okullardan şu anda çok sayıda okulda Türkçe, İngilizce ve Sosyal 
Bilgiler dersleri boş geçmekte veya yetersiz öğretmenler tarafından derslere girilmektedir. 

Bu sebeplerle, 
1. Şu anda Kırklareli'nde faaliyette bulunan ortaokul ve lise sayısı kaçtır? 
2. Bu okullarda, Türkçe, ingilizce ve Sosyal Bilgiler derslerine giren kaç öğretmen var

dır? Kaç okulda bu derslerin öğretmeni yoktur ve dersler nasıl yapılıyor? 
3. Bu branşlardaki öğretmen açığını gidermek için ne gibi tedbirler düşünüyorsunuz? 

— 85 — 



T.RMJvl. B : 61 8 . 1 . 1991 O : 1 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 25.12.1990 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı : 022. Arş. Pln. Dai. Bşk. 
90-7959/5715 

Konu : Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ligi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kan. ve Kar. Dai. Bşk. 
26.11.1990 gün ve 7/1693-6268/28054 sayılı yazısı. 

Kırklareli Milletvekili Sayın trfan Gürpınar'ın ilgi yazı ekindeki, Kırklareli ilinde faaliyet
te bulunan orta dereceli okullara ve bu okulların öğretmen sorununa ilişkin yazılı soru önerge
si incelenmiştir. 

1. Kırklareli ilinde 21 bağımsız ortaokul ile 12 lise, 2 çok programlı lise, 4 endüstri mes
lek lisesi, 3 kız meslek lisesi, 2 ticaret lisesi, 1 imam-hatip lisesi, 2 Anadolu lisesi, 1 Anadolu 
ticaret lisesi, 1 Anadolu öğretmen lisesi ve 1 öğretmen lisesi olmak üzere toplam 29, lise ve 
dengi okul bulunmaktadır. 

2. Bağımsız ortaokullar ile lise ve dengi okullarda 83 Türkçe-Edebiyat, 94 Sosyal Bilgi
ler ve 41 İngilizce öğretmeni görev yapmaktadır. 

Bu okulların 15'inde Türkçe-Edebiyat, 29'unda İngilizce öğretmeni bulunmamaktadır. 
Ancak, söz konusu dersler; "Millî Eğitim Bakanlığı öğretmen ve Yöneticilerinin Ücretli 

Ders Saatlerine Dair Esasların" 23'üncü maddesi uyarınca bu branşlardan olup, kendi okulla
rında maaş karşılığı ve zorunlu ücretli ders saatini dolduramayan öğretmenler ile aynı kararna
menin 18'inci maddesindeki esaslar çerçevesinde, yüksek okul mezunlarına ücretli ders veril
mek suretiyle kapatılmaktadır. 

3. Kırklareli ilinde öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla, 1990 Yılı öğretmenlik İçin 
Mecburî Yarışma ve Yerleştirme Sınavını kazanan adaylarından, 6 Edebiyat-Türkçe, 16 İngiliz
ce, 1 Tarih, 2 Coğrafya öğretmeni verilmiştir. Ayrıca, Anadolu liselerine 5 İngilizce öğretmeni 
atanmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Avni Akyol 
Millî Eğitim Bakanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEM! 

61 İNCİ BİRLEŞİM 

8 . 1 . 1991 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 20 arkadaşının, ülkemizin sporla 
ilgili sorunlarım tespit etmek ve ulusal bir spor politikası oluşturmak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 

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

3. — 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/95) 

4. — 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) 

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

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

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

8. — 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/100) 

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

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

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

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

13. — Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün v/e 15 arkadaşının, Hükümetin fiyat 
artışları ve hayat pahalılığı konusundaki görüş ve taahhütlerimin hangi ölçüde ger
çekleştiğini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/104) 
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14. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Uncu ve 14 arkadaşının, yereli 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) 

15. — Diyarbakır Milletvektili Fuat Atalay ve 14 arkadaşının, Mardin İli Midyat 
İlçesi Budaklı Köyünde 21.5i 1990 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddiaları açık
lığa kavuşturmak ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına Mis
ktin önergesi (10/106) 

16i — İsparta Milletvekili Süleyman Demire! ve 10 arkadaşının, Hac sırasında 
meydana gelen ve yüzlerce vatandaşımızın ölümüne neden olan olayların nedenlerini 
ve sorumlularım tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 (inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/107) 

17. — 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) 

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

19. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 13 arkadaşının, uluslararası taşımacı
lığımızın içinde bulunduğu darboğazdan kurtarılması için alınması gerekli tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (110/109) 

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

21!4 — Kocaeli Mületvekili Alaettin Kurt ve 11 arkadaşının, fındık ürünü ve üre-
ticüeriyle ügili sorunları ve bu konuda alınması gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/111) 

22. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 10 arkadaşının, İstanbul'da 
1990 yılında meydana gelen olayların gerçek nedenleri ile sorumlularını ve bu tl'de asa
yiş ve huzurun sağlanması için alınması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına Miskin önergesi (10/112) 
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23. — Afyon Milletvekili Balkı Durmaz ve 28 arkadaşının, millî eğitimimizin 
içinde 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 açıflimasına litişkiıa önergesi (10/113) 

24. — 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) 

25. — 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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/115) 

26. — 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
cak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/116) 

27j — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk ve 12 arkadaşının, belediyelerin için
de bulunduğu idarî ve kanunî zorlukları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/117) 

28. — 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) 

29. — 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) 

30. — 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) 

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

32. — izmir 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) 

33. — 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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/122) 

34. — 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) 

35. - Bilecik Milletvekili Tayfur Ün ve 9 Arkadaşının, ülkemizin A.E.T. konu
sundaki görüşlerinin uydu aracılığıyla Fransa'nın Antenne 2 Televizyon kanalından 
naklen yayınlandığını kamuoyuna duyuran ve naklen yayın gerçekleşmediği halde söz 
konusu programın özetini televizyonda yayınlanan T.R.T. ile ilgili iddiaları tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/124) 

36. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak ve 10 arkadaşının, ülkemizde faaliyette 
bulunduğu iddia edilen Kontrgerilla Örgütüyle ilgili iddiaları açıklığa kavuşturmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/125) 

37. — Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 20 arkadaşının, «Kontgerilla» hakkında
ki iddiaların ne zaman ve kimlerin sorumluluğunda gerçekleştiği konusunda Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/33) 

38. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 14 arkadaşının, Doğu ve Gü
neydoğu illerindeki «iç göç» olayının nedenlerini tespit etmek ve soruna köklü bir çö
züm getirmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/126) 

39. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 13 arkadaşının, Devletin denetimi dışın
da, C1A ile işbirliği halinde olan ve Kontgerilla olarak bilinen gizli NATO örgütü
nün var olup olmadığını, varsa kuruluşundan beri faaliyetleri hakkındaki iddiaları 
açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/127) 
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40. — Antalya Milletveküi Deniz Baykal ve 29 arkadaşının, «özel Harp Dairesi» 
nin geçmiş faaliyetlerini incelemek ve Kontgerilla Örgütüne ilişkin iddialara açıklık 
getirmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca biı Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/128) 

41. — Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar ve 27 arkadaşının, Türkiye Taşkö
mürü Müessesesinin içinde bulunduğu zor duruma ve maden işçilerinin sorunlarına 
köklü bir çözüm bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/129) 

42. — Diyarbakır Milletvekili Hikmet Çetin ve 23 arkadaşının, Körfez kriziyle 
ilgili yeni gelişmeler ve bu konuda izlenen politika konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/34) 

43. — Bingöl Milletvekili İlhami Binici ve 23 arkadaşının, Bingöl İli Yayladere 
İlçesi Yavuztaş Köyünde 7.12.1990 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddiaların 
gerçeklik derecesini tespit etmek ve Cumhuriyetimize, Devletimize ve halkımıza yöne
lik saldırıların kaynağındaki olayları ortaya çıkarmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/130) 

44. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer ve 9 arkadaşının, Diyarbakır İli Lice 
İlçesinde meydana geldiği iddia edilen olayların sorumlularını tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

2. — 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) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. -— 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) 

14. — 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) 

15. — 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) 

16. — 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) 

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



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

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

20. — 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 İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/336) (1) 

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

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

23. — 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) 

24. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nİn, 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) 

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

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

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

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

29. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın 1985 - 1988 yıllarında Kaynak Kul
lanımını Destekleme Fonundan yararlanabilmek için yatırım amacıyla teşvik belgesi 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir,: 
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alanlara ve adı geçen Fondan kimlere ne kadar ödeme yapıldığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/370) (1) 

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

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

32. — 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) 

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

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

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

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

37. — 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) 

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

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

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

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

42. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, elektrik üretim ve satış fiyat
larına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/390) (1) 
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43. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, ülkemize sığınan Iraklılara yapılan 
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) (1) 

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

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

46i — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, «İcraatın İçinden* ve «Gelişen 
Türkiye» adlı programların Ankara Video Ajans A.Ş.'ne yaptırılmasının nedenine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/406) (1) 

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

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

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

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

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

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

53. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde 
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/329) 

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

55. — 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) 
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56. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, doğalgaz ithali ile ilgili sözleşme
ye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/402) (1) 

57. — İzmir MiMetveküi 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) 

58. — 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) 

59. — 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) 

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

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

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

63. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Fiskobirhk 1988 yılında ger
çekleştirilen fındık alımlarına ve bu nedenle yapılan ödemelere ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/414) (1) 

64. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Ankara Bahçelievler sem
tinde 29.1.1989 günü meydana gelen olaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/415) (1) 

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

66. — Adana Milletvekili M. Selahattin Kıhç'ın, 19.7.1988 tarihli ve 88/13161 
sayılı kararnameden istifade eden firmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/417) (1) 

67. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, MİT ile ilgili bazı iddialara ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/418) (1) 
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68. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, yeraltı mafyası olarak nitelendirilen 
grupların son günlerde neden oldukları olaylara ilişkin Başbakandan sözlü sora öner
gesi (6/420) (1) 

69. — 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) 

70. — 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) 

71. — 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) 

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

73. — 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) 

74. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan ili Merkez İlçesi Aşağı 
ve Yukarı Molla Gürani mahallelerinin Merkez Belediyesi sınırları içine alınmaması
nın nedenine ilişkin içişleri Bakamndan sözlü sora önergesi (6/428) (1) 

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

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

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

78. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, 7.10.1988 tarihinde Tuzla 
mevkiinde gerçekleştirilen operasyonla ilgili olarak bir dergide yer alan iddialara iliş
kin içişleri Bakanından sözlü sora önergesi (6/432) (1) 
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79. — 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) 

80. — 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) 

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

82. — 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) 

83. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Emlak Bankasınca bir firmaya temi
natsız kredi verildiği ve Memduh Paşa Yahşinin fahiş fiyatla satın alındığı iddialarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/435) (1) 

84< — 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) 

85. — 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) 

86. — Malatya Milletvekili İbrahim 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) 

87. — 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) 

88. — 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) 

89. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç ilçesine bağlı 
bazı köylerin yol sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
Önergesi (6/363) 

90. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Sütçüler ilçesi Kara-
diken Köyünün su sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/364) 
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91. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Anavatan Partisi belediye başkan 
adaylan hakkında görüş bildirdikleri iddia edilen vali ve kaymakamlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/365) 

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

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

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

95. — 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) 

96. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Konya tli Çumra İlçesi kapatılan 
ülkü ocakları başkanının bugüne kadar yakalanamamasının nedenine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/450) (1) 

97. — 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) 

98. — Erzurum Milletvekili İsmail 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) 

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

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

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

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

104. — 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) 

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

106. — 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) 

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

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

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

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

11L — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, sahillerdeki okulların yaz ayla
rında, öğrenci gençlik tatil merkezleri haline dönüştürülmesinin düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/440) 

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

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

114. — 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) 

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

116. —r İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Devlet memurlarının konut so
rununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 
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117. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, 26.4.1989 - 2.5.1989 tarih
leri arasında gözaltına alınan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/473) (1) 

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

119. — 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) 

120. — 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) 

121. — 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) 

122j — 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) 

123. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, ilköğretim müfettişlerine ve mü
fettişlik için atama emri bekleyen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/484) (1) 

124. — İstanbul 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) 

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

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

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

128s — 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) 

129. — 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) 
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130. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, işkence yaptıkları iddia edilen İs
parta İli Merkez Sanayi Karakolu görevlileri hakkında ne gibi işlemler yapıldığına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) (1) 

131. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Çocuk ve Tabiat Vakfına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

139ı — İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, M.T.A. Genel Müdürlüğüne ait maden 
sahalarından çıkardıkları ponza madenini naylon faturalarla sattıkları iddia edilen fir
malar hakkında ne gibi işlemler yapıldığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi (6/510) (1) 

140, — 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) 

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

(61 inci Birleşim) 
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142. — Balıkesir Milletvekili î. önder Kırlı'nın, Muhammed Shakarchi ile isviç
re'de yapıldığı iddia edilen toplantıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/516) (1) 

143. — 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) 

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

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

1.46. — 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) 

147c — Niğde Milletvekili Mahmut öztürk'ün, Niğde İlindeki toprak sulama 
kooperatiflerinin borçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/520) (1) 

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

149. — 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) 

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

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

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

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

154. — 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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155. — 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) 

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

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

158̂  — İzmir Milletvekili K, Kemal Anadol'un, Karabük ve iskenderun Demir -
Çelik fabrikalarındaki greve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/544) (1) 

159. — 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) 

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

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

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

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

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

165. — 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) 

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

167. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sunak ilçesi Kemerli Köyündeki 
bir çobanın bölgede görevli askerler tarafından öldürüldüğü iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/552) (1) 
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168. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şıraak İlçesi Balveren Köyü ile 
Silopi ilçesi Ballıkaya Köyündeki vatandaşların güvenlik güçlerince mağdur edildikleri 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/553) (1) 

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

170. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Eskişehir Cezaevindeki tutuklu ve 
hükümlülerin Aydın ve Nazilli cezaevlerine nakledilmelerinin nedenine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/556) (1) 

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

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

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

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

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

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

177. — 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) 

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

179. — 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) 

180. — 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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181. — 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) 

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

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

184. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, futbol müsabakalarındaki ser
best bilet fiyatı uygulamasına ilişkin Devlet Bakamndan sözlü soru önergesi (6/480) 

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

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

187. — 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) 

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

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

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

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

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

193. — 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) 



— 22 — 

194. — 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) 

195s — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli İli Nazimiye İlçesi 
Bostanlı Köyü sakinlerine İl Jandarma Alay Komutanı tarafından hakaret edildiği 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/586) (1) 

196. — içel Milletvekili M. İstemihan Talay'ıh, T R T . tarafından kurum dışın
daki firmalara yaptırılan programlar için yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/587) (1) 

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

198. — 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) 

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

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

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

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

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

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

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

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

208. — 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) 

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

210. — 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) 

211. — 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) 

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

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

214i — 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) 

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

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

217. — Balıkesir Milletvekili I. önder Kırlı'nın, Millî Savunma eski Bakanı 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) 

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

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

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

222. — 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) 

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

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

V 

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

226. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, Malatya Milletvekili Yusuf Bozkurt 
' OzaJ'ın, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına ait bir villada ikamet ettiği iddiasına 

ve villanın tefriş masrafı ile aylık giderine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(<>/621) (1) 

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

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

229. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'm, 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) 

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

231. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ödemiş İlçesindeki lise ve ortaokul için 
yeni binalar yapılıp yapılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/525) 
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232. — 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) 

2331 — 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) 

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

235. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Van Ui Gürpınar ilçesine yakın bir 
mezrada meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/625) (1) 

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

237. — Kırklareli Milletvekili irfan Gürpınar'ın, Kırklareli ili Lüleburgaz ilçesin
deki Türkgeldi ve Sanmsaklı çiftliklerinin Libya'klara satılacağı veya kiralanacağı id
dialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/628) (1) 

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

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

240. — 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) 

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

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

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

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

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

247. — Balıkesir Milletvekili I, önder Kırlı'nın, Bandırma Körfezinde faaliyet 
gösteren BAÖFAŞ 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) 

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

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

250. — 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) 

251^ — 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) 

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

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

254. — 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) 

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



— 27 — 

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

257. — 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) 

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

259. — 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) 

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

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

262. — 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) 

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

264. ^-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) 

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

266. — 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) 

267. — 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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268. — 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) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

279. — 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) 

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

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

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

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

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

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

287. — 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) 

288. — 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) 

289. — Ankara Milletvekili İbrahim 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) 

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

291. — 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) 

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

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

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

296. — 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) 

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

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

299. — 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) 

300. — 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) 

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

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

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

304. — 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) 

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

306. — 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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307̂  — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne tli Süleoğlu beldesi ile çevre 
köylerde mukim bazı vatandaşların ti Jandarma Alay Komutanlığına ihzar edilerek 
kimlik ve ikametgâh kontroluna tabi tutuldukları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/696) (1) 

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

309. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, 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) 

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

311. — 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) 

312. — içel 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) 

313. — 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) 

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

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

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

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

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

320. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 1984 - 1985 yularında 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) 

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

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

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

324. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, ülkemizdeki Kuran kurslarına' 
ve 1983 - 1989 yıllarında güvenlik güçlerine intikal eden irticai faaliyetlere ilişkin Baş
bakandan sözlü som önergesi (6/721) (1) 

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

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

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

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

329. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, 1985 - 1990 yıllarında yurt dışına 
giden ve Türk Hava Yollarının Japonya ve Moskova seferlerine katılan Millî Eğitim 
Bakanlığı personeline ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/723) (1) 

330. — Bingöl Milletvekili Ilhami Binici'nin, Bingöl ili Karlıova ilçesi ile Muş 
ili Varto ilçesi arasındaki karayoluna ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/683) 

331. — Giresun Milletvekili Mustafa Cakır'ın, Kılıçkaya Barajında su tutulma
sından etkilenen köylülerin sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/724) (1) 
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332. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Urfa Vali Yardımcısının Regaip 
Kandili dolayısıyla düzeneleneo «Hz. Muhammed'i anma gecesi»nde yaptığı konuşma
ya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/725) (1) 

333- — 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) 

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

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

336. _ 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) 

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

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

339. — 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) 

340. — 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) 

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

342. — 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) 

343. — 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) 

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

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

346. — 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) 

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

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

349. _ 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) -

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

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

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

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

354. — 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) 

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

356. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakarm, 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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357. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
koridorlarında bir grup öğrencinin toplu namaz kıldıkları iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/762) (1) 

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

359. — Çorum Milletvekili Cemal §ahin'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) 

36a — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, TRT - INT 5 inci kanal yayın
larının yurt dışındaki vatandaşlarımızca izlenemediği iddiasma ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/795) (1) 

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

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

363a — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün'ün, Gebze Topçu Alayında görevli bir teğ
menin Haydarpaşa Askerî Hastanesinde tedavi altına alınmasının nedenine ilişkin Milli 
Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/798) (1) 

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

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

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

367. — 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) 

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

369. — 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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370. — 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) 

371. — 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) 

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

373. — 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) 

374. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, Manisa İli Alaşehir İlçesi Kavaklı
dere Kasabası Belediye eski Başkam hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/718) 

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

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

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

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

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

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

381i — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Kastamonu İli İlgaz İlçesi 
Saraycık ve Balcı köylerinde meydana gelen yangınlar nedeniyle yöredeki vatandaş
lara yardım yapılmadığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/731) 
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382. — 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) 

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

384. — 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) 

385. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nra, son üç yıl içinde ülkemize iltica eden 
Irak'lılara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/827) (1) 

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

387. — 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) 

388. — Balıkesir Milletvekili I. önder Kırlı'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) 

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

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

391. — 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) 

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

393. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu 11 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) 

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



— 38 — 

395. — İstanbul 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) , ' 

396. — 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) 

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

398. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Pakistan asıllı İngiliz uyruklu mollaların 
Edirne'deki camilerde cihat çağrısı yaptıkları iddiasına ve Türkiye'ye geliş nedenlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/842) (1) 

399. — Hatay Milletveküi Ali Uyar'ın, Hacettepe Merkez» öğrenci Yurdunda 
meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/844) (1) 

400. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Karadeniz Bölgesindeki bakır 
ve çinko madenlerinin değerlendirilmesiyle ilgili üretim projesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) (1) 

401. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, çimento işçilerine, istedikleri 
zammın verilmemesinin nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/846) (1) 

402. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Ç1MSE - iş Sendikasmca başla
tılan grevin ertelenme nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/847) (1) 

403. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan ili Beybağı ve İstasyon 
Mahallesinde kirada oturan ve 1978 yılındaki depremden sonra halk sahiplikleri kesin
leşen vatandaşlara tahsis edilen arsallara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/867) (1) 

404. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, T. C. Ziraat Bankasından teşvik 
kredisi almış olan Tercan İlçesindeki kümes hayvanı üreticilerinin sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/848) (1) 

405. — Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar'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) 

406. — izmir Milletvekilli Akın Gönenim, Niğde ili Bor Ilçesıindjeki 600 LV. Ana 
Depo Fabrikasının kaldırılacağı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözDü 
soru önergesi (6/868) (1) 

407. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, öğretmenlere sendika kurma hakkı 
tanınıp tanınmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/871) (1) 
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408. — 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) 

409. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, pancar fiyatlarında yeni bir ayarlama 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/765) 

410. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun tli Vezirköprü ilçesinde Tekel 
tarafından sürdürülen yaprak tütün alımlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/766) 

411. • - 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) 

412. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, 1980 yılından önce temeli atılan şeker 
fabrikalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/769) 

413. -— Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Toplu Konut İdaresince halka satılan 
Ankara - Eryaman'daki konutlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/770) 

414. — 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) 

415. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Seydişehir Alüminyum Fabrikasında 
kaç işçi çalıştırıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/773) 

416̂  — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebinin, Güneydoğu Anadolu'daki iller
de 1989 - 1990 yılında öğretime açılamayan ilkokullara ilişkin Milli Eğitim Bakanın 
dan sözlü soru önergesi (6/774) 

417. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, 1979 ve 1989 yıllarındaki büyük 
ve küçük baş hayvan sayışma ve Et - Balık Kurumunun kesim kapasitesine ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/775) 

418. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, il merkezlerindeki hastanelerin tıbbî 
cihaz ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/776) 

419. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, ülkemizde davaların çok uzun 
süre devam etmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/777) 

420. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, silah taşıma imkânı sağlanan ü genel 
meclisi üyeleriyle belediye başkanlarından Doğru Yol Partisi mensubu olanların mü
racaatlarına cevap verilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanmdan sözlü soru önergesi 
mm 
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421. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, yeterlik sınavından geçmiş öğ
retmen adaylarının tayinlerinin yapılmamasının nedenine ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/779) 

422. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, ülkemizde mevcut traktör 
fabrikalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/780) 

423. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Toplu Konut Kanununun 
yürürlüğe girmesinden sonra kurulan konut kooperatiflerine üişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/782) 

424., — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, bir paket uzun Maltepe si
garasının maliyetine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/783) 

425. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'm, Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünce 
sulama ücretlerinin artırıldığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/784) 

426. — izmir Milletvekili Fuat Kücı'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) 

427. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, şeker fabrikası bulunan ilçelerden han
gilerinde Sosyal Sigortalar Kurumu hastanesi bulunmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/787) 

428. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Fonun
dan konut kooperatiflerine 1989 yılında verilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/788) 

429. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tabir Şaşmaz'ın, Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığına bağlı hayvancılık işletmelerine üişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789) 

430. — Antalya Mületvekili Adil Aydın'ın, Sağlık Bakanlığınca 1989 - 1990 yılla
rında Devlet Planlama Teşkilatıyla irtibatlı olarak yabancı kuruluşlara araştırma yap-
tırılıp yaptırılmadığına üişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 

431. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, trafik kazalarının önlene
bilmesi için şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin hareket saatlerinde dü
zenleme yapüıp yapüamayacağına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/792) 

432. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Gidi Dağı çevresinde kaç köy boşal
tıldığına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/793) 

433. — Bursa Millletvekil ilhan Aşikın'ın, Bursa Büyükşehir Beljediiyesıine aiıt Taş
ocağı ve Asfalt Rantiyesinin nakli için alınan karara ve bu amaçla gerçekleştirilen ka
mulaştırmaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/873) (1) 
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434. — 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) 

435. _ Balıkesir Milletvekili I. önder Kıru'nın, huzurevleri ücretlerine yapılan 
zammın huzurevi sakinlerini mağdur ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/875) (1) 

436. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü binasının mer
divenleri ile merdiven korkulukları için yapılan harcamaya ilişkin tçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/876) (1) 

437. — 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) 

438. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Horzum'un, bazı milletvekilleri tarafından 
korunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/878) (1) 

439. — izmir 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) 

440. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ülkemize sığınan İran vatandaşları bu
lunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/880) (1) 

441. — İzmir Mületveküi Fuat Kılcı'nın, ülkemize sığınan Irak vatandaşları bu
lunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) (1) 

442. — Hakkâni MUetvekdi Cumhur Keskin'in, 1983 - 1984 öğretim yılından bu 
yana üniversite, yüksekokul ve yurtlarla ilişiği kesilen veya kaydı sillinen öğrencilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/885) (1) 

443. — Kocaeli! M'ıildtvekili Ömer Türkçakal'ın, Missuri Üniversitesi Siyasal Bil
giler Fakültesince ülkemizle ilgili olarak hazırlandığı iddia edilen rapora ilişkin Başba
kandan sözilü soru önergesi (6/886) (1) 

444. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Millî Savunma Bakanlığınca 12 Ey
lül 1980 tarihinden sonra açılan ihalelere ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/887) (1) 

445. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, «Başkanlık» veya «Şube Müdürlü
ğü» görevi yapan lise mezunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/817) 

446. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, kamu iktisadî teşebbüslerinde yö
netim kurulu üyeliği veya danışmanlık görevi verilen eski milletvekillerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/818) 
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447. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, eski belediye başkanlarından ve 

belediye başkam adayı olup da seçilemeyenlerden kaç kişiye kamu iktisadî teşebbüs
lerinde veya diğer devlet kuruluşlarında görev verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/819) 

448. — Erzurum Milletvekili tsmail Köse'nin, Erzurum - İspir karayoluna ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/820) 

449. — tçel 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) 

450. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya İlinde ne zaman olimpik 
yüzme havuzu yaptırılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

451. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, basında yer alan «bazı üst düzey 
bürokratlarının görevden alınması için kara listeye alındığına» dair haberlere üişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/822) 

452. _ İsparta Milletvekili İbrahim 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) 

453. — Bingöl Milletvekili İlhami 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) 

454. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Cumhurbaşkanının ve Cumhurbaşkanlığı 
Makamının tarafsızlığına gölge düşürüldüğü iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/889) (1) 

455. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Hakkâri İli Çukurca İlçesinde ko
ruculuk kabul etmeyen köylülerin bulunduğu köylerin etrafının mayınla döşendiği id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) (1) 

456. — Ankara Milletveküi Tevfik Koçak'm, İstanbul'daki bir diş doktorunun mu
ayenehanesinin polislerce basıldığı ve telefonunun dinlendiği iddialarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/908) (1) 

457. — İstanbul 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) 

458. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, «Eğitim - İş Kolu Kamu Gö
revlileri Sendikası» nın 'kuruluş başvurusuyla ilgili dilekçenin Ankara Valiliğince ka
bul edilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/843) 

459. — Tekirdağ Milletveküi Enis Tütüncü'nün, Devlet İhale Kanununun 44 üncü 
maddesi uyarınca verilen ihalelere ilişkin Bayındırbk ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/892) (1) 
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460. — İsparta Milletvekili ibrahim Giirdal'ın, konut edindirme fonu için toplanan 
paralara ilişkin Barbakandan sözlü soru önergesi (6/849) 

461. — İsparta Milletvekili tbrahim Gürdal'ın, Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edil
mesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun uyarınca yapılan işlemlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/850) 

462- — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, 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) 

463. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak Üi Beytüşşebap İlçesine bağ
lı Dönmezler, Kovankaya ve Yassıtaş köylerindeki vatandaşlardan köylerini boşalt
malarının istendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/894) (1) 

464. — Nevşehir Milletvekili, Cemal Seymen'in, Cumhurbaşkanlığının 1990 malî 
yılı ödeneğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/895) (1) 

465. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Mardin İli Dargeçit İlçesinde 30.5.1990 
- 1.6.1990 tarihlerinde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/896) (1) 

466. — Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş'in, Bayan Özal'ın Japonya ziyare
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/909) (1) 

467. — 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) 

468. — Bingöl Milletvekili İlhami Binici'nin, Ankara Tıp Fakültesi 3 üncü sınıf 
öğrencilerinden birine işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/911) (1) 

469. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Beytüşşebap İlçesi Oymakaya Kö
yü civarında 1990 yılı Nisan ayında meydana gelen olaya ve olayla ilgili olarak üeri 
sürülen iddialara ilişkin 'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/912) (1) 

470. — 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) 

471. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Bağ - Kur emeklilerinin yaşam 
standardının yükseltilmesi için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/913) (1) 

472. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Ankara İli Şereflikoçhisar İlçesinde 
görevli jandarma bölük komutanı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından IÖZ-
lü soru önergesi (6/914) (1) 
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473. — 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) 

474. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, ülkemizce, islam 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) 

475. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, geçmiş yıllarda tatile gönderilen 
öğrencilerin sayısına ve öğreticilere «gençlik tatil kredisi» verilip verilmeyeceğine iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/917) (1) 

476. — 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) 

477. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, silah taşıma ruhsatı verilen il 
genel meclisi üyelerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/919) (1) 

478. — 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) 

479. — içel Milletvekili M. îstemihan Talay'ın, T. C. Ziraat Bankasınca hayvan
cılık kredilerine uygulanan faiz oranına ilişkin Başbakandan sözılü soru önergesi 
(6/925) (1) 

480. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, 1990 yılı hac döneminde baş
vuruda bulunan ve hacca gidebilen vatandaşların sayısına ve hacı adaylarından alınan 
ücretlere ilişkin Başba'karidan sözlü soru önergesi (6/926) (1) 

« 
481li — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Fırat Üniversitesinde çalıştırılan ge

çici işçilere közleşmeye bağlı haklarının verilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/927) (1) 

482. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Karaman tli Ermenek ilçesinde 
Türkiye Emlak Bankası şulbesi açılıp açılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/929) (1) 

483. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, olağanüstü hal uygulaması nedeniyle 
yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü sora önergesi (6/930) (1) 

484. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak ili Kurucaşile 
İlçesi Tekkeönü Köyü Sağlık Ocağının araç ve tıbbî malzeme sorununa ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/855) 

485. - Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak ili Kurucaşile 
ilçesi Tekkeönü Köyü Sağlık Ocağının doktor sorununa ilişkin Sağlık Bakanından söz-
lü som önergesi (6/856) 
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486. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Amasra İlçesi adlî teşkila- • 
tının ne zamar/ kurulacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/857) 

487 — 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) 

488. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Çevrimli Köyünde meydana gelen 
olayla ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/931) (1) 

489. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, otomobil ithalinin neden olacağı 
sorunlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/932) (1) 

490. _ Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, bakanlıkların ve kamu iktisadî teşeb
büslerinin sosyal eğitim ve dinlenme tesislerinden yararlanabilme koşullarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/933) (1) 

491. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, bir Devlet Bakanının gümrüksüz ola
rak yurda kaçak mal soktuğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/934) (1) 

492., — 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) 

493. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, Ankara Sigortanın Etibank tarafın
dan satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/936) (1) 

494. — 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) 

495. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, Denizcilik Bankasınca, gemi alımı 
için kimlere ne miktar kredi verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/938) (1) 

496. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 1990 yılı hacı adaylarının kar
şılaştıkları bazı sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/940) (1) 

497. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, vatandaşlıktan çıkartılan bazı 
eski vatandaşlara farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/941) (1) 

498. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Sağlık Bakanlığı ile Sosyal Sigortalar 
Kurumu dışındaki sağlık tesislerinde çalışan, sağlık personelinin ek ödemeden yarar-
landırılmamasının nedenine ilişkin Sağlık Bakanından Sözlü soru önergesi (6/859) 

499. — 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) 
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500. — 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 som önergesi 
(6/943) (1) 

501. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Başbakanın İskenderun -ve İkizce'ye 
yaptığı seçim gezisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/860) 

502. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, askerî helikopterlerin hangi hallerde 
kimin emri ile kullanıldığına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/861) 

503. — Konya, MilletveMi Vefa Tanır'ın, Siltopi İlçesi Derebaşı Köyünden zo
runlu olarak İlçeye göç ettiği iddia edilen vatandaşların sorunlarına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/862) 

504. — içel Milletvekili M. Istemihan Talay'm, MİT'in Ankara Teşkilatında gö
revli sivil kökenli elemanların Doğu ve Güneydoğudaki illere sürüldüğü iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/944) (1) 

505. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi 
Liderinin bölücülük yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/863) 

506. — 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) 

5^7ı — Erzurum Milletvekili İsmail 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) 

508. — 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) 

509. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 1990 yılı Haziran ayında Tunceli İli 
Ovacık İlçesi Çayüstü Köyünde ve 1.8.1990 tarihinde Mardin İli Kızıltepe İlçesi Ay
dın Köyünde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/947) (1) 

510. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, petrol ürünlerinin kullanımında tasarrufa 
gidilmesi için açıklama yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/865) 

511'.; — 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) 
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512. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası A. O. ile 
ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/949) (1) 

513. — 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) 

514. — 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) 

515. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Toprak Mahsulleri Ofisince Trak
ya yöresinde 22.7.1990 tarihinden bu yana çiftçilerden satın alman tahılların bedelle
rinin ödenmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/952) (1) 

516. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Şırnak îli Uludere İlçesi Ballı 
Köyünden bazı vatandaşların keyfî olarak gözaltına alındığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/956) (1) 

517. — 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) 

518. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, Şırnak İline bağlı Dereler ve 
Taraklı köylerinde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/958) 0 ) 

519. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Devlete ait makam otolarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/959) (1) 

520. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Devlet yetkililerinin son alti ayda 
yaptıkları yurt dışı gezilerinin maliyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/962) (1) 

521. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un,' il genel meclisi üyelerine silah ruhsatı 
verilmesinde farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/870) 

522. — İçel Milletvekili M, İstemihan 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) 

523. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Etibank Mazıdağı Fosfat İşletme te
sislerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/966) (1) 

524. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası A.O. Genel 
Müdürü hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/967) (1) 
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' 525. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Yalova - Gökçedere Köyünde şeriat çağ
rısı yaptığı iddia edilen bir kişi hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/968) (1) 

526. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, Ardahan - Şavşat karayolunun ne za
man bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/970) (1) 

527. —<- İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüFün, Zara - Suşehri Geminderesi yolu
nun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/971) (1) 

528. — 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) 

529. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, ülkemizde faaliyet gösteren sermaye 
şirketlerinden hangilerine kamu adına sermaye ortağı olunduğuna ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/978) (1) 

530. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla tmamoğlu'nun, Göksün - Andırın ve 
Andırın - Kahramanmaraş yollarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/882) 

531. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in Menderes Deltasına ve bölgede 
uygulanacak olan «Sulak alanların ve bataklıkların kurutulması projesbne ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/981) (1) 

532. — 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) 

533. — îzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, İzmir'in kurtuluş törenleri nede
niyle Atatürk Anıtı'na çelenk koymak isteyen Türkiye Birleşik Komünist Partisi yöne
ticilerine izin verilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/884) 

534. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Ştrnak İli Uludere İlçesindeki yok
sul vatandaşlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonundan yardım yapılmadığı 
iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/992) (1) 

535. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, Çevre Kirliliğini Önleme Fonun
dan illere ayrılan tahsisatlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/994) (1) 

536. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Şırnak îli merkezinde oturan va
tandaşlara ait meyve ve kavak ağaçlarının güvenlik güçlerince kesildiği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi' (6/995) (1) 

537. — 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) 
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538. — 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) 

539. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Yuvacık (Kirazdere) Barajına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1001) (1) 

540. — 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) 

541. — 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) 

542. — Adana Milletvekili M. Selahattin Kılıç'ın, Kalecik Barajı Düziçi ve Os
maniye sulama şebekelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1005) (1) 

543. — 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) 

544. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Afyon İli Bayat İlçesi İmrallı Köyü( 
Sağlık Ocağının ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/899) 

545. — 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) 

546. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Afyon İli Tatarh Kasabasında daha 
önce kapatılan jandarma karakolunun yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/902) 

547. __ Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Kütahya İlinin ne zaman doğal 
gaza kavuşturulacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/903) 

548. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Beşkanş ve Akçaköy barajları
nın yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1008) (1) 

549. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Çevre Müsteşarlığınca belediye
lere verilen çöp araçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1009) (1) 

550. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Mardin İlinde kapalı bulunan 
okul sayısına ve öğretmen sorununa ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/904) 

(61 inci Birleşim) 
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551. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Mardin'de nakliyat işiyle uğraşan 
şoför ve nakliyecilerin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/905) 

552. — 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) 

553. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Aşağı Sakarya Projesine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/920) 

554. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Magic Box'ın yayınına nasıl ve 
niçin izin verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1014) (1) 

555. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya İlindeki Gökçeören batak
lığının kurutulması ve Çark Deresinin ıslahı çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve tskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/921) 

556. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya Organize Sanayi Bölgesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) 

557. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Magıc Box Şirketine Türkiye Kal
kınma Bankasınca kredi verilip verilmediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/923) 

558. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili Merkezine bağlı Ör-
dekli Köyündeki' vatandaşlara ait ot yığınları ile ahırların güvenlik güçlerince yakıldı
ğı iddiasına ilişkin içişleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/1017) (1) 

559. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Polly Peck Şirketine Hükümetimiz
ce teminat mökitu'bu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1018) 01) 

560. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Çevre Kanununun uygulanmasıy
la ilgili olarak çıkarılması gereken yönetmeliklere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1019) (1) 

561. — 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) 

562. —- Çorum Milletvekili Rıza llıman'ın, Çorum çevre yolu için ayrılan ödenek 
miktarına ve «Kırkdilim» geçidi için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1021) (il) 

563. — Kars Milletvekili Mahmut Almak'in, Hizan - Kayadeler Köyünde 
28.9.1990 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi '(6/1036) (1) 

564. — İçel Milletvekili M. İstemihan Talay'ın, çiftçilerden alınan sulama suyu üc
retlerine ve Mersin'in İğdır Köyünün sulama suyu sorununa ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1022) (1) 
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565. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, 3320 numaralı Kanunun uygulama
sına ve sertifikalı arsa satışlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1023) (1) 

566. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun Ba
kanlık görevine atanmasından bu yana meydana gelen olaylara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/1025) (1) 

567. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, İzmir Büyükşehir Belediyesi
nin satın alacağı otobüsler için teminat mektubu verilmesi konusunda T. C. Ziraat 
Bankasına yaptığı başvuruya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1026) (1) 

568. —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) 

569. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, ülkemizde irticai faaliyette bu
lunduğu iddia olunan örgütlere ve bu faaliyetlere karşı alınan önlemlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1037) (1) 

570. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Eskişehir Özel Tip Cezaevinin konu
muna ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/954) 

571. — 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) 

572. — 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) 

573. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, televizyonda yayınlanan «32 nci 
Gün» programına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/973) 

574. — 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) 

575. — 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) 

576. — 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) 

577. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Bağ - Kur'un eczanelere olan borcu nede
niyle eczanelerin bu Kurum hastalarına ilaç vermedikleri iddiasına. ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1038) (1) 
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578. — Artvin Milletvekili Ayhan Arifağaoğlu'nun, Cumhurbaşkanının A.B.D. 
gezisi sırasında Başkan Bush'la yaptığı görüşmede Kıbrıs konusunun ele alınıp alın
madığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1039) (1) 

579. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Yüksekova Esendere - Tülveren 
(Tıloran) Köyünde meydana gelen olayda güvenlik güçlerince ölü ve yaralı olarak ele 
geçirilenlerin terörist olmadıkları iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1040) (1) 

580. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Balıkesir Millî Eğitim Müdürü hakkın
daki bir iddiaya ve Bil-Kent Üniversitesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1041) (1) 

581. — Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, yurt dışında çalışan yurttaşları
mızın doğan çocuklarına verilebilecek isimlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/982) 

582. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, üniversitelere bağlı hastanelere başvu
ran dar gelirli vatandaşların ücretsiz olarak muayene ve tedavi edilmelerinin düşünü
lüp düşünülmediğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/983) 

583. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, sağır ve dilsiz vatandaşların eğitim so
rununa ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1042) (1) 

584. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde 
yapıldığı iddia edilen bilgisayar ihalesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/985) 

585. — 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) 

586. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Adıyaman İl özel İdaresince ger
çekleştirilen kum ocağı ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/987) 

587. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Türkiye Taşkömürü Kurumu ile ilgili 
iddialara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1043) (1) 

588. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Sümerbank Holding A.Ş.'nin İstanbul 
Menkul Kıymetler 'Borsasındaki faaliyetleriyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözü 
soru önergesi (6/1044) (1) 

589. — Samsun Milletvekili Cemal Alişari'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumu Aile Bütünlüğünün Korunması Dairesi eski Başikanına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/988) 

590. — 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) 



— 53 — 

591. — 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) 

592. — 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) 

593. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Jandarma Genel Komutanlığı 
ve Emniyet Genel Müdürlüğünce satın alındığı iddia edilen helikopterlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1045) (1) 

594. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Devlet alacaklarına uygulanan faiz ora
nına ve personel alımı için yapılan sınavlarla ilgili suiistimal iddialarına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/996) 

595. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum'daki sanayi kuruluşlarınca kir
letilen Derinçay'ın neden olduğu çevre sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/997) 

596. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, İstanbul Atatürk Fen Lisesi ile il
gili iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1046) (1) 

597. — Balıkesir Milletvekili 1. önder Kırlı'nın, Susurluk İmam - Hatip Lisesi kız 
öğrencilerinin Cumhuriyet Bayramı törenlerine başörtüsü ile katıldıkları iddiasına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1047) (1) 

598. — Balıkesir Milletvekili 1. önder Kırlı'nın, Balıkesir Çevre Yolu Projesine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1048) (1) 

599. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, bazı fakültelere yapılan dekan atamala
rına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1049) (1) 

600. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, ülkemizde «Kontrgerilla», «Ter-
ritoriyal örgütlenme» veya bunlara benzer örgütler bulunup bulunmadığına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1050) (1) 

601. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 
otobüs alımlarıyla ilgili kredi isteminin T. C. Ziraat Bankasınca geri çevrildiği iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1051) (1) 

602. —• İzmir 'Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Baş-
hukuk Müşavirliğine yapılan atamaya ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1052) (1) 

603. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, Bağ - Kur sigortalılarının sağlık so
runlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1056) (1) 
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604. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, YÖK Başkanı ve üniversite rektör
leri ile yardımcılarının son üç yılda görevli olarak gittikleri yurt dışı gezilere ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1057) (1) 

605. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Şırnak İline bağlı bazı köylerdeki 
okulların köy evleri ile birlikte yakıldığı iddiasına ve bu köylerdeki öğrenciler ile öğ
retmenlerin durumuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1058) (1) 

606. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Yüksek Öğretim Kanunu ile Toplantı 
ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet ettikleri iddia edilen öğretim üyeleriyle 
ilgili olarak Vilayetçe takibat yapılıp yapılmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1003) 

607. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Yüksek Öğretim Kanunu ile Toplantı 
ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet ettikleri iddia edilen öğretim üyeleriyle 
ilgili olarak savcılıkça talkibat yapılıp yapılmadığına ilişikin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1004) 

608. — İzmir 'Milletvekili Ahmet Ersin'in, Bayan Özal'ın A.B.D. ve Japonya zi
yaretlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1059) (1) 

609. —• İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, işçi ve memurlar ile emeklilerin 
ekonomik sorunlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1060) (1) 

610. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, fon gelirlerine ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1061) (1) 

611. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Bilkent Üniversitesine genel bütçeden 
yapılacağı iddia edilen yardıma ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1062) (1) 

612. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in, Özel Harp Dairesine bağlı ol
duğu iddia edilen bir örgüte ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1010) 

613. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, müteahhit firmaya ödeme yapıl
madığı için Şanlıurfa Tünel inşaatının durduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1063) (1) 

614. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Yozgat İli Sorgun İlçesi Bahadın 
Lisesi öğretmenlerinden biri hakkındaki iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1064) (1) 

615. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünce 
cami yapımına yardım amacıyla araç ve eleman görevlendirildiği iddiasına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1065) (1) 

616. — Ankara Milletvekili Erol Ağagil'in, Toplu Konut, ve Kamu Ortaklığı Fo-
nu'nun İstanbul Menkul Kıymetler Borsasındaki faaliyetlerine ve KİT'lerden devral
dığı iştiraklere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1066) (1) 
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617. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, Edirne İlindeki tahıl üre
ticilerinin «zebura» böceğiyle mücadelede karşılaştıkları sorunlara ve Uzunköprü -
Kırcasalih Beldesinde gerçekleştirilen kamu toprağı dağıtımıyla ilgili iddialara iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1067) (1) 

618. — Ankara Milletvekili Erol Ağagii'in, gelir ortaklığı senetlerine ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/1068) (1) 

619. —• Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Güneydoğu'da görev yapan güvenlik 
görevlilerinden bazılarının psikolojik problemleri nedeniyle suç sayılacak eylemler yap
tıkları iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1011) 

620. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun, Köroğlu Caddesinde bulunan 
bir binanın Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresince kiralandığı ve ileride satın alı
nacağı konusunda anlaşmaya varıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1069) (1) 

621. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, CIA Başkanının ülkemize geliş ne
denine ve Kontrgerilla Örgütüyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1070) (1) 

622. — Kars Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, Türkiye'de faaliyette bulunduğu id
dia edilen Kontrgerilla Örgütüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1071) (1) 

623. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Altıntaş - Gediz karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1012) 

624. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Aslanapa - Altıntaş yoluna ve 
Kütahya Köy Hizmetleri il Müdürlüğünce 1990 yılında gerçekleştirilen ve 1991 yılın
da gerçekleştirilecek olan asfalt çalışmalarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1013) 

625. — Bingöl Milletvekili İlhami Binici'nin, Özel Harp Dairesi ile Kontrgerilla 
Örgütü arasında ilgi bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1072) (1) 

626. — Bingöl Milletvekili İlhami Binici'nin, 12 Eylül 1980 öncesinde «ordu yöne
time el koymalıdır» talebinde bulunduğu iddia edilen kişilere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/1073) (1) 

627. — Bingöl Milletvekili İlhami Binici'nin, Kontrgerilla Örgütünün varlığına ve 
çalışma sahasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1074) (1) 

628. — Bingöl Milletvekili İlhami Binici'nin, Kontrgerilla Örgütünde bulunduğu 
iddia edilen silahlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1075) (1) 

629. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Körfez krizi nedeniyle ülkemize 
çeşitli yollarla açıktan para girdiği iddiasına ve Türkiye Emlak Bankasınca PoUy Peck 
Şirketine teminat mektubu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1076) (1) 
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630. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, demir - çelik üretimini durdurduğu id
dia edilen Metaş'ın finansman sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1077) (1) 

631. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, olağanüstü hal bölgesinde yaşayan 
vatandaşların maruz kaldıkları iddia edilen uygulamalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1078) (1) 

632. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Trakya'nın bazı yörelerindeki üre
ticilere hububat bedellerinin ödenmediği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1079) (1) 

633. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Cumhurbaşkanının yetkisi olmadığı hal
de AGÎK toplantısına katıldığı ve AKKA Belgesine imza attığı iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1027) 

634. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Savunma Sanayii Müsteşarlığının he
likopter üretimi için açtığı iddia edilen ihaleye ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1028) 

635. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, «İlk - San» İlkokulu Öğretmenleri Sağ
lık ve Sosyal Yardım Sandığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1029) 

636. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum Adliyesindeki hâkim ve savcı 
açığına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1030) 

637. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, İzmir Adnan Menderes Havalimanı iç 
hatlar binasının bugüne kadar hizmete açılmamasının nedenine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1031) 

638. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum ilinde Merkeze bağlı bazı köy
lerin yol ve elektrik sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1032) 

639. — Antalya Milletvekili ibrahim Demir'in, Antalya - Kaleiçi Yivli Minare 
Külliyesinin bir halı firmasına kiralandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1033) 

640. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Tıp Fa
kültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinin ihtiyacı olan cihazlara ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1035) 

641. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, idil Kaymakamlığınca psiko
lojik hareket çalışmaları ile ilgili olarak toplantı yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1053) 

642. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, uluslararası antlaşmalara ve yasalarımıza 
aykırı olduğu iddia edilen bazı uygulamalara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1054) 
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7 
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 
Oı) 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. — 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) 

3. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 Arkadaşının, Sigara Tütün ve 
Tütün Mamullerinin Zararlı Alışkanlıklarından Koruma Kanunu Teklifi, Adana Millet
vekili Cüneyt Canver'in, 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Teklifi ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Sigaranın Za
rarlarının önlenmesi için 6 Mayıs 1930 Gün ve 1593 Saydı 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) 

4. — 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) 

5. — 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. Sayüarı : 155 ve 
155e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 21.12,1988, 10.5.1990) 

6. — 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) 

7. — Balıkesir Milletvekili önder Kırk ve 24 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 48 inci Maddesinin (A) Bendi Beşinci Fıkrasının Yeniden Dü
zenlenmesine İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/89) (S. Sayısı : 
414) (Dağıtma tarihi : 10.5.1990) 

X 8. — Millî Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkmda Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/696) (S. Sayısı : 
415) (Dağıtma tarihi : 11.5,1990) 
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X 9. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı ve 3 Arkadaşının 2918 Sayılı 
Karayolları Trafik Kanununun 6 ve 114 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/239) (S, Sayısı : 423) (Dağıtma 
tarihi : 15.5.1990) 

X 10. — Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/701) (S. Sayısı : 424) (Da
ğıtma tarihi : 15.5.1990) 

11. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın ve 3 Arkadaşının, 3394 ve 3542 Sayılı 
Kanunlarla Değişik 3194 Sayılı îmar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bu Kanuna iki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, îmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/333) (S. Sayısı : 421) (Dağıtma tarihi : 
17.5.1990) 

12. — Samsun Milletvekili Kemal Akkaya'nın, 3346 Sayılı Kamu İktisadî Te
şebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlen
mesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/195) 
(S, Sayıları : 279 ve 279'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 2.11.1989, 21.5.1990) 

13. — 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 : 
29s5.1990) 

14. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kalı 
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) 

15. — 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) 

16. — 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) 

17. — Malatya Milletvekili ibrahim 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) 

18. — Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye-
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lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/968) (S. Sayısı : 441) (Dağıtma tarihi : 
29,5.1990) 

19. — 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 r 
29.5.1990) 

20. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/901) (St Sayısı : 437) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

21. — 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) 

22. — içel 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) 

23. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Yasama "Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1002) (S. Sayısı : 439) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

X 24. — 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 25. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükü
meti Arasındaki Askerî Eğitim ve öğretim işbirliği Anlaşmasında Değişiklik Yapılma
sına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/527) (S. Sayın : 448) (Dağıt
ma tarihi : 27.9.1990) 

X 26. — Nükleer Enerjinin Barışçı Amaçlarla Kullanılması Alanında Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında işbirliği Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu (1/523) (S. Sayısı : 449) (Dağıtma tarihi : 27,9.1990) 

27. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 29 Arkadaşının, İzin ve Tebdilihava 
Müddetlerini Geçiren Er ve Erbaşların Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/159) (S. Sayısı : 445) (Dağıtma tarihi: 27.9.1990) 

28. — 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) 
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29. — İzmir Milletvekili Erdal İnönü ve 44 Arkadaşının, Temelli Kapatılmış Si
yasî Partilerin Açılması ve Hazineye İntikal Eden Mal Varlıklarının ladesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/306) (S. Sayısı : 464) (Dağıtma ta
rihi : 22.10.1990) 

30. — 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 31. — 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 32. — 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 33. — 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) 

34. — 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 Hakkımda 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) 

35. — 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 içişleri Komisyonu Rapora (2/300) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma ta
rihi : 31.10.1990) 

X 36. — Avrupa Yere] 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 37. — 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) 

X 38. — 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) 
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39. — 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 40. — 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 (1/601) (S. Sayısı : 484) 
(Dağıtma tarihi; 8.11.1990) 

X 41. — Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında 
Hukukî İşbirliğine 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 42. — Türkiye Cumhuriyeti ve Avusturya Cumhuriyetinin Taraf Bulundukları 
1.3.1954 Tarihli Hukuk 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 43. — 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 44. — 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 45. — Yeraltı Madenlerinde İşe Alınmada Asgarî Yaş Hakkında 123 Sayılı 
Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/578) (S. Sa
yısı • 476) (Dağıtma tarihi : 15.11.1990) 

X 46. — 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Konya Millet

vekili Haydar Koyuncu ve 2 Arkadaşının, 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkın
malarının Desteklenmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/658, 2/161) 
(S. Sayıları : 361 ve 361'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 5.2.1990; 28.11.1990) 

47. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ile Yozgat Milletvekili Ali Şakir Ergin' 
in, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 55 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifleri ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (2/386, 2/422) (S. Sayısı : 491) (Dağıtma tarihi : 28.11.1990) 
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48. — izmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin 
Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkın
da Kanun ile 1580 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/409) (S. Sayısı : 494) (Dağıtma tarihi : 
3.12.1990) 

X 49. — Milletlerarası Ticarî Hakemlik Konusundaki Avrupa Sözleşmesinin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/630) (S. Sayısı : 499) (Dağıtma tarihi : 28.12.1990) 

X 50. — Yabancı Hâkem Kararlarının Tanınması ve İcrası Hakkındaki New York 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/633) (S. Sayısı : 500) (Dağıtma tarihi: 28.12.1990) 

X 51. — Suçluların ladesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek tkinci Protokol'ün Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/680) (S. Sayısı : 501) (Dağıtma tarihî : 28.12.1990) 

52. — Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanunun 5 inci 
Maddesine Üç Bend ve 6 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/741) (S. Sayısı : 502) (Dağıtma 
tarihi : 28.12.1990) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

(61 inci Birleşim) 


