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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açılarak üç oturum yaptı. 

Sinop Milletvekili özer Gürbüz'ün, adalet personeline verilecek tazminata ilişkin gündem 
dışı konuşmasına Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci; 

Mardin Milletvekili Süleyman Çdebi'nin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin eği
tim sorunlarına ilişkin gündem'dışı konuşmasına da Millî Eğitim Bakanı Avni Akyol; 

Cevap verdiler. 

31 Mart 1991'de Arnavutluk'ta yapılacak gend seçimler nedeniyle vaki davete Türkiye Büyük 
Millet Meclisinden üç kişilik bir parlamento heyeti ile icabet edilmesine ilişkin Başkanlık tez
keresi kabul edildi. 

2S47 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe Komisyonla
rı raporları (1/591) (S. Sayısı: 507 ve 507'ye 1 ind Ek) üzerindeki görüşmder tamamlandı; 
1 inci maddesi içift yapılan oylamalarda karar yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından; 

26 Mart 1991 Sah günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 17.13'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Yûmaz Hocaoğlu 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Konya Edirne 

Kadir Dtmir İsmail Üğdül 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

25 . 3 . 1991 Pazartesi 

Raporlar 

1. — Hayvan Islahı Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komisyonlan 
raporları (1/648) (S. Sayısı: 538) (Dağıtma tarihi: 253.1991) (GÜNDEME) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükü
meti Arasında Kendi Ülkeleri Arasındaki ve ötesindeki Hava Servisleri tçin Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Tu
rizm ve Dışişleri komisyonlan raporlan (1/679) (S. Sayısı: 539) (Dağıtma tarihi: 253.1991) 
(GÜNDEME) 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti Arasında 
Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonlan raporlan (1/597) (S. Sayısı: 
540) (Dağıtma tarihi: 253.1991) (GÜNDEME) 
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4. — 12 Ekim 1929 Tarihinde Varşova'da imzalanan Uluslararası Hava Taşımalarına iliş
kin Bazı Kuralların Birleştirilmesi Hakkındaki Sözleşmeyi Değiştiren Guatemala City Proto
kolü, 3 Sayılı Montreal Ek Protokolü ve 4 Sayılı Montreal Protokollerinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/740) (S. Sayısı: 541) (Dağıtma tarihi: 25.3.1991) (GÜNDEME) 

5. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde Değişiklik \apılmasına tlişkin tki Proto
kole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma 
ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/699) (S. Sayısı: 543) (Dağıtma tarihi: 253.1991) 
(GÜNDEME) 

6. — Şikago'da 7 Aralık 1944 Tarihinde Âkit ve tmza Edilmiş Olan Milletlerarası Sivil 
Havacılık Anlaşmasına 83 (BIS) Maddesinin Eklenmesinin Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/737) (S. Sayısı: 544) (Dağıtma tarihi: 253.1991) (GÜNDEME) 

7. — Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Ver-
gelirde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/755) (S. Sayısı: 546) (Dağıtma tarihi: 25.3.1991) (GÜNDEME) 

8. — Çanakkale Milletvekili Ayhan Uysal ve 9 Arkadaşının, Çanakkale Savaşlarına Katı
lanlara Şeref Madalyası Verilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (2/338) (S. Sayısı: 547) (Dağıtma tarihi: 253.1991) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün'Ün, bir derginin Ankara bürosuna 5.3.1991 tarihinde 

baskın yapıldığı ve gazetecilerin gözaltına alındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1150) (Başkanlığa geliş tarihi: 213.1991) 

Yazdı Soru Önergeleri 

1. — İstanbul Milletvekili Ali Haydar Erdoğan'ın, fon gelirlerini artırmak amacı ile 1.1.1991 
tarihinden beri adliyelerde kullanılan basılı evrak için para alındığı iddiasına ilişkin Adalet Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/1983) (Başkanlığına geliş tarihi: 213.1991) 

2. — İstanbul Milletvekili Ali Haydar Erdoğan'ın, Sağlık Bakanlığınca 4.3.1991 tarihinde 
açılan klinik şefliği ve şef muavinliği sınavlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1984) (Başkanlığa geliş tarihi: 213.1991) 

3. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen*in, basın özgürlüğü konusunda alınacak tedbir
lere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1985) (Başkanlığa geliş tarihi: 213.1991) 

4. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir Emniyet Müdürünün terör olayları karşı
sında başarısız kaldığı iddiasına ilişkin tçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1986) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 213.1991) 

5. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, İstanbul Valisinin bazı sendikalarla ilgili 
tutumuna ilişkin tçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1987) (Başkanlığa geliş tarihi : 
213.1991) 

— 201 — 



T.B.M.M. B : 98 26 . 3 . 1991 0 : 1 

6. — tzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, İsparta tli Yenişar Bademli ilçesi Orman Koo
peratifi işçilerinin alacaklarına ilişkin Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/1988) (Başkanlığa geliş tarihi: 223.1991) 

7. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Erzincan PTT Başmüdürlüğünce acılan memu
riyet sınavına katılma şartlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1989) (Başlandığa 
geliş tarihi: 223.1991) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : BaşkanvekiU Abdulhallm Araş 
KÂTİP ÜYELER : Mümin Kahraman (Çanakkale), Ertuğrul özdemlr (Ordu) 

• • — 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 98 inci Birleşimini açıyorum. 

III.— YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle-yoklama yapılacaktır. 

(Balıkesir Milletvekili Fenni tslimyeliye kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLİĞİN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. —içel Milletvekili M. Islemihatı Talay'm, tekstil sanayiinin sorunları ve isçi çtkarmalartna 

ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Sayın İstemihan Talay, tekstil sanayiinin içinde bulunduğu durum ve işçi çı
karmalarına ilişkin gündem dışı söz istemişlerdir; kendilerine söz veriyorum. 

Buyurun. 

M. İSTEMİHAN TALAY (İçel) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tekstil sanayii, 
hem seçim bölgem, hem de Türkiye ekonomisi açısından çok önemli bir sektör niteliğini taşı
maktadır. Bu sektör, hem ihracatıyla, hem de istihdama olan katkılarıyla ülke ekonomimizde 
büyük bir pay almaktadır. 

Değerli milletvekilleri, Hükümetin bugünkü hatalı politikaları nedeniyle bu sektörde bü
yük bir kriz yaşanmaktadır. Bu krizin etkileri sonucunda da binlerce işçi, fabrikalardan dışarı
ya atılmakta, fabrikalar kapasitelerini düşürmek zorunda kalmakta, hatta bazıları kapanmak
la karşı karşıya bulunmaktadır. 

> Son yıllarda, özellikle Uzakdoğu Asya ülkelerinden büyük ölçüde iplik, ham bez ve diğer 
tekstil ürünlerinin ithal edildiğini biliyoruz. Bu ithalat dampingli olarak gelmektedir; yani, o ülke-
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lerin devletleri tarafından büyük ölçüde sübvanse edilmekte, dolayısıyla, Türkiye'deki mallara 
göre büyük bir maliyet ucuzluğu taşımaktadır. Bu mallar, Türkiye'de, hem ihraç edilme kay
dıyla, hem de yerli sanayide kullanılmak üzere ithal edilmektedir, tşte, bu ucuz ithalat nede
niyle de bu sektörde bu bunalım yaşanmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, tekstil sanayiindeki diğer bir sıkıntı da, kotalarımızın -özellikle Av
rupa ülkelerine, büyük- zorluklarla elde ederek ihraç imkânları bulduğumuz kotalarımızın- bu 
ürünler tarafından işgal edilip, bu ürünlerin ihracatıyla doldurulmasıdır; diğer bir sorun da 
burada yatmaktadır. 

Ayrıca, tekstil üreticilerimiz, kotaların kontenjanlar halinde dağıtılması nedeniyle, kon
tenjan sahiplerine âdeta haraç verme durumunda bırakılmaktadırlar; yani üretici olmayan ki
şilere bu kontenjanlar dağıtılmakta, daha sonra da üreticiler, özel prim ödeyerek, bu kişilerden 
bu ihraç haklarını elde etmektedirler. 

Bunlar, gerçekten yanlış politikalardır, gayri ciddî politikalardır ve ekonominin ne kadar 
sahipsiz olduğunu da ortaya koymaktadır. Her yıl, yaklaşık 3 milyar dolar mertebesinde ihra
cat kapasitesi yaratan ve yüzbinlerce işçiye istihdam sağlayan bu sektörün, dışarıdan gelen ucuz 
mallarla bu şekilde engellenmesi ve çalışamaz hale getirilmesi, şu anda, Hükümetin gerçekten, 
bu konuda'ne kadar yanlış bir politika izlediğini açık seçik ortaya koymaktadır. 

Değerli milletvekilleri, ekonomide diğer alanlarda yaşanan krizler, tekstil sanayiinde da
ha büyük boyutlarda yaşanmaktadır. Körfez savaşından sonra, Amerika'da ve Avrupa'da bü
yük ölçüde kota artışları olacağına ilişkin iddiaların da bir hayat olduğu, bugünden ortaya çık
maktadır. Amerikalılar bize, "önce emekleyin, ondan sonra yürüyün" demektedirler, yani geç
mişte verilen umutlar, şu anda boş çıkmaktadır. Samimi arkadaşlıklarla, dostluk ilişkileriyle 
bir ülkenin ekonomisini kurtarmak veya politikasını, dış ilişkilerini yürütmek, bir hayalden 
öteye geçmemektedir. 

Değerli milletvekilleri, ekonomideki bu başıboşluk, her geçen gün, halkımızı daha çok 
sıkıntılara sokmaktadır. Körfez savaşının sonucunu tahmin etmekle iktidarı sürdürme hayalle
ri, boş hayallerdir; çünkü, Churchil -bırakınız tahmini, bir savaş kazandığı halde- İkinci Dün
ya Savaşından sonra, ekonomisinin getirdiği sıkıntılar nedeniyle, halkın güvensizliği ile karşı 
karşıya kalmıştır. Dolayısıyla, genel ekonomik sıkıntılar ve tekstil sanayiinde karşılaştığımız 
bu sorunlar, Hükümetin bir an önce gerekli kararları almaşım gerektirmektedir; bu işlevleri 
biran önce yerine getirmesi, artık, bir zorunluluk haline gelmiştir. 

Bu duygularla, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyoruz Sayın Talay. 

2. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, çalışma hayatı ile ilgili gelişmelere ilişkin gün
dem dışı konuşması 

BAŞKAN — Sayın Cevdet Selvi, çalışma hayatıyla ilgili gelişmeler hakkında gündem dışı 
söz istemişlerdir, kendilerine söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Selvi. 

M. CEVDET SELVt (Eskişehir) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; konuşmama 
başlamadan önce, hepinizi saygıyla selamlarım. 
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Ülkemizin içinde bulunduğu durumu, kısa süre sonra-karşılaşılma olasılığı yüksek olan 
olayları sizlere hatırlatmayı sorumluluğumun gereği saydığım için söz aldım. 

Daha önce de çeşitli konulardaki uyarılarımız dikkate alınmadığı için, maalesef, söyle
diklerimiz yaşandı, üzücü denebilecek durumlar görüldü. Biıgün de Hükümetin olayları hafi
fe alması, gelişmeleri kavrayamaması, sadece Sayın özal'ın kişisel ve keyfî davranışlarının et
kisinde kalarak, görev ve sorumluluğunu yerine getiremeyişi, vatandaşlarımızın haklı taleple
rine kulak tıkayarak zaman yitirmesi, arzu edilmeyen olayların altyapısını oluşturmaktadır. Bun
lardan sadece birkaç örneği, anlamak isteyenlere yeterli olacağı kanısıyla belirtmek istedim. 

Millî gelirden aldığı payın yüzde 50 dolayında düşürülmesi, çiftçimizi her geçen yıl daha 
da yoksulluğa sürüklerken, enflasyonun, tahminlerin üstünde gerçekleşmesi, girdi fiyatlarına 
her geçen gün zam yapılması, taban fiyatlarının çok düşük olarak belirlenmesi, çiftçimizin sabrını 
taşırmaktadır. Emeğinin karşılığını alamayan çiftçimiz, teşvik ve destek yerine, yanlışlığı açık
ça görülen ithal politikalarıyla da ezilmekte, ileriye dönük umutları bile yok edilmektedir. Çiftçiler 
yüksek faizle aldıkları borçlan ödeyememektedir. Bu nedenle banka, bir kısmının ipotek ola
rak gösterdiği gayrimenkulleri satışa çıkarmakta, bir kısmına da taahhüdü ihlal suçundan icra-
ceza mahkemelerinde dava açmaktadır. Altı ay önce ürünü alınan pancar üreticisinin üçüncü 
avansı da verilmediği gibi, bugün hâlâ pancar paraları da ödenmemiştir. Sadece Eskişehir pancar 
üreticisinin alacağı, 140 milyar liradır. 

Türkiye çapındaki pancar bedellerinin tutan 1,5 trilyona yakındır. Pamuk, fındık, zeytin
yağı, tütün, çay üreticilerinin alacakları ise trilyonlarla ifade edilebilecek durumdadır. Bu üre
ticilerin temsilcileri Ankara'ya gelmekte, çalmadığı kapı bırakmamaktadır; ancak, hiçbir çö
züm bulamamakta, hiçbir sorumlu ve yetkiliye seslerini duyuramamaktadır. 

Bu haklı insanlann, bu çiftçilerimizin alacaklarını istemek için Ankara'ya gelmek isteme
leri yanlış mı olacaktır? Başka yapacak şeyleri kalmayan, yokluk içinde kıvranan çiftçilerimi
zin sorunlarına çözüm aramak için Ankara'ya yürümelerini kınama hakkını kim kendinde gö
rebilecektir? 

Değerli milletvekilleri, uygulanan politikalarla, işçi ve memurların millî gelirden aldığı pay 
da yüzde S0 oranında düşürülürken, en yüksek vergi ve sosyal güvenlik primi öder duruma 
sokulmuştur. Bunun üzerine, zorunlu tasarruf, konut edindirme fonu adı altında yeni yükler 
de getirilmiştir. Oldukça yoksullaştırılan işçi ve memurlar, yaşam mücadelesi verme durumun
da kalmıştır, özellikle memurların, kullanmak istedikleri sendikalaşma hakları gasp edilmek
te, hiçbir yasal ve hukuksal gerekçe gösterilmeden, sendika kurucuları ve yöneticileri, kolluk 
kuvvetleri yoluyla baskı altına alınmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, kamu görevlilerinin, yani memurların, demokratik, doğal, çağın ge
reği olan sendika kurma haklarını engelleyen, ne Anayasada, ne yasalarda hiçbir madde yok
ken; hukuk dışı baskılarla, genel merkezi İstanbul'da bulunan KAM-SEN, EĞtT-SEN, 
TÜMBEI^SEN ve TÜM SAÖLIK-SEN'in büroları mühürlenmiş, Ankara'daki Genel Sağlık 
tş Sendikasının tabelası sökülerek götürülmüş, Türkiye Ziraatçılar Derneğinin yapmak istedi
ği toplantı ise yasaklanmıştır. 

Bir taraftan, Avrupa Topluluğuna girmek, uluslararası alanda itibar kazanmak gibi bü
yük sözler söylenir, demokratikleşmekten, çağın değiştiğinden bahsedilirken, bu uygulamalara 

— 204 — 



T.BJVIJVİ. B : 98 26 . 3 . 1991 0 : 1 

anlam verebilmek çok güç olmaktadır. Bu gerçekler karşısında yıllardır ekonomik ve antide
mokratik baskı altında bulunan kamu görevlileri, haklarını aramak için Ankara'ya gelseler, 
bugüne kadar demokratik ve yasal yoldan sorunlarına çözüm arayan temsilcilerine, bir tek so
rumlu ve yetkilinin bulunamadığı bilinir ve görülürken, hangi hakla memurları suçlayabilir siniz? 

Çok büyük boyutlara ulaşan işsizliğe rağmen, 200 bin dolayında işçi atılmış ve işten çıkar
malar da devam etmektedir. Sadece son günlerde, yabancılara satılan çimento fabrikalarından, 
Balıkesir Çimento Fabrikasında yüzlerce işçi çıkarılarak açığa terk edilmiştir. Malezyalılara sa
tıldığı söylenen ödemiş Tekstil Fabrikasında, Malezyalının kendi memleketine çekip gitmesi 
sonucunda 500 işçi ortada kalmıştır. Kocaeli'nde kurulu Mağa Deri Fabrikasında ve pek çok 

• iş yerlerinde, haklarjm alamayan binlerce işçi çaresizlik içindedir. 

Değerli milletvekilleri, bu hayat pahalılığı karşısında yeni sözleşme müzakerelerinin sonu
cunu bekleyen yüzbinlerce işçinin sabrı tükenmekte, uyuşmazlık ve grev kararları süratle ço
ğalmaktadır. Bu da, 1991 yılında, 600 bini aşkın işçiyi kapsayacaktır. Hükümetin her zaman 
ve her olayda olduğu gibi, işçi sendikalarına ve temsilcilerine karşı duyarsızlığı, ilgisizliği, işçi
lerin kendilerinin Ankara'ya gelmelerini zorunlu hale getirecektir. 

1988 yılında yasa değişikliği yapılarak grev yasağı kapsamına alınan PET-KtM (petro kimya) 
işçilerinin haklı istekleri dikkate alınmamaktadır. Pek çok işyerlerindeki işçilerin, demokratik 
eylemlere başvurma zorunluluğu doğmaktadır. Erdemir çelik işçileri de bu örnekler arasında
dır. Bunun dışında, hak ettikleri paraları alamayan işçilerin sayısı da yüzbinleri bulmaktadır. 
Yaşanan ekonomik gerçekler karşısında, baskıyla da olsa, tarafların imzaladığı sözleşme orta
da iken, aylardır paralarını alamayan binlerce Zonguldak maden işçisinin, alacağı ödenmemiştir. 
Bu işçiler, Hükümetin kendilerine olan borçlarını ödemesi için Ankara'ya gelmek isterlerse, 
o zaman ne diyeceksiniz? 

Sayın milletvekilleri, gençliğini, sağlığını ve ömrünün büyük bir bölümünü işyerlerinde, 
üretimi, vergisi ve primiyle ülke ekonomisine katkıda bulunarak geçiren emekli, dul ve yetim
ler, bu hayat pahalılığında yasam mücadelesi verme zorunda bırakılmıştır. Verilen emekli aylı-
ğıyla, temel ihtiyaçlarını bile karşılayamamaktadır, kapı kapı dolaşıp ek iş arama durumuna 
gelmiştir. 

Çiftçi, işçi, memur, işsiz, emekli, dul ve yetim bu durumda iken, esnafımızın içinde bu
lunduğu olumsuzlukları görmemek mümkün değildir. Yoksulluk derecesine gelen halkımız, sa
dece vitrin seyretmekle yetinmektedir/Bunun doğal sonucu olarak, esnafımız da bu durum-
dan doğrudan etkilenmektedir. Ayrıca, kredilerin yetersizliği, faizin yüksek oluşu, esnafımızı 
iflas noktasına getirmiştir. 

Diğer taraftan, kamu yatırımları durma noktasına gelmiş, döviz rezervi tehlike işareti ver
mektedir. Dış borç, iç borç ise katlanarak büyümektedir. 

Sayın milletvekilleri, özal, ANAP Hükümetinin, yıllardır alternatif diye sunduğu ve ra
hatlıkla uyguladığı politikaların ülkeyi getirdiği durum budur. Sanayicinin büyük bir bölümü 
de dahil olmak üzere, tüm halkımız, ekonomik yönden, bunalım; demokrasimiz ve uygulanan 
keyff dış politikalar yönünden de, kaygı içindedir. Vatandaşlarımızın sabrı tükenmiştir; artık, 
bu sorumsuz gidişe son verilmesini ısrarla ister hale gelmiştir. 
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Bu gerçekler görülerek, haklı olan çiftçinin, işçinin, memur, emekli ve esnafın sorunları 
en kısa sürede çözümlenmeli; özellikle, devletten alacakları ödenmelidir. Aksi halde, hak sa
hiplerinin topluca Ankara'ya yürümesini engelleme hakkını ve onlann yürüyüşünden dolayı 
suçlu görme hakkını kimse kendinde göremez. Bundan 300 kilometre ötede, insanlar 
"yürüyeceğiz" dediği zaman, Çankaya'nın etrafını koruma altına almak da bundan sonra 
yetmez. 

Sayın milletvekilleri, yaşanan olayları inkâr etmek, bu gerçekleri saptırarak pembe tablo
lar çizmek, büyük laflarla halkı daha fazla oyalamak, artık mümkün değildir. Çünkü halkı
mız, söylenenlerle, kendi yaşamını ve ülke gerçeklerini karşılaştırarak, gereken cevabı verecektir. 

A l i PINARBAŞI (Konya) — Seçimlerde göreceğiz... 
M. CEVDET SELVt (Devamla) — Ankara'ya gelirlerse... 
Sayın milletvekilleri, bu olumsuz olay ve gelişmelerden her milletvekili sorumludur. Hiç 

kimseyi, Hükümetin duyarsızlığı, özal'ın büyük lafları ve manevraları, hatta Bush'un desteği 
bile kurtaramayacaktır. 

Bu bilinçle, görev ve sorumluluğumuzun yerine getirilmesini temenni ediyor, ülkemizin 
bir ke% daha olumsuzluklar içine girmemesini arzu ediyorum, beni dinlediğiniz için hepinize 

v teşekkür ediyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Selvi. 
Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın dönüfüne kadar, 

Cumhurbaşkanlığına, TBMM Başkanı İ. Kaya Erdem'm vekillik edeceğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/1597) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır; okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına . 

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George Bush, Amerikan resmî makamları ve Ameri
kan akademik çevreleri ile temaslarda bulunmak üzere, Amerika Birleşik Devletlerini 22 Mart 
• 1 Nisan 1991 tarihleri arasında ziyaret edeceğimden, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına. 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı t. Kaya Erdem vekalet edecektir. 

Bilgilerinize sunarım. 

Turgut özaî 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2, — Belçika'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet Kurtcebe Alpiemoçin'in dönüşüne kadar, 
Dışişleri Bakanlığına, Millî Savunma Bakam Mehmet Yazar'm vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
üişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1598) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

TürkiyeAvrupa Toplulukları Karma Parlamento Komisyonunun toplantısına katılmak üze
re, 19-22 Mart 1991 tarihleri arasında Belçika'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet Kurtcebe 
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Alptemoçin'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Millî Savunma Bakam Mehmet Yazar'-
ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunanın. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. — Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, Federal Almanya ve Avusturya'ya gidecek olan Ba-
ytndtrltk ve İskân Bakam Cengiz Alttnkaya 'mn dönüsüne kadar, Baymdtrhk ve İskân Bakanltğma, Devlet 
Bakam İsmet Özarskn'm vekillik etmesinin uygm görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1599) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 21-28 Mart 1991 tarihleri arasında Sovyet Sosyalist Cum
huriyetler Birliği, Federal Almanya ve Avusturya'ya gidecek olan Bayındırlık ve tskân Bakanı 
Cengiz Altınkaya'mn dönüşüne kadar; Bayındırlık ve İskân Bakanlığına Devlet Bakanı İsmet 
özarslan'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgileri
nize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

4. — İspanya'ya gidecek olan Kültür Bakam Namık Kemal Zeybek'in dönüşüne kadar, Kültür 
Bakanlığına, Devlet Bakam İbrahim Ozdenur'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne üiskin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/1600) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Avrupa Kültür Bakanları Gayri Resmî Konferansına katılmak üzere, 21-24 Mart 1991 ta
rihleri arasında ispanya'ya gidecek olan Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek'in dönüşüne ka
dar; Kültür Bakanlığına, Devlet Bakanı tbrahim özdemir'in vekillik etmesinin, Başbakanın 

'teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

5. — İtalya'ya gidecek olan Devlet Bakam Kâmran İnan'm dönüsüne kadar, Devlet Bakanlığına, 
Devlet Bakanı Hüsamettin Örüç'ün vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/1601) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Batı Avrupa Birliği Asamblesi Komisyonları ile Genel Kurul Toplantılarına katılmak üze
re, 24-30 Mart 1991 tarihleri arasında İtalya'ya gidecek olan, Devlet Bakanı Kâmran tnan'ın 
dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Hüsamettin Örüç'ün vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklin üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

6*. — Fransa'ya gidecek dan Ulaştırma Bakam Cengiz Tuncer'in dönüşüne kadar, Ulaştırma 
Bakanhğma, Devlet Bakam Iştn Çdebi'nin vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/1602) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansının (UBAK) Toplantısına katılmak üzere; 24-27 
. Mart 1991 tarihleri arasında Fransa'ya gidecek olan Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer'in dönü

şüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin vekillik etmesinin, Başba
kanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

7. — Libya'yagidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in dönüşüne kadar, Dı
şişleri Bakanhğma, Milli Savunma Bakanı Mehmet Yazar'm vekillik etmesinin uygun görüldüğüne iliş
kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1603) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 22-25 Mart 1991 tarihleri arasında Libya'ya gidecek olan 
Dışişleri Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in tlönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Millî 
Savunma Bakanı Mehmet Hazar'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun gö
rülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

8. — TBMM'yi temsilen 22-25 Nisan 1991 tarihlerinde Londra'da düzenlenecek Avrupa'nın 
Geleceği Konferansına katılacak Parlamento heyetine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1604) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının iki tezkeresi vardır okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

İngiltere Avam Kamarası "Genç Siyaset Adamları Atlantik-tngiltere Grubunun" 22-25 
Nisan 1991 tarihlerinde Londra'da düzenleyeceği ve 41 yaş ve alundaki Genç Parlamenterlerin 
katılacağı "1991 Avrupa'nın Geleceği Konferansına" Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen 
bir Parlamento heyetimizin katılması Genel Kurulun 7.3.1991 tarih ve 91 inci Birleşiminde tas
vip edilmişti. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dışilişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesi uyarınca, heyetimizi oluşturmak üzere, siyasî parti gruplarınca bildirilen 
sayın üyelerimizin isimleri aşağıda bilgilerine sunulmaktadır. 

t. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
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Mehmet Ali Bilici S. Şükrü Zeybek 
Adana Muğla 

Durmuş Fikri Sağlar 
İçel 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
MAHMUT ALINAK (Kars) — Sayın Başkan, İşçilerle ilgili gündem dışı söz talebim var

dı; acaba yarın mı konuşacağım? 

BAŞKAN — Ben onu değerlendireceğim efendim, bakıyorum. 

9. — TBMM'yi' temsilen 16-17 Mayıs 1991 tarihlerinde Lahey 'de yapılacak Avrupa Bilimsel 
İşbirliği Örgütü Parlamenter Konferansına hatüacak Parlamento heyetine ilişkin Bafkanltk tezkeresi (3/1605) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

16-17 Mayıs 1991 tarihleri arasında Lahey'de yapılacak "EUREKA" Avrupa Bilimsel İş
birliği örgütü Parlamenter Konferansına Türkiye Büyük Millet Meclisinden üç kişilik bir Par
lamento heyetinin iştiraki Genel Kurulun 27.2.1991 tarih ve 87 nci Birleşiminde kabul edilmiştir. 

3620 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin düzenlenmesi Hakkındaki 
Kanunun 2 nci maddesi gereğince, heyetimizi oluşturacak siyasî parti grupları tarafından bildi
rilen sayın milletvekillerimizin adları Genel Kurulun bilgilerine sunulur. 

1. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Cumhur Ersümer Mahmut Karabulut 
Çanakkale Sivas 

Abdülkadir Ateş 
Gaziantep 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Gündemin, "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler" kıs

mına geçiyoruz. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin ve 29 arkadasmtn, ülkemizde 1980 yılından sonra uy
gulanan ekonomik politikaların tarım sektöründe açtığı iddia edilen takribattn boyutlarını tespit etmek amactyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

BAŞKAN — 1 inci şırada, Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin ve 29 arkadaşının, ülke
mizde 1980 yılından sonra uygulanan ekonomik politikaların tarım sektöründe açtığı iddia edilen 
tahribatın boyutlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin öngörüşmelerine baş
lıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Tarım, ülkemiz ekonomisinin can damarıdır. Çiftçimizin ürettiği tanm ürünleri halkımı
zın gıda ihtiyacını karşıladığı gibi, tarıma dayalı sanayimizin hammadde ihtiyacını da karşıla
maktadır, Ayrıca, üretim fazlası tarım ürünleri ihraç edilerek ülkemize büyük döviz geliri sağ
lamaktadır. 

Tarım ürününün stratejik önemini bilen bütün ülkeler, bu sektörü, özellikle desteklemek
te ve korumaktadır. Ülkemizde de tanm, uzun yıllar devlet tarafından desteklenmiş, buna ko
şut olarak da, büyük verim ve gelir artışları elde edilmiştir. 

1980'den sonra ülkemizde uygulanan ekonomik politikalar, tanm sektörünü tamamen dış
lamış, bu sektörün önemi göz ardı edilmiştir. Halbuki, halen çalışan nüfusun % 55'i tanm 
kesiminde olup, 25 milyon insanımız geçimini bu yoldan sağlamaktadır. 

Uygulanan liberal ekonomik politikalar sonucu, tarım ürünleri ve gıda maddeleri içinde 
ithal kapısı açılmış, bu maddelerin ülkemizde pazarlanmasına izin verilmiştir. İthaline izin ve
rilen gıda maddeleri sübvansiyonlu ucuz ürünler olduğundan kendi ürünlerimizin bunlara re
kabet etmesi mümkün olmamış, fiyatlar nispî ola|rak düşmüş, çiftçimiz zarara uğratılmıştır. 

Ülkemizde 1979 yılında başlayan dış ticaretin serbestleştirilmesi çalışmaları sonucu, 31. Aralık 
1988'de yayımlanan ithalat yönetmeliğinde 49 kalem olan müsaadeye tabi maddeler listesi 
23 Eylül 1989'daki değişiklik de 17'ye düşürülmüş, 17 Ocak 1990 da yayımlanan ithalat yö
netmeliğinde müsaadeye tabi mallar listesi yer almamıştır. Bununla birlikte birçok maldan güm
rük vergisi oranları ve fonları düşürülmüştür. Bunun sonucu olarak birçok tarım ürününün 
ithalatına imkân sağlanmıştır. 

Başlangıçta hayvansal ürünlerde yapılan ithalat hayvancılığımıza darbe vururken, son ay
larda bitkisel ürünlerde yapılan ithalat, üreticileri tedirgin etmektedir. 

Gelişmiş ülkelerde ve özellikle AT ülkelerinde tarıma her türlü destek sağlanırken, ülke
mizde yapılan destekler azaltılmaya çalışılmaktadır. 

Destekleme alımlarında; 1980 yılında 21 üründe alım yapılırken, bugün bu sayı 10'a in
miştir. Desteklenmesi gereken tarım ürünleri destekleme dışına çıkarılmıştır. 

Üreticinin ürününün alımında ve değerlendirilmesinde büyük destek sağlayan Tarım Satış 
Kooperatifleri, hür kooperatifçilik ilkelerinden ayrılmış, Hükümetçe bilinçli olarak yanlış yön
lendirmeler, kendisine yüklenen birçok yükümlülüklere karşın, yüksek faizle finansman sağla
mak zorunda kalmışlardır. Ayrıca, uygulanan hatalı politikalar bu kuruluşları sıkıntıya sok
muştur. Ülke gerçekleri dikkate alınmadan bitkisel yağ ithaline izin verilmesi, bu kuruluşların 
ürettikleri ürünlerin satışında problemler yaratmıştır. 

Uygulanan sübvansiyon politikasında önemli sorunlar vardır. Destekleme ödemeleri za
manında yapılamamaktadır. Destekleme ödemelerinden az sayıda çiftçi faydalanmaktadır. Des
tekleme ödeme miktarları yetersizdir. Bunun yanında, hayvancılık yapan Üreticinin en büyük 
desteklemelerinden biri olan yem desteği kaldırılmıştır. 

, Diğer taraftan, küçük çiftçilere sağlanan destekler yetersizdir. Küçük çiftçilere verilen kre
dilerin faizleri yükseltilmiştir. . 
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Yukarıda izaha çalıştığımız bu yanlış politikalar neticesi, tarımda gerileme had safhaya 
varmış, büyük oranda üretim düşüşleri görülmüştür. Daha çok, yakın tarihlere kadar, tarım 
ürünü ihraç eden ülkelerin başında gelmemize rağmen, şimdi halkımızın yiyecek ihtiyacım kar
şılamak için, dışarıya büyük miktarda döviz ödemek zorunda kalmaktayız. 

Tarımın millî gelirden aldığı pay 1980'li yılların başında % 24 iken, şimdi bu oran % 15'lere 
düşmüştür. Tarımda çalışan insanlarımızın sayısı aym oranda düşmediği için fakirleşme kaçı
nılmaz olmuştur, bugün ülkemizde kişi başına düşen millî gelir 1 400 dolar civarındadır. Bu, 
tarım kesiminde ise, bölgelere göre 200 ila 300 dolar arasındadır. FAO'ya göre açlık sınırı de
mektir. Bu da göstermektedir ki, son yıllarda, iktidar olan hükümetler, yıllardır devlet politi
kası olarak uygulanan çiftçiyi destekleme ve tarımı koruma görevini unutmuşlardır. 

Bu politikaların tarımımıza açtığı tahribatın boyutlarını saptamak için Anayasanın 98 ve 
İçtüzüğün 102 nci maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını saygıyla arz ederiz. 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

ve 27 arkadaşı 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERt BAKANI LUTFULLAH KAYALAR (Yozgat) — Sa

yın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Kırklareli Milletvekili Sayın Gürcan Ersin ve 27 ar
kadaşının, Türk tarımının geriletildiği, tarımın ihmal edildiği üzerine vermiş oldukları Meclis 
araştırması önergesinin öngörüşmesi münasebetiyle huzurunuza gelmiş bulunmaktayım; bu ve
sileyle Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, önerge sahiplerinin "Türk tanm sektörü dışlanmıştır" şeklinde ifa
de ettikleri görüşlerine katılmak mümkün değildir. 

Ülkemizde tarım sektörü, sanayi ve hizmetler sektöründeki gelişmeye paralel gelişmekte 
ve önemini korumaktadır. Esasen, sanayi ve hizmetler sektörlerindeki gelişme, kalkınma için 
arzu edilen bir gelişmedir. İleri ülkeler seviyesine ulaşabilmemiz ve kalkınmamızı sağlayabil
mek için takip edilen ekonomik politikalar içerisinde bu husus bilhassa tercih edilmektedir. 

1988 yılında sabit fiyatlar ile gayri safi millî hâsılanın yüzde 19.56'sını, 1989 yılında yüzde 
17,3'ünü ve aynı yıl ihracatımızın yüzde 18,3'ünü -ki buna tarıma dayalı sanayi ürünlerimiz 
dahil değildir- tarım ürünleri meydana getirmekte ve iktisadî faal nüfusun yüzde 50,1'i de ta
rımda çalışmaktadır. 

Uzun bir zaman diliminde tarım sektörünün gelişmesine baktığımız zaman görünen ger
çek şöyledir : 1963-1983 yılları arasında tarım sektörü yılda ortalama yüzde 3 gelişme göster
miştir. Tarım sektörünün gelişme hızı 1984-1988 yılları arasında ortalama yüzde 4,8 olarak ger
çekleşmiş bulunmaktadır. 

1989 yılında ise, malum olduğu üzere, yıl içinde yaşanan ciddî kuraklık sebebiyle, tarımda 
üretimde gerileme söz konusu olmuştur. Bu gerileme, DPT'nin verdiği rakamlara göre, yüzde 
11,5 olarak gerçekleşmiştir. 
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1990 yılında ise, tarımda, 1971 yılından sonra, yüzde 11,3 olarak en büyük büyüme ger
çekleşmiş bulunmaktadır. Bu sonuca rağmen, tarım sektörünün dışlandığını söylemek, her
halde gerçek bir değerlendirme değildir. 

Bir ülkede sektörel bazda bir değerlendirme yapılacak ise, bu çalışmanın, ülkenin genel 
ekonomik seviyesi ve ilgili sektörün dünya ekonomik şartları içerisindeki yeri göz önüne alına
rak yapılması gerekir. Aksi halde, gelişmişliğin bir göstergesi olarak, gayri safi millî hâsıla içinde 
tarımın payının nispî düşüşünü, 'tarımın dışlandığı' tarzında bir ifade ile yorumlamak, ger
çeklerin siyasî maksatlarla saptırıldığı anlamına gelmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1984 yılından sonra gayri safi millî hâsılada meydana 
gelen önemli artış yanında, serbest pazar şartlarının geliştirilmesi de, ihracat gibi, ithalatı da 
bir derecede etkilemiştir. Bu sebeple, geçim standardı yükselen halkımızın, çeşit bakımından 
ihtiyacı ölçüsünde ithalat yapılmış bulunmaktadır. Bu yapılan ithalat, hem üreticiler için çeşit 
bakımından yönlendirici olmuş, hem de dünya pazarlarındaki fiyat şartlarını yansıtması bakı
mından tüketiciyi koruyan sonuçlar doğurmuş bulunmaktadır. 

Serbest piyasa ekonomisi uygulamasıyla ekonominin kademeli olarak dışa açılmasında, 
ithalattaki bürokrasinin azaltılması amaçlanmış ve bunda da başarı sağlanmıştır. Bu sebeple, 
1984 yılında kotalar kaldırılmış, ithalat rejiminde üç liste getirilmiş bulunmaktadır. 

Korumacılık politikasının en önemli araçlarından sayılan sabit döviz kuru uygulamasının 
daha önce terk edilmesi yanında, son olarak kotaların da kaldırılmasıyla, ekonominin dışa açıl
masında bir adım daha atılmış bulunmaktadır. Bu uygulamanın başladığı 1984 yılından itiba
ren, tarım ürünleri ithalatının toplam ithalat içindeki payı 1984'te yüzde 3,9, yani yaklaşık yüzde 
4'ten, 1990 da -U aylık periyot- 6,2 gibi bir rakama ulaşmış bulunmaktadır. 1984-1990 periyo
dunda ülkemizde tarım ürünleri, çeşit bakımından zenginleşmesine ve her türlü tarım ürünü
nün piyasada bulunur duruma getirilmesine rağmen, tarım ürünleri ithalatının, toplam ithalat 
içindeki payında önemli bir değişme olmadığı, biraz önce verdiğim rakamlardan da açıkça gö
rülmektedir. 

Sayın milletvekilleri, tarım ürünleri destekleme alım fiyatlannda 1984 yılında, bir önceki 
yıla göre, ortalama yüzde 45, 1985'te yüzde 40, 1986'da da yüzde 25, 1987'de de yüzde 40 ol
mak üzere, 1988 de yüzde 86,3, 1989'4a da yüzde 82,5 oranında bir artış sağlanmış bulun
maktadır. 

1984-1989 periyodu içinde tarım ürünleri destekleme fiyatlarında, yılda ortalama artış, yüzde 
53; buna karşılık, aynı dönemde toptan eşya fiyatlarında yıllık ortalama artış ise, yüzde 48,6 
olarak gerçekleşmiştir. 

Görüldüğü gibi, 1984-1989 periyodu içinde toptan eşya fiyat endeksindeki artışın üzerin
de ortalama destekleme alım fiyatı verilmiş bulunmaktadır. Ayrıca, 1990 yılında buğdayın baş- • 
langıç fiyatında yüzde 60, arpada yüzde 59, şeker pancarında yüzde 62, yaş çayda da yüzde 
64 artış sağlanmış bulunmaktadır. Buna mukabil, toptan eşya fiyat endeksinde -şubattan şubata-
yüzde 49,2 artış olmuştur. Bunları incelediğimizde, 1990 yılında da, genel olarak, verilen fiyat
ların, toptan eşya fiyat endeksindeki artışın üzerinde gerçekleştiği açıkça görülmektedir. 

Burada bir hususu daha, açıklıkla ifade etmekte fayda vardır; o da şudur : özellikle, ge
çirdiğimiz yıl buğday fiyatlarına uygulanan ortalama fiyat, dünyada aynı kalitedeki buğday fiyat-
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lannı, Türkiye'ye naklindeki navlunu da üzerine koyarak hesap ettiğimiz zaman, neredeyse yüzde 
yüze yakın bir fiyat teşekkül ettirilerek çiftçimize uygulanmış bulunmaktadır. 

Bütün bu durumda, tarım ürünleri fiyatlarının düşük tutulmuş olduğunu kabul etmek müm
kün değildir. Bu noktada asıl yapılması gereken, çiftçinin ürününe makul olan yüksek fiyatı 
vererek piyasa dengesini kollamak ve korumak olduğu gibi, çiftçinin, ürün maliyetini düşüre
bilmeğine ve dekara verimi artırmasına yardıma olmaktır. Hükümetimiz bu konuda tercihini 
belirlemiş, bu maksadın gerçekleşmesi için de, modern teknolojinin kullanılmasını sağlamak 
Üzere, çiftçinin eğitimine, araştırma faaliyetlerine büyük kaynak tahsis ederken, bu arada yük
sek verimli tohumluk ve damızlık gibi üretim girdilerinin temininde hiçbir fedakârlıktan kaçı-
nılmamıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizde tarım.sektörüne sağlanan teşviklerin te
mel amacı, yüksek teknolojilerin uygulanması yoluyla dekara verimin artırılması ve kalitenin 
yükseltilmesiyle, çiftçi gelirinde istikran temin etmektir. Bu temel amaç çerçevesinde ve özel
likle 1980 yılından itibaren uygulanmaya başlanan ekonomik model doğrultusunda iç ve dış 
pazar taleplerini karşılayabilecek, sanayinin gelişmesine katkıda bulunacak ürünlerin teşvik edil
mesi de amaçlanmaktadır. 

Avrupa Topluluğu ülkelerinde ise, Topluluğun kurulduğu yıllarda, iç talebi karşılamayan 
üretim seviyesini yükseltmek ve verimliliği artırmak amacı göz önüne alınmış, ürün fiyatları
nın tespitinde, dünya fiyatlarının üzerinde fiyat teşekkül ettirilmesi politikaları izlenilmiş bu
lunmaktadır. 

Burada yapılmakta olan sübvansiyonlar veya çiftçinin desteklenmesi, ürün fiyatları yo
luyla yapılmakta, ülkemizde ise genellikle, bu sübvansiyonlar veya çiftçinin desteklenmesi, gir
di fiyatları ile sağlanma yolunda bir politika izlenmektedir. 

Hükümetimiz döneminde, daha önceki yıllarda başlayan kimyevî gübre sübvansiyonuna 
devam edilmektedir. Bunun yanında, tohumluk, et, süt, ilaç, projeli hayvancılık, sunî tohum
lama ve ithal damızlık konularında da yeni teşvik tedbirleri uygulanmasına başlanmış bulu
nulmaktadır. Bakanlığımızca, 1986 yılından itibaren hayvancılık, su Ürünleri, meyve fidanı üre
timi ve seracılık konularında öz sermayeye dayalı projeli yatırım yapanlara Kaynak Kullanım 
Destekleme Fonundan, kalkınmada öncelikli illerde yüzde 30 ve diğer illerde yüzde 25 oranın
da prim ödemesi uygulaması getirilmiş bulunmaktadır. 

1990 yılı ekim ayı sonu itibariyle sabit yatırımın tutan cari fiyatlarla 773 milyar lira olan 
16 275 adet proje Bakanlığımızca onaylanmış olup, bu projeler için ödenmesi öngörülen prim 
tutarı 210 milyar liradır. 

Yüksek verimli damızlık ithalinde 1987 yılından itibaren inek başına .150 bin lira destekle
me ödemesi başlatılmış ve bu uygulama 1990 yılında, kalkınmada öncelikli illerde inek başına 
1 milyon liraya, diğer illerde ise 450 bin liraya çıkarılmış bulunmaktadır. 

Başlangıçta karma yeme uygulanan destekleme, et ve süte uygulanmak suretiyle daha ya
rarlı hale getirilmiş; sunî tohumlama 1986 yılında özel sektöre de açılmış ve hayvan başına 4 
bin lira olan prim, 1990 yılında 10 bin lira sınırına yükseltilmiş bulunmaktadır. 

Ayrıca, bir yıllık tasarruflara ödenen yüzde 60 - 70 oranındaki faiz hadlerine rağmen, çiftçiye 
kademeli olarak, yüzde 34 ve yüzde 43 oranında faizle kredi verilmektedir. Bu durumda çiftçi
lerimizin desteklenmesinin azaltıldığını, önergedeki ifadelerin aksine, kabul etmek mümkün 
değildir. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; destekleme alımlarındaki ürünlerin sayısı, uygulan
makta olan ekonomi politikasının tabiî" sonucu olarak, azalmaktadır. Destekleme fiyatlarının 
tespiti ve alım uygulamalarında piyasada ürün arz ve talep dengelerinin kurulmasına, ürün 
kalitesinin ve randımanının yükseltilmesine özen gösterilmektedir. 

1980'den bu yana uygulanan politika sonuçlarını irdelerken, bu tarihten itibaren izlenen 
başlıca politikaları iyi değerlendirmek gerekmektedir. Bilindiği üzere, yoklukları önlemek ve 
ekonomiyi yeniden işler hale getirmek için, 1980 yılından itibaren ekonomik istikrar programı 
uygulamaya başlanılmış bulunmaktadır. Bu program çerçevesinde temel mal ve hizmet kapsa
mı daraltılmış, temel mal ve hizmet kapsamı dışında kalan Ürün fiyatlarının serbestçe tespiti 

> ilkesi getirilmiştir. Ayrıca, açık finansmanla kamuya kaynak sağlama yolu önemli ölçüde da
raltılmış, 1983 yılından itibaren İzlenen iktisadî politikalar, bu şekilde geliştirilerek sürdürül
müş bulunmaktadır. 

Tarımsal destekleme kapsamının tespitinde ülke ölçeğinde üretimi önemli olan çok sayıda 
ve yaygın üretici kitlesini ilgilendiren esas ürünler destekleme kapsamında bırakılarak, kamu 
fonlarının kullanımında etkinliğin sağlanması hedef olarak güdülmüş bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tarım satış kooperatiflerine devlet adına destekleme 
alımı görevi verildiği zaman, bu hizmetin gereği olarak, bu kuruluşlara kaynak sağlaması için 
de Ziraat Bankası görevlendirilmiştir. Bu kooperatif birlikleri, hür ve demokratik kooperatif
çilik ilkelerine göre çalışmaktadır. Ancak, birliklerin asıl çalışma alanları, ortağı bulunan çift
çilerin ürünlerini mubayaa etmek, bu ürünleri en kısa zamanda ve en kazançlı şekilde elden 
çıkarmak olması gerektiği halde, bu birlikler, bir kooperatifler topluluğundan çok, holding 
manzarası göstermektedir. Bu sebeple, muhtelif imalat dallarında faaliyet gösteren birlikler, 
ortaklardan ürün alımından çok, istihdam amaçlı kuruluşlar haline gelmiş bulunmaktadır. Bu 
sebeple de, özellikle Hükümetimiz ve ilgili Bakanlığımızca, kooperatiflerin kuruluş amaç ve 
gayelerine uygun olarak ana bünyeleri ve kooperatifçilik hizmeti yapacak olan bünyeleri ayn 
kalmak ve bunlar korunmak üzere, sanayi ile ilgili olan teşebbüslerinin şirket şekline getirile
rek, bunların özelleştirme kapsamına alınması şeklinde de bir politika geliştirilmeye çalışılmak
tadır; bunlar üzerinde hazırlıklar yapılmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugüne kadar birçok kere, bu kürsüden ve değişik 
platformlarda da ifade ettiğimiz gibi, tarımsal destekleme politikamız kapsamında üreticimize 
ucuz girdi temin etmek ye hizmet sunmak amacıyla uygulamaya koyduğumuz çeşitli sübvansi
yonlar, devlet destekleri vardır. Hükümetimizce uygulanan sübvansiyonlar, Cumhuriyet döne
minde rekor seviyelere ulaşmış bulunmaktadır; bu gerçeği göz ardı etmek de mümkün değildir. 
Bir kalemde sadece gübreye yapılan devlet desteği, bu konuya verdiğimiz önemi açık bir şekil
de ortaya koymaktadır. 1980 yılında 38-39 milyar lira dolayında olan gübre sübvansiyonu, 1989 
yılında 1 trilyon, 1990 yılında ise 1,5 trilyon liraya yaklaşmış bulunmaktadır. 

Bilindiği üzere, sübvansiyon sadece gübreye yapılmamaktadır; tohuma, ilaca, ete, süte, it
hal edilen damızlık hayvana, sunî tohumlamaya, hayvancılık ve su ürünleri projelerine de süb
vansiyon uygulanmaktadır. Bunların dışında, çeşitli ziraî mücadele faaliyetleri hayvancılıkta 
salgın ve bulaşıcı hastalıklarla ilgili olarak yapılan çalışmalar, kredilere uygulanan düşük faiz
ler gibi diğer yardımlarla birlikte çiftçimize geçen sene sağladığımız devlet desteği, bu yıl da 
artan oranlarda devam edecektir. 
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Ekonominin genel dengeleri ve diğer faktörleri düşünülerek, en gerçekçi ve akılcı prog
ramlarla çiftçimizden aldığımız ürünlerin bedellerini makul şekilde ödemeye Hükümet olarak 
özen göstermekteyiz. Her türlü gayretlerimize rağmen, küçük ölçekli de olsa, zaman zaman 
ödemelerde bazı aksaklıklar meydana gelebilmektedir. Ancak, hedefimiz ve gayretimiz, satın 
alınan ürün bedellerinin zamanında ödenmesi istikametindedir. 

Desteklemeye tabi ürünlerde 1980 yılında 123 milyar lira, 1988 yılında ise 1.2 trilyon lira, 
1989 yılında 2 trilyon liraya yakın ödeme yapılmış bulunmaktadır. 1990 yılı itibariyle bu öde
melerin, vadeli satış ödemeleri bittiğinde, 5.7 trilyon lira civarında gerçekleşme olacağı da tah
min edilmektedir. Toprak Mahsulleri Ofisi 1990 yılında -31 Aralık tarihi itibariyle- hububat 
ve bakliyat olarak 6 287 3ü ton alım yapmış, bu ürünlerin alım bedeli olarak da şu ana kadar 
3 trilyon 69 milyar lira peşin ödemede bulunmuştur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizde tarımsal üretimin tabiî şartlara bağlılığı, 
bizde de, çok ilerlemiş ülkelerde olduğu gibi devam etmektedir. Teknolojik gelişmeyle birlikte, 
üretimin tabiî şartlara bağlılığı azalmakta, ancak tamamen ortadan kaldırılamamaktadır. Ni
tekim, 1989 yılında ülkemizde son 50 yılın en kurak yıllarından biri yaşanmış ve tarımsal ürer 
tim de büyük çapta gerilemiştir. Tarımsal üretimin tabiî şartlara bağlılığını azaltmak için, baş
ta sulama olmak üzere, yatırım ve ileri teknoloji ürünü girdi kullanımını artırmak şarttır. Nite
kim, Hükümetimiz döneminde sulama yatırımlarına büyük bir önem verilmiş, 1963-1983 peri
yodunda yılda ortalama 89 bin hektar sulamaya açılmış alan varken, 1984-1990 periyodunda 
(6 yılda) 708.9 bin hektar alan sulamaya açılmış, bu dönemde yılda ortalama 118 bin hektar 
alan suya kavuşturulmuş bulunmaktadır. Bu faaliyetlerin sonucunda, 1984-1990 periyodunda, 
tarımsal üretimde önemli gelişmeler olduğu da bir gerçektir. 

Buna rakamlarla bakmak gerekirse, 1980-1990 periyodunda buğdayda, şeker pancarında, 
tütünde, ayçiçeğinde ve narenciyede önemli artışlar olduğu açıklıkla görülmektedir. 1990 yılın
da ayçiçeğindeki düşüş, Trakya'da görülen kuraklıktan kaynaklanmış olup, bunun yanında, 
diğer ürünlerde önemli üretim artışları meydana gelmiştir. Aynı şekilde hayvansal ürünler üre
timinde de 1980 yılında 1 milyon 97 bin ton olan hayvansal et üretimi, 1990 yılında 1 milyon 
S56 bin ton seviyesine ulaşmış bulunmaktadır. Sütte de 1980 yılında S milyon 685 bin ton olan 
üretim, 1990 yılında 9 milyon tonu geçmiş bulunmaktadır. Devletin resmî rakamları bu şekilde 
ortadayken "üretimde düşüşler oldu" demenin, ne derece gerçekleri yansıtmakta olduğunu 
da, ayrıca Yüce Meclisin takdirine arz etmekteyiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önergede "tarımın millî gelirden aldığı pay yüzde 
24 iken yüzde 15'e inmiştir" denilmektedir. 

1980 yılında tarımın gayri safi millî hâsıladaki payı 21.98 iken, 1990 yılında bu oran yüzde 
17.35'e düşmüştür. Bu, reel bir düşüş olmaktan çok, sanayi ve hizmetler sektörlerinde elde edilmiş 
olan millî hâsılanın daha fazla olmasından kaynaklanmaktadır; bir başka deyişle, sanayi geliş
mesinin, tarımdan fazla olduğudur. 

Bu husus, gelişen ve kalkınan ülkelerde de arzu edilen bir durumdur. Tarımın gayri safi 
millî hâsıla içindeki payı 1980'de -biraz önce de ifade ettiğim gibi- yüzde 21.98'den 1990'da 
yüzde 17.35'e, gerilemiş gibi gözükmekte olmasına rağmen, 1968 sabit fiyatlarıyla katma de
ğeri 45.3 milyardan, 1990'da 59.8 milyara ulaşmış bulunmaktadır. Bu da, reel olarak bir artışı 
ifade etmektedir. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; önergede bahsedilen bir başka konu da, tarımda kişi 
başına millî gelirden alınan payın 200-300 dolar olduğu şeklindedir. Burada bir düzeltme yap
mak gerekmektedir. Doğrudur; tarımda 1980 yılında kişi başına millî gelirden düşen pay 200 
dolar iken, 1990 yılında bu rakam 300 dolar seviyesine çıkarılmış bulunmaktadır. Aynı şekilde, 
tarımda kişi başına düşen tarımsal gelir, yapılan bir hesaplamaya göre, cari fiyatlarla da ifade 
etmek gerekirse, 1980'de 485 dolar seviyesindeyken, bu rakam 1990 yılında 789 dolar seviyesi
ne ulaşmış, diğer bir deyimle de, artmış bulunmaktadır. 

özetlersek : 1980-1990 döneminde, özellikle 1989 yılında meydana gelen olumsuzluklara 
rağmen, tarımda, kişi başına gelir, artış göstermiştir. Yine bu dönemde, nispî olarak gayri safi 
millî hâsılada tarımın payı azalırken, biraz önce de ifade ettiğim ve rakamlarla da izah ettiğim 
gibi, reel olarak tarımsal gelir artmış görünmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Kırklareli Milletvekili Sayın Gürcan Ersin ve 29 arka
daşı tarafından verilmiş olan önerge vesilesiyle bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında Yü
ce Meclisin vaktini fazla almamayı da göz önüne alarak, öz ve özet bilgiler vererek, bu önerge
nin yerinde olmadığını burada tekrar ifade etmek istiyor; bu vesileyle Yüce Meclise şahsım ve 
bakanlığımız adına saygılarımı arz ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Doğan Baran, buyurun. 

DYP GRUBU ADINA DOĞAN BARAN (Niğde) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Kırklareli Milletvekili Sayın Gürcan Ersin ve 29 arkadaşının, ülkemizde 1980 yılından sonra 
uygulanan ekonomik politikaların tarım sektöründe açtığı tahribatın boyutlarını tespit etmek 
amacıyla verilen araştırma önergesi üzerinde Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini açıkla
mak üzere huzurunuzda bulunuyorum. Bu vesileyle şahsım ve grubum adına Yüce Meclisi say
gıyla selamlarım. 

Sanayie hammadde sağlamak, millî geliri artırmak, hizmetler sektörüne işgücü temin et
mek, sektör içinde istihdam yaratmak ve sektörler arası dengeli bir kalkınmanın istikrar içeri
sinde gerçekleşmesini sağlamak için, sosyal ve ekonomik hayatımızın kılcal damarlarını oluş
turan tarım, ürettiği ürünler itibariyle, nüfusumuzun tümüne hitap eden çok yönlü ve önemli 
bir sektördür. . • * 

Sayın milletvekilleri, millette azınlıkta, Mecliste çoğunlukta olan bu Hükümet zamanın
da, devlet politikası haline gelen yüksek enflasyon, ürün bedellerinin peşin ödenmeyişi, kredi 
faizlerinin yüksek ve sübvansiyonların yetersiz olması, düşük kur politikası, tarım ürünlerine 
uygulanan liberasyon, tarım kooperatiflerinin yasal düzenlemelerle kamu kuruluşları haline 
getirilmesi neticesinde üreticinin önemli ve etkili bir destekten yoksun kalması; çiftçinin satın 
aldığı mal ve hizmetlerin ürün fiyatlarından daha hızlı artması; tarımda pazarlama koşullarını 
düzenlemek yerine, terbiyevî ithalatta, piyasada haksız rekabet ortamının oluşturulması gibi, 
uygulanan hatalı tarım politikaları, üreticiyi her geçen yıl daha da yoksullaştırarak, son on 
sene öncesini aratır hale getirmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1965-1980 yılları arasında, tarımın, toplam kamu yatı
rımları içerisindeki payı yüzde 9,6, gelişme hızı da yüzde 3,1 iken, 1980-1990 yılları arasında, 
tarımın, toplam kamu yatırımları içerisindeki payı yüzde 7,5, gelişme hızı da yüzde 3 olmuştur. 

— 216 — 



T.B.M.M. B : 98 26 . 3 . 1991 O : 1 

Ülkemizde, tarımın, gayri safı yurt içi hâsıladaki payı, cari fiyatlarla 1970'de yüzde 27 
iken, 1980'de yüzde 21,7,1990'da ise yüzde 16,4 olmuştur. Gerçi, tarımdaki gelişme hızı, sana
yi ve hizmetler sektöründeki gelişme hızının altında olduğundan, tarımın, millî gelir içindeki 
payı giderek azalacaktır, gelişmiş olan ülkelerde de bu böyledir; ancak, gelişmiş ülkelerde, tarı
mın, millî gelir içindeki payı giderek azalırken, tarımda çalışanların, tarımsal gelirden almış 
oldukları pay giderek artmaktadır, 

Tarımsal gelirin artması, bilindiği gibi, ya tarımda çalışanların tarım dışı sektörlerde istih
damı ile tarımsal nüfusun azalması ya da üretimin artmasıyla mümkündür. 

Sayın milletvekilleri, köylü nüfusunun, toplam nüfusa oram yüzde 5,9 olan AT ülkelerin
de faal nüfusun İtalya'da yüzde 10'u, Almanya'da yüzde 4'ü, İngiltere'de yüzde 2,3'ü, Belçi
ka'da yüzde 2,8'i tarım kesiminde çalışırken ve tarımsal nüfus da giderek azalırken, Türkiye'
de, çalışan nüfusun yüzde 50'si tarımda çalışmakta, köylü nüfusu ise azalacağına, aksine art
maktadır. Nitekim, 1970'de, kırsal nüfus Fransa'da 6,5 milyon iken, bugün 3,3 milyon; İtalya'
da 8,5 milyon iken, bugün 4,5 milyon; İspanya'da 8,5 milyon iken, bugün 4,8 milyona düşmüş
tür; Türkiye'de ise, Devlet İstatistik Enstitüsünün verilerine göre, 1970'de 21 milyon 914 bin 
olan tarım nüfusu, 1990'da 23 milyon 302 bin olmuştur. 

Bu duruma göre, son yirmi senede, Fransa ve İtalya'da tarımsal nüfus yüzde 97, İspanya'
da yüzde 77 azalırken, Türkiye'de yüzde 11 artmıştır. 

Üretim artışına gelince : 1980 yılında ülke nüfusu 44 milyon 438 bin iken, 1990 yılında, 
yani son on yılda yüzde 28'lik bir artışla 56 milyon 941 bin olmuştur. 

Buğdaya bakalım : Tarım Ürünleri Tahmin Komitesine göre, 1980'de yıllık üretim 16 mil
yon 500 bin ton iken, 1990'da 20 milyon ton olmuştur. \ani, buğdayda son on yıl içinde üretim 
artışı yüzde 26 olmuştur. Artan nüfusu göz önüne aldığımızda, 1980'de kişi başına 371 kilog
ram buğday düşerken, 1990 yılında kişi başına düşen buğday miktarı 20 kilogram eksiği ile 
351 kilogram olmuştur. 

Tütüne bakalım : Yetkililere göre, 1980'de üretim 228 349 ton iken, 1990'da 287 500 tona 
ulaşmıştır; üretim artışı yüzde 25 tir. Artan nüfus hesaba alındığında, 1980'de kişi başına 5 
kilo tütün düşerken, 1990'da kişi başına düşen tütün miktarı gene 5 kilo olmuş, yani aynı kal
mıştır. 

Pamuğa bakalım : Bakanlığın yetkili kuruluşlarına göre, 1980'de pamuk üretimi 1 351 000 
ton iken, 1990'da 1650 000 tona ulaşmıştır; üretim artışı yüzde 22'dir; bu dönemde nüfus artı
şı ise yüzde 28'dir. 1980'de kişi başına 30 kilo pamuk düşerken, 1990'da kişi başına düşen pa
muk miktarı 29 kilodur. 

Sayın milletvekilleri, görüldüğü gibi, 1980 yılına nazaran üretimi artmış gibi görünen ta
rım ürünlerinin, artan nüfus göz önüne alındığında, artmadığı; üretiminin azaldığı ya da ye
rinde saydığı izlenmektedir. Ülkemizde, ekilebilir topraklar doyum noktasına ulaştığına göre, 
demek oluyor ki, tarımda son on yılda arzu edilen bir verim artışı da maalesef sağlanamamış
tır. Devlet İstatistik Enstitüsünün verilerine göre, 1980'de buğdayda hektara verim 1 829 kilo 
iken, 1980-1989 yıllarını kapsayan dokuz yılın ortalaması 1 925 kilo olmuştur; verimdeki artış 
yüzde 5,2'dir. 1980'de ayçiçeğinde verim 1 266 kilo iken, dokuz yılın ortalaması 1 332 kilo ol
muştur; verimdeki artış yüzde 5,5'tir. 1980'de tütünde verim 1 018 kilo iken, dokuz yılın ortala-
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ması 1 062 kilo olmuştur; verim artışı yüzde 4,3'tür. 1980'de çeltikte verim 2 750 kilo iken, 
dokuz yılın ortalaması 202 851 kiloya ulaşmıştır; verim artışı yüzde 3,6'dır. 

Hükümet, tarımda olduğu gibi, hayvancılık sorunlarına da ilgisiz kalmıştır, tnek başına 
süt verimi 1 100 kilo iken; bu verim, komşumuz Yunanistan'da 2 000, Bulgaristan'da 3 000 
kilodur. Karkas et verimi, sığırda 130 kilo iken, AT ülkelerinde 294 kilodur. Et, süt, yumurta 
fiyatları, maliyetini bile karşılayamazken, yemde de sübvansiyon kaldırılmıştır. Avrupa'dan hor
monlu et ithali, İran'dan da kaçak canlı hayvan girişi devam etmektedir. 

Devlet Planlama Teşkilatının verilerine göre, 1980'de tarımsal gelir, carî fiyatlarla 12 mil
yar dolar, tarımda çalışan kişi başına düşen gelir de 1 598 dolar iken, son on yılın tarımsal 
gelir ortalaması 11 milyar dolar, tarımda çalışan kişi başına düşen gelir ortalaması da 1 383 
dolar olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, verimi, dolayısıyla, çiftçinin paylaştığı tarımsal geliri artıracak olan 
girdilerdir. Sulama suyunun, tarımın itici gücü olan verimi yüzde 100, iyi cins tohumluk ve 
gübrenin, yüzde 40-50 oranında artırdığı; hastalık ve zararlılarla mücadele yapılmadığında, verim 
ve kalitenin yüzde 50-80 oranında düştüğü; tarımsal mekanizasyon, drenaj, tesfiye ve toprak 
ıslahı çalışmalarının da verim artışında önemli birer etken olduğu malumunuzdur. 

Global gübre tüketimi 12 milyon ton iken, 1990'da ancak 9 milyon ton tüketilmiştir. Hek
tara atılan gübre, dünya ortalamasının yüzde 65'i, AT ortalamasının ise altıda biridir. Çiftçi, 
daha fazla gübre kullanmak istemez mi; ister, ancak takati o kadar. 

Ziraî ilaçların fiyatı nasırlı elleri yakarken, tüketimi de giderek azalmakta, kalite kontrolü 
ise yeterince yapılmamaktadır. Kullanımı yasak olan, kalıntı bırakan ilaçlar serbestçe satılabil
mektedir. Üretici, daha fazla ilaç kullanmak istemez mi; pek tabiî ki ister; ama gücü o kadar. 

Sayın milletvekilleri, bitki koruma ödenekleri de, yüksek enflasyon karşısında, çare ol
maktan çıkmıştır. Türkiye'de bin hektara düşen traktör sayısı, Avrupa ortalamasının üçte biri 
olup, 9 traktör fabrikasının 5 tanesi kapanmış, ekipman seviyesi de 2'de çakılıp kalmıştır. 

Sulanabilir arazilerin halen yüzde 32'si sulanabilmekte, yüzde 68'i ise sulama beklemek
tedir. AT ülkelerinde kredi faizleri yüzde 6 ile 10 düzeyinde iken, bizde, 1980'de yüzde 22 olan 
kredi faizi, bugün, tarımsal kredilerde yüzde 50, traktör kredisinde yüzde 55, ceza faizi de yüz
de 15'tir. Yıllık mevduata yüzde 64 faiz veren Ziraat Bankası, çiftçiye gelince, verdiği kredi kar
şılığında yüzde 65, yüzde 70 faiz almaktadır. Tarımsal kredilerin toplam krediler içindeki payı 
1980'de yüzde 83'ken, on sene sonra ancak 1 puan artışıyla yüzde 84 olabilmiştir. Tarım kredi 
kooperatiflerine, Ziraat Bankasına borcu olmayan çiftçi yoktur. 

Sayın milletvekilleri, bugün en liberal ülkelerde bile tarım sektörünün, korumacı ekono
mik politikalarla korunup, desteklendiği bir gerçek iken, bundan elli yıl Önce serbest piyasa . 
ekonomisine geçen AT ülkelerinde, tarımla geçinen nüfus başına düşen gelir 5 000 dolar, kişi 
başına düşen yıllık tarım sübvansiyonu da 400 dolar civarında iken, bizde, tarımla geçinen nü
fus başına düşen gelir 500 doları, ülke genelinde yapılan sübvansiyon ve destekleme primleri 
ise 1 milyar doları bile bulmamaktadır. Halbuki, tarımda yapılacak sübvansiyonlar üretimi ar
tıracağından, artan üretim,.yalnız çiftçinin gelirini değil, devletin de gelirini artıracaktır. 

İktidara geldiğinizde, sübvansiyonu kaldırdınız; çiftçiye de, "Mazota, gübreye, yeme, ila
ca sübvansiyon yaptılar, Türkiye'yi borca hatırdılar" diyerek geçmiş iktidarları karaladınız; sonra 
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ne olduysa oldu, 1986'da sübvansiyonu tekrar koydunuz. Bugün ABD, Batı Avrupa ülkelerine 
"sübvansiyonu on senede yüzde 75 indirin" derken; Batı Avrupa ülkesi "ancak yüzde 30 
indiriniz" diyorlar. Size kalsaydı, elinizden gelseydi, sübvansiyonun tümünü kaldıracaktınız. 
Bir de kalkıyorsunuz, "Hükümetimiz, gübreyi şöyle sübvanse etti, böyle sübvanse etti" diye 
övünüyorsunuz. 

Siz, 1990 yılında, 1980 yılında gübreye yapılan sübvansiyonun seviyesine ancak erişmişsi
niz! Evet, Sayın Bakan burada, "1980'de gübreye yapılan sübvansiyon 39 milyar liraydı" diyor 
ve "1990'da gübreye yapılan sübvansiyon aşağı yukarı 1,3 trilyona yakındı" diye buyuruyor
lar. Cad dolar üzerine vurduğumuzda, 1980'de gübreye yapılan sübvansiyon 520 milyon dolar; 
1990'da 1 trilyonu aştığını ifade ettiğiniz gübreye yaptığınız sübvansiyon da ancak 1,3 trilyon, 
hatta 1,4 trilyon olsa, 1980'deki 520 milyon doları bulabilirsiniz. Rakamların sıfırını çoğalt
maktan, parayı pul yapmaktan başka bir marifetiniz yok... 

BAŞKAN — Sayın Baran, toparlamanızı rica edeceğim. 

DOĞAN BARAN (Devamla) — Tarımsal dış ticarete gelince : Son on yılda tarımsal ihra
cat rakamları önemli bir artış göstermezken, ithalatta büyük artışlar olmuştur. 1980 öncesi, 
tarım ürünü ithal edilmezken, 198rde 125 milyon dolar olan tarım ürünü ithalatı, her yıl arta
rak, 1990'da 1 milyar 323 milyon dolara ulaşmış, net ihracat ise, 1980'de 1 milyar 620 milyon 
dolar iken, her yıl tedrican azalmak suretiyle, 1990'da 1 milyar 65 milyon dolara düşmüştür. 

Net ihracatın giderek azalması, Türkiye'nin kendi kendine yeterlik düzeyinin düşmekte 
olduğunun somut işaretidir. 

Sayın milletvekilleri, 1990 yılında, bir önceki yıla göre tarım ürünleri destekleme alım fi
yatlarındaki artış ortalaması yüzde 42 olurken, girdilerdekı artış ortalaması yüzde 66 olmuş
tur. Ekim 1980 ile, Ekim 1990 dönemini kapsayan son on yıla baktığımızda, ürün fiyatları or
talama 39 kat artarken, girdi fiyatları ortalama 55 kat artmıştır. Hani, üretici ezdirilmemişti; 
hani, ürün fiyatlarıyla girdiler arasında üretici lehine mâkul bir denge kurulmuştu!.. 

1980'de, destekleme kapsamında 22 ürün varken, bugün 9 ürüne düşmüştür; AT ülkele
rinde ise halen 31 ürün destekleme kapsamındadır. En ucuz ot olan pancarlar şeker oldu, üç 
defa zam gördü ve tüketildi. 1,5 trilyon lira pancar borcu hariç, tarım satış kooperatiflerinin 
pamuk, fındık, zeytin üreticisine 289 milyar lira, Çay-Kur'un çay üreticisine 300 milyar lira 
borcu var. Hani, çiftçinin alın teri kurumadan ürün bedellerini ödüyordunuz!.. Mart ayı geldi, 
çiftçiye tohum lazım, gübre lazım, mazot lazım; ancak, üretici alacağını tahsil edememiş... 

Sayın milletvekilleri, söylediği ile yaptığı birbirini tutmayan bu Hükümet, kendi üretici
sinden esirgediği parayı, yabana üreticilere peşkeş çekerek Türkiye'yi, sattığı tütün kadar siga
ra ithal eden bir ülke durumuna getirmiştir. 

Siyasî İktidara sesleniyorum : Hiç de küçümsenmeyecek bir miras devraldınız. Sizin yeri
nizde kim olsa, on yılda bir şeyler yapardı. Pek tabiî siz de bir şeyler yaptınız; ancak, yaptıkla
rınız, yapmadıklarınızın yanında solda sıfır kalır. (DYP sıralarından alkışlar) 

Nitekim, destekleme fiyatlarını, girdilerin ve enflasyonun üstünde mi tuttunuz; toprağa, 
aldığından daha fazlasını veren çiftçinin girdi kullanımını, kalite ve verim artışını, bırakın dünya 
ortalaması düzeyine çıkarmayı, harman yerine kâbus gibi çöken dert ve ıstırabı mı giderdiniz?.. 
Tarıma dayalı sanayi ürünü işleyen fabrikilara ve mevcut gübre fabrikalarına bir yenisini mi kattı-
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mz? Ne yaptınız?.. Tarımsal kredi faizlerini makul bir seviyede mi tuttunuz? Destekleme kap
samını mı genişlettiniz? Tarım sigortasını mı getirdiniz? Tarımsal işletmelerdeki parçalanma 
ve dağınıklığı mı giderdiniz? Tarım arazilerinin, tarım dışı amaçlarla kullanılmasını mı önledi
niz? Yoksa, parası olmayanın ölüme mahkûm edildiği bir ülkede, çiftçiyi, sağlık açısından sos
yal güvenceye mi kavuşturdunuz? Her şey ortada... 

1965-1980 yıllarını kapsayan onbeş yıllık dönemde, yani sizin beğenmediğiniz devirlerde 
ki yıllık ortalama yüzde 20'Iik bir enflasyonla, tarımda yüzde 3'lük bir büyüme mi daha iyi; 
yoksa, 1980-1990 senelerini kapsayan son «n yıllık dönemde, yıllık ortalama yüzde SO'Iik bir 
enflasyonla, tarımda yüzde 3'lük bir fakirleşmeyle kalkınma mı daha iyidir?.. Hangisi daha 
iyidir?.. 

Uyguladığınız ekonomik politikalar neticesinde, Türkiye'yi, gelir dağılımı bozukluğunda, 
sayılı ülkeler arasına soktunuz. Devlet istatistik Enstitüsünün verilerine göre, sayenizde, hane 
halkının yüzde 20'si, gayri safi millî hâsılanın yarısını paylaşırken, hane halkının yüzde 80'i,, 
öteki yarısını paylaşıyor. Nüfusun yüzde 20'sinin kişi başına düşen gelirleri 4 000 dolarken... 

BAŞKAN — Sayın Baran, konuşma süresini uzatırsanız partiler arası mutabakata göre, 
ara vereceğimiz saati aşacağız. Bitirmenizi rica ediyorum. 

DOĞAN BARAN (Devamla) — Hemen bitiriyorum efendim. 

Nüfusun yüzde 20'sinin, kişi başına düşen geliri 4 000 dolarken, nüfusun yüzde 80'inin, 
kişi başına düşen yıllık ortalama geliri 500 dolardır. Köylü de bu kategorinin içindedir, hatta 
orman köylerinde 350 dolara kadar düşmektedir. 

tşte Türk çiftçisinin hali: Bir yanda, 11 milyon insanın refah düzeyini 4 000 dolara çıkara
cağım diye Türkiye'yi 60 trilyon iç borca, 50 milyar dolar dış borca sokarken, öte yanda, kar
makarışık bir ekonominin acımasız çarklarına terk ettiğiniz çiftçinin hali!.. 

r 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gün ağarmış, gerçekler ortaya çıkmıştır. Son 10 yılda 
uygulanan yanlış, dışa bağımlı tarım politikasının ağır faturasını köylüye çıkaran bu Hükü
met, vergiye ve faize çalışır hale gelen üreticinin el emeğine, alın terine göz dikerek; onun kü
çük çiftçi olup olmadığına bakmaksızın, "stopaj" demiş, "fon" demiş, "KDV" demiş, çiftçi
ye bir şey vermediği gibi, aldıklarını da çarçur etmiştir. 

Biz, Doğru Yol Partisi Grubu olarak, önergenin lehinde oy kullanacağız. Size gelince, uy
guladığınız tarım politikasında Hükümet başarılı oldu diyorsanız, araştırma önergesini kabul 
ederek başarınızı kanıtlayın. 

Yüce Meclise ve grubuma saygılarımı sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Gürcan Ersin; buyurun. (SHP sıraların

dan alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; tarımdan devlet desteğinin çekilmesiyle ortaya çıkan durumun belirlenmesi için vermiş ol
duğumuz araştırma önergesi üzerinde, Sosyaldemokrat Halkçı Partinin görüşlerini açıklamak 
üzere söz aldım. Sözlerimin başında, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Tarım, yaşayan nüfusun giyinmesi, barınması ve beslenmesi yanında diğer sektörlere yap
tığı katkıyla önemini giderek artırmaktadır. Tarım, yaşamın devamında, olmazsa olmaz sektör-
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lerin başında gelmektedir, tşte bu özelliğinden dolayı, bütün ülkeler, tarıma özel bir yer ver
mekte ve özel koruma tedbirleri uygulamaktadırlar. Liberal ekonomileri en üst seviyede uygu
layan gelişmiş Batı ülkeleri dahi tarıma en büyük sübvansiyonu vermekte ve bunu, uluslararası 
anlaşmaları ihlal pahasına, çekinmeden yapmaktadırlar. 

Hemen hemen bütün ülkelerin uyguladığı bu politikaları, Türkiye de uzun müddet uygu
lamış; 1980'li yıllarda daha liberal politikalara geçildiği ve ülkenin menfaatinin burada olduğu 
ileri sürülerek, altmış yıldır izlenen yöntemler yok farz edilmiştir. 

tşte, bu anlayışın hâkim olduğu 1980'den sonra, bilhassa ANAP hükümetlerince, tarımı 
dışlayan politikalar acımasızca uygulanmaya başlanmış ve şiddetini artırarak günümüze kadar 
gelmiştir. Tarım sektörünün, ekonomi içindeki rolü kasıtlı Qİarak çarpıtılmış, sanayi ön plana 
çıkarılmak istenmiştir. Halbuki, bugün, nüfusun yüzde 41'i, yani 25 milyonu tarımla uğraş
maktadır. Ayrıca, tarımdaki istihdam, genelin yüzde SO'si kadardır, "teni, çalışan nüfusun ya
nsı tarım sektöründedir. 

Her geçen gün tarımın gerilemesi, burada yaşayan insanlarımızı fakirliğe fukaralığa it
miştir. Bunun en çarpıcı örneği, tarımın millî gelirden aldığı paydır. 1980'li yıllarda yüzde 22 
olan bu pay, çok hızlı bir düşüşle, bugün yüzde 15-16 seviyelerine gelmiştir. On yılda ortaya 
çıkan düşüş oranı yüzde 40'tır. Nüfusa baktığımızda, köy nüfusundaki azalış ise sadece yüzde 
10'dur. Bu da göstermektedir ki, nüfus yavaş yavaş düşerken, tarımın millî ekonomiden aldığı 
pay çok hızlı düşmektedir. Neticede, tarımın gerilemesi ve bu işle uğraşan insanlarımızın fakir
leşmesi kaçınılmaz olmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bu noktaya nasıl gelinmiştir? "Yakın geçmişimize ka
dar, ülkemize dışarıdan tarım ürünü girmesi müsaadeye tabiydi. Uzun yıllar, devlet, tarımımı
zı, bu yolla yabancı ürünlere karşı korumuştur ve bu tedbirler neticesi, tarımımızın gelişmesi 
daha ağırlıklı ve kolay olmuştur. 

ANAP hükümetleri işbaşına gelince, korumacılıktan yavaş yavaş ayrılmaya başlanılmış, 
her açıkladıkları müsaadeye tabi mallar listesinde, tarım ürünü sayısı düşürülmüştür. 17 Ocak 
1990'da açıklanan müsaadeye tabi mallar listesinde hiçbir tarım ürünü yer almamıştır. Yani, 
yabancı menşeli her türlü tarım ürününe, bu kararla, iç pazar kapıları açılmış, isteyen ülke, 
malını ülkemize pazarlamaya başlamıştır. 

Bu kararla, ülkemiz tam bir açık pazar haline gelmiştir. Bugün, tarımımızı sıkıntıya so
kan, çiftçimizi çaresiz durumda bırakan, bu, anlaşılması son derece güç kararlardır. Hiçbir ta
rım kuruluşunun ve tarımla uğraşan kurumların, halta bakanlığın görüşü alınmadan, Hükü
metin bu kararları alması, millî tarım politikamızla kesinlikle bağdaşmamaktadır. 

Tarımı bu şekilde korumasız bırakan, dünyada ikinci bir ülke bulmak mümkün değildir. 
Liberalizmin şampiyonluğunu yapan gelişmiş Bati ülkeleri dahi, bu şekilde bir serbestliği hiç
bir zaman uygulamamalardır; hatta, bu ülkelere tarım ürünü ihraç etmek son derece güçtür. 
Çeşitli sebepler ileri sürerek, yabancı mal girişini engellemek için her türlü zorluğu çıkarmak
tadırlar. Bilhassa Amerika'ya tarım ürünü satmak, silah satmaktan zordur. Gümrük ve sağlık 
mevzuatı bahane edilerek, bu engellemeyi çok katı bir şekilde yapmaktadırlar. 

tşte, tüm ülkeler kendi tarımlarını bu şekilde korurken, Hükümet, sanki, çiftçisini ceza
landırmak istercesine bu hatalı kararları almış ve inatla da uygulamaya devam etmektedir. 
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Sayın milletvekilleri, tarımımızı en fazla etkileyen diğer bir olay da, devletçe desteklenen 
tarım ürünü sayısının her geçen gün azalmasıdır. ANAP hükümetleri işbaşına gelinceye kadar 
devletçe desteklenen tarım ürünü sayısı 22 idi; bugün ise bu sayı 10'un altına düşmüştür; ANAP 
üzerinde çok etkili olan kişiler, bu sayının daha da düşeceğini ifade etmekten kaçınmamakta
dırlar. 

Tarıma bu şekilde şaşı bakılmasına dünyada yaşanan hangi olaylar etki yapmaktadır, bu
na bir örnek bulmak mümkün değildir. Bütün ülkeler, zengini ile, fakiri ile, ellerindeki imkân
ları sonuna kadar zorlayarak tarımlarını ayakta tutmak için her türlü özveriyi yapmaktan çe
kinmemektedirler. Bugün AT ülkeleri, 30'un üzerinde tarım ürününe çok büyük miktarda des-

' tek vermektedir. 

Değerli arkadaşlarım, destekleme kapsamı dışına çıkarılan bu ürünlerde, iki seneden beri 
büyük ölçüde fiyat düşüşleri görülmektedir. Hükümetin getirdiği yüzde 30'luk fark, piyasada 
yüzde 10'Iara kadar düşmektedir. Ürünün bu şekilde değer kazanmaması, çiftçimizi çok bü
yük boyutta etkilemiştir. Genel enflasyonun yüzde 65, girdilerdeki artışların yüzde 100'ün üze
rinde olduğu bir ortamda, yaşanan bu krizin rie kadar büyük bir yıkım olacağını tahmin et
mek, herhalde fazla ilim sahibi olmayı gerektirmez. Bu ürünlerin geçen seneki üretim seviyele
rine bakıldığında, olay bütün çıplaklığı ile ortaya çıkmaktadır. 

Ülkemizin yağ ihtiyacının yüzde 70'ini karşılayan Trakya bölgesinde ayçiçek ekiminde ve 
veriminde büyük düşüşler vardır. Yapılan incelemelerde, bu sene bu ürüne aynlan ekim alanı 
yüzde 50 azalmıştır. Eğer bu politikalara devam edilirse, görülecektir ki, önümüzdeki sene bu 
ürünün ekimi büyük ölçüde ortadan kalkacaktır» Bu olumsuzluk, yalnız ayçıçekte değil, devlet 
desteğinin kalktığı bütün ürünlerde kendini göstermektedir. Bu da, ülkemize çok pahalıya mal 

. olacaktır. Daha şimdiden bunun belirtilerini görmeye başladık. 

Tarım ürünü ihracatı, 1980'li yılların başında, tüm ihracatımızın yarısını teşkil etmektey
di. Tarım ürünü ihracatı, on yıldır, en üst seviyesi olan 2 milyar doları bir türlü aşamamaktadır 

. ve tarım ürünü ihracatının genel ihracat içindeki payı yüzde SO'den, yüzde 17 seviyesine düş
müştür. Diğer bütün ürünlerde dört beş misli ihracat artışı olurken, on yıldır tarım ürünleri 
ihracatında hiçbir artış olmaması ne ile ifade edilebilir? Bu, tamamen üretim eksikliğinin ese
ridir. Olayın en önemli yanı da, ithalatın, bu zaman zarfı içerisinde on misli artmasıdır, tarım 
ürünü ihracatı, neredeyse ithalatı karşılayamaz duruma düşmüştür. İthalatın bu denli artması, 
üretimin düşmesi yanında, uygulanan dışalım politikalarındaki lüzumsuz, mantık harici, millî 
tarım politikalarıyla bağdaşmayan yaptırımların gündeme gelmesindendir. 

tthal edilen ürünlere baktığımızda/en çok döviz ödenen kalemlerin başında tütün, hay
vansal ürünler, pamuk ve pamuklu ürünler gelmektedir. Bunlar, Türkiyemizin geleneksel ihraç 
ürünleridir. Şimdi, olay, maalesef, tam tersine dönmüştür. 

Tütün, 600 bin ekici ailesinin, 2,5 milyon dolayında insanımızın temel geçim kaynağı ol
ması ve dışsatım gelirlerindeki önemli payı nedeniyle, ulusal ekonomimiz açısından çok belir
leyici bir tarım ürünüdür. Bu Hükümet tarafından çıkarılan 3191 sayılı Yasa ile tekelin kaldırıl
ması sonucu, yabancı sigara ve hatta tütün ithalatının serbest bırakılması, Türk tütünü için 
son derece hatalı olmuştur. Türkiye insanında, Amerikan sigaraları damak alışkanlığı yaratıl
mıştır. 1990 yılı rakamlarına baktığımızda, geleneksel ihraç ürünümüz olan tütün, bu özelliği
ni kaybetmiş, tütün ve sigara ithalatı, maalesef, ihracatın önüne geçmiştir. Kısa gelecekte, Ameri-
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kan tipi tütünlerin ülkemizde üretilmeye başlaması gündeme gelecektir. Bu, yerli tütün üretimi 
olanaklarının daralması, şark tipi tütün üretimini Balkan ülkelerine terk etme gerçeğini gün
deme getirecektir. 

Dünya Virjinya tütünü üretimini elinde tutan Amerika karşısında, Türkiye, üreteceği bu 
Virjinya türü tütünü kime satacaktır, bunu sormak gerekir. 

Sayın milletvekilleri, tarım ürünü ithalat politikasındaki değişiklik, çikiu muzun Türki
ye'ye gelmesiyle belirginleşmiştir, önceleri, bu ürünün Ülkeye girmesine bir mana verilmemiş; 
ama, bu ürünü diğerlerinin takip etmesi, Türk çiftçisi için tehlike çanlarının çalmakta olduğu 
gerçeğini ortaya çıkarmaya başlamtşur. Çikiu muzu, hiçbir ihtiyaçtan kaynaklanarak ülkeye 
sokulmuş bir ürün değildir. Lüks bir meyvedir. Bu sübvansiyonlu ürün, hem fiyat, hem lezzet 
bakımından, önceleri, belirli çevrelere, daha sonra da halka cazip gelmeye, muz piyasasında 
çok önemli bir yer almaya başlamıştır. Türkiye'nin muz ihtiyacı yerli üretimle rahatlıkla karşı
lanır bir seviyede iken, dışarıdan bu ürünün gelmesi, muz yetiştiren çiftçimizi çok zor durum
da bırakmıştır. 

Muz üretimi, çok meşakkatli ve pahalı bir uğraştır. Bugün, bu işi yapan çiftçimiz çok zor 
bir durumdadır ve büyük bir borç yükü altında ezilmektedir; çok ucuz fiyatla ülkemize giren 
bu ürünle rekabet edememektedir. Üç seneden beri, ürün fiyatı neredeyse aynı kaldığı halde, 
girdilerdeki büyük artışlar, bu ziraatı yapılamaz hale sokmuş, verimlilik yarı yarıya düşmüş
tür. Bir daldan ortalama 50 kilogram ürün alınırken, bugün bu rakam 25 kilograma düşmüş
tür. Dolayısıyla, üretimde büyük bir gerileme, onunla beraber, çiftçimizde fakirleşme kaçınıl
maz olmuştur. Çiftçimiz, hâlâ, kendilerine reva görülen bu politikayı bir türlü anlayamamak
ta, "Çok zor şartlarda elde edilen dövizlerle içeriye mal sokarak, Hükümet, bizi neden yok 
etmek istiyor, biz bu devlete ne yaptık, günahımız ne?" deyip, herkesten bu sorularının cevabı
nı almak istemektedir. 

Sayın milletvekilleri, aynı durum çeltikte de yaşanmaktadır. Türkiye pirinç ihtiyacının yüzde 
70'i yerli üretimle karşılanmakta ve büyük bir çiftçi kesimi, geçimini bu yolla kazanmaktadır; 

' ama, gelin görün ki, Hükümet, yanlış politikalarla, muz üreticisine reva gördüğü muameleyi, 
çeltik üreticisine de uygulamaktan geri kalmamış. Amerika'nın sübvansiyonlu büyük stokları
nı ülkeye ithal etmeye başlamış, fiyatlar, geçen senenin altına düşmüştür. Çiftçi, elindeki ürü
nü, eski ürün fiyatına dahi satamamış, elden çıkaramamıştır. Çeltik yetiştiren çok büyük sayı
daki çiftçimiz, bu politikalar karşısında ne yapacağını şaşırmış, büyük bir kısmı iflas etmiştir. 
Bu sene, iklim olarak tarıma elverişli bir yıl geçirmemize rağmen, çeltik üretiminde yarıya ya
kın düşüş olmuştur. 

Geleneksel ihraç ürünü olan pamuğumuz da aynı durumdadır. Yıllardır ihracat kaleminin 
başında gelen pamuk, ANAP politikaları neticesi, büyük dövizler ödenerek ithal edilen bir 
ürün haline gelmiştir. İthal edilen pamuk miktarı, maalesef, ihracatın üç misline yaklaşmıştır; 
1989 yılında ise bunun tam tersiydi. Pamuk ipliği ihracatı da aynı şekilde yarı yarıya azalmış
tır; ithalat ise 1989'a nazaran tam on misli artmıştır. Pamuklu mensucat ihracatında da aynı 
şekilde gerileme olmuş; ithalat ise bir önceki yıla göre üç misli artmıştır. Ülkemiz, bu denli 
yabancı menşeli pamuk ve mamulleriyle dolunca, elbette ki, yurt içinde üretilen pamuğumuz, 
bundan menfi bir şekilde etkilenecektir ve etkilenmiştir. 
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Bu yıl, pamuk ekim alanlarında büyük azalma görülmektedir. Üretici, teslim ettiği ürü
nün bedelini ise hâlâ alamamıştır. Devlet, ödemede bu denli gecikince, üreticinin elinden, bu 
Ürün, taban fiyatının çok altında bir fiyatla, tüccarlar tarafından alınmaktadır ve çiftçi mağ
dur olmaktadır. 

Aynı durum ayçiçeğinde de yaşanmaktadır. Çok ucuz fiyatla ithal edilen ham yağ, bu ürü
nün, değerinin çok altında bir fiyatla satılmasına neden olmuştur. Verilen taban fiyatının ye
tersiz olması ve ürün bedellerinin peşin olarak ödenmemesi de bu duruma yardımcı olmuştur. 
Çiftçimizin alım gücünün, bu yolla, nasıl erozyona uğradığı gerçeği açıkça ortaya çıkmaktadır. 
Çiftçimiz, geçen sene bu aylarda, 1 kilo ayçiçeği yererek 1 litre mazot alabiliyordu, şimdi aynı 
mazotu 3 kilo ayçiçeği vererek almaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye, hayvan varlığı yönünden, dünyanın sayılı devletlerinin ba
şında gelmektedir. Liberal ekonomik politikalar gereği kabul edilip, gümrükler bu alanda çok 
aşağılara çekilince, son derece yüksek sübvansiyonlu hayvansal ürünler, uzun zamandır iç pi
yasaya girmeye başlamıştır. Çok ucuz olan bu ürünlerle rekabet etmek, yerli üretim için müm
kün olmamış ve piyasa, yavaş yavaş ithâl ürünlerin istifasıyla karşı karşıya kalmıştır. Hükü
met, bu yolla hayvan üreticisini terbiye etmeyi düşünmüş; ama, ne kadar hatalı olduğunu, fi
yat düşüşleri şöyle dursun, belirli bir zaman sonra çok büyük fiyat artışlarıyla karşı karşıya 
kalınca anlamıştır; çünkü, çiftçi, devlet desteğinin her yönüyle çekilmesi karşısında, verimli 
bir üretim yapamaz olmuş, ayrıca, hayvanını elden çıkarmaya başlamıştır. Bundan yedi sekiz 
sene evvel 84 milyon baş olan hayvan varlığımız, bugün 66 milyon başa düşmüştür. Düne ka
dar büyük miktarlarda hayvansal ürün ihraç ederken, bugün tam tersi olmuş, hayvansal gıda
lara çok büyük oranlarda döviz ödenmeye başlanmış ve bu oran da, maalesef, ihracatımızın 
on katına kadar çıkmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, dünkü gazetelerde hep beraber okuduk, Amerika'dan yoğurt itha
latı da başlamış, öyle tahmin ediyorum ki, zaten çok büyük sıkıntı içerisinde olan süt üretici
si, dışarıdan gelen bu ithal yoğurdun getireceği baskıyla çok daha zor durumlarda kalacak ve 
sütünü satamamak gibi bir durumla karşı karşıya gelecektir; bunu da bilgilerinize arz etmek 
istiyorum. • 

Son günlerde yine basından izliyoruz, İran'dan elma ithalatına başlanmış. Bunu anlamak 
mümkün değil. Elma üretimi, tüketimin çok üzerindedir. Üreticinin, bu ürünü yetiştirmek için 
büyük çaba sarf etmek ve masraf yapmak zorunda olduğunu biliyoruz. Bu şekilde yapılacak 
ithalatla, bu üretim çökecektir. Unutulmamalıdır ki, bu, ülkemize ve Üreticimize çok pahalıya 
mal olacaktır. Çiftçi, elma ağaçlarını sökmek zorunda kalacaktır; ki, bir ağacın, üretime yedi 
sekiz senede geçtiğini düşünürsek, zararın boyutları ortaya çıkar. 

Ayrıca, piyasayı, ülkemizde yetişmeyen ürünler yavaş yavaş istila etmeye başlamıştır. Çar
pıcı görünümleri, değişik tatları ve düşük fiyatlarıyla, halkımızda, bu ürünlere karşı alışkanlık 
ortaya çıkmaya başlamıştır. Tedbir alınmazsa, bu ürünlere talep her geçen gün artacak, bizim 
ürettiğimiz ürünleri kimse almayacaktır. Yerli Mallan Haftasının hâlâ kutlandığı ülkemizde, 
böyle bir olayın, böyle bir durumun ortaya çıkması, maalesef kara mizahtır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, tarımda üretim süreci çok uzun olduğundan, kullan
dırılan kredilerin miktan ve faizi çok önem arz etmektedir. Ülkemizde tanm işletmelerinin yüzde 
90'ı küçük ölçeklidir. Bunların sermaye birikimi yok denecek kadar azdır/Üretimin artmasında, 
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kaliteli ürünün yetişmesinde, tarımsal kredinin yaşamsal bir önemi vardır. Ülkemizde bu kay
nak, Ziraat Bankası kanalıyla işletilmektedir. Ayrılan plasmanlardaki bu artışın, geçmiş yılla
ra göre çok az, tarım dışı sektörlere ayrılan kaynaklarda ise büyük olduğu gözlenmektedir. Bu 
suretle, tarımın yeterince kredi alması sağlanamamaktadır. 

Diğer önemli bir olumsuzluk, kredi faizlerindeki artışlardır. ANAP hükümetleri, kredi 
faizlerine yüzde 100'e varan artışlar getirerek, Türk çiftçisine en büyük darbeyi indirmiştir. Ta
rımda kullanılan kredilerin faizi her ne kadar düşük gibi görünse de, uzun zaman içinde kulla
nılma zorunluluğundan dolayı, maliyeti çok ağır olmaktadır. Geçen yıllarda tarımsal üretim
de, kuraklığın neden olduğu ileri sürülen büyük bir üretim düşüşü olmuştur. Elbette ki, bu 
düşüşte kuraklığın rolü vardır; ama, bunun yanında, tarıma ayrılan yatırım tutarlarının azal
ması da buna neden olmuştur. 

Planlı döneme geçilen 1961'li yıllardan başlayarak, sabit sermaye yatırımları içinde tarım
sal yatırımlara ayrılan paylar yüzde 12-13 civarında olmuştur; bu oran son dönemlerde yüzde 
6'ya kadar düşmüştür. Elbette ki, yüzde 100'e yakın yatırım kısıntısı olan bir sektörde büyük 
gerilemeler olması kaçınılmazdır. Tarımdaki ilerlemenin yavaşlaması, üretim düşüşü olarak ken
dini göstermektedir. 

Üretimin artmasında en belirleyici gösterge, gübre kullanımıdır. Bugün Türkiye'de yıllık 
gübre kullanımı, 8,5-9 milyon ton civarındadır. Rakamlara bakıldığında, son beş altı seneden 
beri hep aynı tüketim seviyesinde kalındığı görülecektir; yani, altı yedi seneden beri gübre tü
ketimi anmamaktadır. Gübre kullanımı artmadan, üretim artışı beklemek hayaldir. Bu göster
ge dahi, tarımımızın nasıl ihmal edildiğini, uygulanan politikaların ne kadar isabetsiz ve hatalı 
olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır. 

Sayın milletvekilleri, her toplum kesiminin olduğu gibi, üreticinin de, kendi bağımsız, de
mokratik kuruluşlarında örgütlenerek hak ve çıkarlarını koruması, demokrasinin gereğidir. Ser
best piyasa ekonomisi koşullarında, devlet güvencesinden yoksun bırakılan üreticinin bu temel 
hakkını kullanması daha bir önem kazanır. Buna karşılık, Hükümet politikası, üreticinin, devlet 
güvencesinden yoksun bırakılması, örgütlenme hakkının elinden alınması ve koşulların zorlaş-
tırılması şeklinde olmuştur. Bize göre, tarımdaki sağlıksız gelişmelerin temelinde bu yanlış yak
laşımlar büyük rol oynamaktadır. 

Unutulmamalıdır ki, yakın bir tarihte girmeyi amaçladığımız AT ülkelerinde, demokratik 
kooperatifler çok etkilidir ve üretimden tüketime kadar yapılan bütün faaliyetlerin içinde be
lirleyici rol oynarlar. Bizim, bu ülkelerin tarımıyla uyum sağlayabilmemiz için, bu kooperatif
lere büyük görevler düşecektir. Kimse bu gerçeği görmezlikten gelmemelidir. 

Hükümet, şimdi de, tanm satış kooperatiflerini elden çıkarmak istemektedir. Şu günlerde 
Meclisin gündemine girecek bu konudaki yasa değişikliği ile, Türk tarımına uzun yıllar çok 
büyük ve önemli hizmetler vermiş bu kuruluşlar, işlevini yapamaz hale gelecektir. Bize göre 
ANAP'ın şimdiye kadar uyguladığı yanlış politikaların en talihsizi bu karar olacaktır. Çiftçi
mizin büyük emeği ve desteği ile kurulan bu işletmeleri elden çıkarmak, ileride telafisi çok zor 
olumsuzlukları da beraberinde getirecektir. 

Sayın milletvekilleri, bugün, köy nüfusunun yarısına yakını orman içinde ve kenarında 
yerleşmiş durumdadır. En fazla ihmale uğrayan, hükümetler tarafından ancak seçim zamanları 
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hatırlanan bu kesim, çok büyük bir ekonomik ve sosyal çıkmazın içindedir. Zaman zaman, 
iyi niyetli hükümetler, orman köylüsünü desteklemek için bazı kararlar almışlar; ama daha* 
sonra gelenler, her nedense bunları yürürlükten kaldırmışlardır. 1960'lı yıllarda çıkarılan yasa
larla, orman köylüsünün Ziraat Bankasınca desteklenmesi amaçlanmış, yeni fonlar ihdas edil
miştir. Daha sonraları, Orman Bakanlığının kurulmasıyla, devlet desteğinde büyük artışlar ol
muştur. Orman Köylü ilişkileri Genel Müdürlüğü, yani OR-KÖY kurulmuştur. Orman köylü
süne yönelik ciddî destekler, bu yolla, bu kuruluşa verilmeye başlanmıştır. OR-KÖY'ün hazır
ladığı kırsal kalkınma projeleriyle, pekçok geri kalmış orman yerleşim alanlarına büyük hiz
metler gitmiştir. 500'ün üzerinde ilçenin sosyal ve ekonomik önceliklerine göre, on yıllık kal
kınma planları hazırlanmış ve uygulanmaya başlanmıştır. Yine, OR-KÖY bünyesinde oluştu
rulan fonlarla, orman köylüsüne çok düşük faizli krediler verilmeye başlanmış ve köylümüz, 
uzun yıllar bu kredilerden büyük ölçüde istifade etmiştir; ama, gelin görün ki, ANAP'ın ikti
dara geldiği ilk yıllarda alınan bir kararla, devlet desteğini en başanlı bir şekilde orman köylü
süne götüren OR-KÖY kapatılmıştır. Orman köylüsünün makûs talihini olumlu yönde değişti
recek olan tek kuruluş OR-KÖY, ANAP hükümetlerince katledilmiştir. 

Yine bu Hükümetin ormancılığımıza ve orman köylümüze yaptığı en büyük kötülük, Or
man Bakanlığını kapatmasıdır. Bugün, ülkemizin en geri kalmış ve en sorunlu kesimi, bir ge
nel müdürlükle idare edilmektedir. Köy nüfusunun yarısının yaşadığı orman bölgelerinin so
runları, elbette ki genel müdürlük bünyesinde halledilemez ve şimdiye kadar da halledileme
miştir. Bize göre, orman köylüsünün sorunlarının bir çığ gibi büyümesi, ormanlarımızın küçü
lerek verimliliğinin azalması, fakirleşme ile beraber gelen çok büyük sayıdaki göç, büyük oranda, 
alınan bu iki talihsiz kararın eseridir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; izah etmeye çalıştığım gibi, Cumhuriyet hükümetleri
nin yetmiş senedir Türk çiftçisini ve tarımını kalkındırmak için yapmış olduğu bütün olumlu 
girişimler, bu Hükümetçe birer birer ortadan kaldırılmaktadır. Yapısı itibariyle devlet desteği
ne büyük oranda muhtaç bir sektörün bu şekilde dışlanması, büyük sorunları da beraberinde 
geticmektedir. Âdeta, bu Hükümet, kendi çiftçisini cezalandırıp, yabancı ülkelerin çiftçilerini 
korumaya başlamıştır. 

Türk çiftçisi, kendi millî hükümetlerinin aldığı bu kararları hayret ve ibretle izlemektedir. 
Biz, tarımımızı çökerten ve eğer önlem alınmazsa önümüzdeki yıllarda tamiri imkânsız sorun
lar ortaya çıkaracak bu politikaları reddediyoruz. 

Hükümetin bu mantığı ile, tarımımız daha da içinden çıkılmaz bir duruma getirilmeden, 
Meclisin, olaya el koyarak, millî tarım politikalarını tekrar belirlemesinde çok büyük yararlar 
olacağını ifade ediyor, Yüce Kurulu saygı ile selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Ali Topçuoğlu, buyurun. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ÂDINA ALÎ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Kırklareli Milletvekili Sayın Gürcan Ersin ve 29 arkadaşının, Hükümetimizin 

^uygulamakta olduğu ekonomik politikalarının tarım üzerinde yaptığı tahribatı tespit etmek mak
sadıyla, Anayasamızın 98 ve İçtüzüğümüzün 102 ve 103 üncü maddesine göre bir Meclis araştır-
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ması açılması önergesi hakkında Anavatan Partisinin görüşlerini arz etmek özere söz almış 
bulunmaktayım. Bu münasebetle, sizleri, grubum ve şahsım adına, hürmetle selamlarım. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Meclis araştırması önergesi veren sayın milletvekillerinin, önergelerini tetkik edip incele
diğimiz zaman görmekteyiz ki, ülkemizin ekonomisinin can damarı bulunan tarımımızın, dev
let tarafından uzun müddet desteklendiği ve bu destekleme neticesinde tarımımızın iyi gelişti
ği, dolayısıyla veriminin arttığı; fakat, 1980 yılından sonra, bilhassa Anavatan İktidarı dönem
lerinde uygulanan liberal ekonomik politikalar neticesinde sübvansiyonların ve desteklerin kal
dırılması gibi sebeplerle, tarımımızın gerilediği, üretimimizin azaldığı iddia edilmekte ve bu 
münasebetle Meclis araştırması istemektedirler. 

Sayın milletvekilleri, Anavatan Partisinin ve bugünkü Cumhuriyet Hükümetinin ekono
mik politikalarını tetkik ettiğimiz ve bu ekonomik politikaların tanm üzerinde yaptığı netice
leri objektif olarak, istatistikî rakamlara dayanarak tetkik edip ortaya koyduğumuz zaman, 
önerge sahiplerinin fikirlerini tasvip etmenin, bir Meclis araştırması açılmasını istemenin doğ
ru olmadığım hep beraber görmekteyiz. 

Hükümetimizin ekonomik politikası açıktır: özel sektör taraftarıdır, ihracata dönüktür 
ve rekabete dayalı serbest piyasa ekonomisini kendimize rehber seçmişizdir. Bizim ekonomik 
politikamıza göre, devlet ve hükümet fabrika kurmaz; ama, fabrika kurulması için gerekli olan 
altyapıyı 'hazırlar. Yani, altyapı deyince, her şeyden önce yol yapar, enerji üretir, haberleşmeyi 
temin eder, liman yapar. Fabrika kuracak vatandaşlarımızın ve işadamlarımızın ihtiyacı bulu
nan fabrika yerlerine organize sanayileri kurarak, fabrika yerlerini temin eder; ihracat için ge
rekli kanunî düzenlemeler yaparız. Biz devlet olarak fabrika kurmayız; fakat, altyapıları oluş
turarak fabrika kurması için özel sektörü teşvik ederiz. Üstelik, geri kalmış bölgelerde ve orga
nize sanayi bölgelerinde kurulan fabrikalara da destek yardımları yaparız. Ekonomi politika
mızın sanayi ile ilgili tarafı böyledir. 

Tanm ile ilgili politikamız da şöyledir : Bizler, çiftlikler kurarak tanm ürünleri üretmeyiz. 
Anavatan Partisinin tanm politikasının temeli, aile ziraatına dayalıdır. Aile işletmesini esas alınz 
ve üretimden pazarlamaya kadar olan bütün hizmetlerin özel sektör tarafından yapılmasını 
arzu ederiz. Yine, bu politikamıza paralel olarak, tanm sektörünün kaçınılmaz neticesi olan 
tanmsal mekanizasyonun çabuklaştırılması ve birim araziden en fazla ürün elde edilebilmesi 
için gerekli altyapıyı yaparız. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin bugün mevcut olan 8,5 milyon hektar arazisinin 1 mil
yon 875 bin hektarlık kısmı, devletimiz tarafından sulanabilir duruma getirilmiştir. Hepinizin 
bildiği gibi, tarımda üretim artışı için, sulu ziraat esastır. Bunun için bizim esas hedefimiz alt
yapı çalışmalarımızın temeli sulu ziraatı artırmak olmuştur. Bütün milletimizin arzusu, sulu 
ziraatı artırmak, 8,5 milyon hektar olan ekilebilir arazimizi sulanabilir hale getirmektir. Bu 
maksatla, 1983 yılından bugüne kadar geçen altı yedi yıl içerisinde, Türkiye'de 50 tane barajı 
tamamladık ve Köy Hizmetleri vasıtasıyla 171 tane gölet yapmıştık. 171 gölet deyip de geçme
yin... Cumhuriyetin ilanından, bizim iktidar olduğumuz 1983 yılı sonuna kadar yapılan gölet
lerin su toplama kapasitesinden fazlasını, biz yedi yılda yaparak, Türk çiftçisinin, Türk köylü
sünün emrine verdik. 
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Bunun gibi, tarlanın verimli hale getirilmesi için gerekli tarla içi çalışmaları da Hüküme
timiz prensip ittihaz etmiştir. Tarım içi geliştirme çalışmalarını, drenaj ve toprak ıslahı çalış
malarını, toprak muhafaza ve havza ıslahı çalışmalarını, toprağın suyu tutması ve erozyon ne
ticesi oluşan verimli toprağın denize, baraja gitmesini önleme çalışmalarını kendimize hedef 
seçtik. 

Sayın milletvekilleri, altyapı çalışmalarını devam ettirdiğimiz zaman, su var, toprak var; 
buıftuıygun olarak ne yapmak lazım? Tohum getirmemiz lazım, tohum geliştirme çalışmaları
na önem vermemiz lazım. Anavatan Partisi bu konuya da çok önem vermiştir. Bilhassa mısır, 
ayçiçeği, soya üretiminde hibrit tohumuna çok önem verilmiş ve ayçiçeği ekimlerinde de yüzde 
80 hibrit tohumu ekimi yapılmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tarımda önemli olan konularımızdan biti, tarımsal me-
kanizasyondur. Biraz önce, Doğru Yol Partisinin sayın sözcüsü, burada, Avrupa tarımsal sını
rının ancak üçte birinin Türkiye'de olması sebebiyle tarım üretimimizin geri olduğundan bah
setti. Ben burada, politikacıların değil, sokaktaki insanların değil, bir ilim adamının, dünya 
çapındaki bir konuşmasını size nakletmek istiyorum. Bakınız, 1-4 Ekim 1990 tarihleri arasın
da yapılan Dördüncü Uluslararası Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresine Amerika Bir
leşik Devletleri, Almanya, kalya, ingiltere, tskoçya, Çekoslovakya, Yeni Gine, Irak, Polonya, 
Macaristan, Brezilya, Pakistan, Sudan, Etiyopya, israil, Mısır ve Hindistan'dan bilim adamla
rı katılmış... İşte bu Dördüncü Uluslararası Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresinde açı
lış konuşması yapan Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Os
man Tekinel'in konuşmasından bazı pasajlar okumak istiyorum : "Tarımsal mekanizasyon, 
geleneksel tarım yapısını modern tarıma yönlendiren bir nitelik taşır. Tarımı mekanize olmuş 
bir ülkede, insan gücü, kas gücü yerine, beyin gücünden yararlanılır. 

Türkiye'nin yaklaşık 28 milyon hektar işlenebilir tarım alanının yüzde 80'inden fazlası ar
tık, motor gücüyle sürülüyor. Bu alanda ekilip biçilen ürün ambara veya pazara taşınmakta 
ve depolanmaktadır. Traktör varlığı 700 bin adede ulaşmıştır. Tarımda, artık, yılda 500 saati 
aşan bir traktör kullanımı söz konusudur. Bu değer, giderek de artmaktadır. Biçerdöver sayısı 
14 bin civarındadır. Mekanizasyon düzeyinin bir göstergesi olan 1 hektar başına düşen traktör 
gücü, 1,1 beygir gücü ile dünya ortalamasının çok üzerindedir." 

r 

Sayın milletvekilleri, bakınız ilim adamı, dünya ortalamasının çok üzerinde olduğunu 
söylüyor. 

Bu değer -Yunanistan dışında- bütün komşularımızdan daha yüksektir. Son yıllarda güç 
kaynağı istatistiklerine göre, tüm dünya ülkeleri ortalaması olarak, tarımda yüzde 43 insan ve 
hayvan gücü, yüzde 57 mekanik güç kullanıldığı görülmektedir. Gelişmiş ülkelerde bu oranlar 
sırasıyla yüzde 18 ila yüzde 82'dir, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 78 ila yüzde 22'dir; Türki
ye'de, mekanik güç kullanım oranı yüzde 77'dir. 1985 yılında 1 hektara düşen beygir gücü dün
ya ortalaması 0.80 beygir gücü/hektar iken, gelişmiş ülkelerde bu değer 1,48 beygir gücü/hek
tardır. Bu değer gelişmekte olan ülkelerde daha azdır. Türkiye ortalamasının 1987 yılında 1,58 
beygir gücü/hektar olduğu göz önüne alınırsa, ülkemizin traktör gücü yönünden dünya orta
lamasının üstünde ve gelişmekte olan ülkeler ortalamasının ise 7 katı daha güçlü olduğu görül
mektedir. 1987 yılı değerlerine göre, Türkiye'de 1 000 hektara düşen traktör sayısı 32,9 ve bir 
traktöre düşen ortalama tarım alanı 30,4 hektardır. 
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Traktör üretimi dışında, tarım makineleri üretimi yapan, büyüklü küçüklü 700'den fazla 
atölye, orta işletme ve fabrika vardır. Bunlardan sadece 17 tanesi 100'den fazla işçi çalıştırmak
tadır. Bu tesislerin çoğunluğu 1-10 arasında işçi çalıştıran atölye niteliğindedir. Bu işyerlerinde, 
yılda 300 bin adete yakın tarımsal iş makinesi üretilmektedir. Üretilen bu iş mekinelerinin yüz
de 70'i tarım kredi kooperatifleri kanalıyla çiftçiye ulaşmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; buradan da görülüyor ki, biz, tarımsal mekanizasyon 
konusunda dünya ortalamasının üzerinde, geri kalmış ülkelerden ise 7 kat daha ilerideyiz. Du
rum bu şekilde müşahhas olarak ortaya çıktıktan sonra, buraya gelip de, tanmın geri kaldığın- -
dan bahsetmek, herhalde doğru ve objektif bir görüş değildir. 

Sayın milletvekilleri, biz, tarımı bu şekilde kendi haline bırakan bir parti, bir Hükümet 
değiliz. Tarım ürünlerinin -tabiatı icabı- yılın belli bir mevsiminde üretilmesini ve bunun da 
bir yılda kullanılmasını göz önüne atan Hükümetimiz, tarım ürünlerini tarım satış kooperatif
leri vasıtasıyla da elinden geldiği kadar ve eskisinden çok daha fazla olmak üzere destekle
mektedir. 

Bakın, bugün, birliklerin elindeki son iki yıllık alımların Türkiye rekoltesine olan oranla
rına baktığımızda, kütlü pamukta yüzde 22, kuru incirde yüzde 27, çekirdeksiz kuru üzümde 
yüzde 24, ayçiçeğinde yüzde 38, soya fasulyesinde yüzde 39, tiftikte yüzde 44, fındıkta yüzde 
52'ye ulaşıldığı tespit edilmektedir. Üretimin, yüzde 50'sinin ve hatta daha fazlasının alımları, 
tarım satış kooperatifleri vasıtasıyla yapılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, hedefimiz ve gayretimiz, alınan ürün bedellerinin peşin ödenmesi
dir. Tarım satış kooperatiflerince, 1990 yılı içinde -pancar hariç- 1,5 trilyon liralık alım yapıl
mış olup, tutarının büyük bir kısmı da peşin ödenmiştir. Desteklemeye tabi ürünlerde 1980 yı
lında 123 milyar, 1988 yılında 1,2 trilyon, 1989 yılında 2 trilyon ve 1990 yılında ise 5,7 trilyon 
liralık ödeme yapılmıştır. Toprak Mahsulleri Ofisi, 1990 yılı içinde, tarihinin en büyük alımını 
yaparak, S milyon 160 bin ton buğday, 841 bin ton arpa, 203 bin ton diğer hububat olmak 
üzere 6 milyon 204 bin ton hububat almış, 3 trilyon 40 milyar 636 bin Türk Lirası ödemiştir. 

Sayın milletvekilleri, biz şu anda, tarım ürünlerine, şimdiye kadar yapmadığımız, 1980 
yılından önce hiç tatbik edilmeyen, bazı desteklemeleri de yapmaktayız. Bunlardan biri, Kay
nak Kullanımı Destekleme Fonudur. Devlet, 1986 yılında uygulamaya koyduğumuz Kaynak Kul
lanımı Destekleme Fonu vasıtasıyla, geri kalmış yörelerde, kendi tarım ürünlerini üretmek üze
re yatırım yapan köylü vatandaşlar ile çiftlik sahibi vatandaşların yapmış oldukları yatırımla
rın yüzde 30'unu, karşılıksız, hibe olarak vermektedir. Bunun dışında, yine 1987 yılında, da
mızlık inek ithalatında vermiş olduğumuz 150 bin liralık yardımı az bularak, 1990 yılı Eylül 
ayı içerisinde almış olduğumuz bir kararla, geri kalmış yöreler için, 1 milyon liraya çıkardık. 
Bu, damızlık her bir inek için devletin verdiği yardımdır. Çalışmalarımız bu şekildedir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi de bazı rakamlarla neticeye varalım : "Türkiye'de 1983 yılı içe
risinde tarım ürünlerinin gayri safi millî hâsıla içerisindeki payı yüzde 24'tü" dendi, önerge 
özetindeki bu oran cari fiyatlara göre midir, yoksa sabit fiyatlara göre midir? Ben bunu bile
medim; fakat açtım baktım, bu yüzde 24 oranı, ne cari fiyatlara göre ve ne de sabit fiyatlara 
göre tutmuyor... 1983 yılı verilerinde ben böyle bir rakama rastlamadım. 

Yine önerge özetinde, 1990 yılında tarım ürünlerinin gayri safi millî hâsıla içindeki payı
nın yüzde 15*e düştüğü söylenmektedir, özeti inceledim, bunun da cari fiyatlara göre mi, yok
sa, sabit fiyatlara göre mi verildiğini, belirten bir ifadeye rastlamadım. Her ikisine de baktım, 
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tarım ürünlerinin gayri safi millî hâsıla içerisindeki payının yüzde 15*e düştüğünü ben görme
dim. Gören varsa, gelsin söylesin. 

Şimdi, bir şey daha söyleyeceğim : Devamlı unuttukları ve hâlâ geride kaldıkları bir konu 
var. Nedir bu?.. 

"Çalışan nüfusun yüzde 55'i tarımla iştigal eder" denir. îşte, bunların önergelerinde de 
aynı tabir kullanılmaktadır. 

Bundan bir yıl önce, yine bu kürsüden söyledim ve dedim ki; Çalışan nüfusun yüzde 55'i 
değil, yüzde 50,1'i tarımla iştigal ediyor. Bir sene evvel söyledim, düzeltemedik; bugün söylü

yorum, inşallah bundan sonra düzeltiriz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tarım ürünlerinin gayri safi millî hâsıla içindeki payı
nın düştüğü doğru, bu kabul; fakat tarım ürünleri katma değerine sabit fiyatlarla baktığımız 
zaman payın düşmediğini ve hatta arttığını görüyoruz. 1980 yılında 45 milyar Türk Lirası olan 
katma değerin 1990 yılında 60 milyara çıktığını görüyoruz. Bu da, tarım ürünlerinin arttığını 
ve müspet netice verdiğini ortaya koymaktadır. 

Sayın milletvekilleri, 1963 yılından 1983 yılına kadar tarım ürünlerinin ortalama büyüme 
hızı yüzde 3'tür. Demek ki, devletin, hükümetlerin destek verdikleri, büyük gelirler elde ettik
leri, tasarruf yaptıkları üretimlerini artırdıkları devirlerin 20 yılının ortalamasına bakıyoruz, 
üretim artışı yüzde 3. 1984-1988 yıllarının ortalamasına bakıyoruz, üretim artışı yüzde 4,8'dir. 
Şimdi ben bu kürsüden sayın muarızlarıma soruyorum; 4,8 mi çok, 3 mü çok? 

Sayın milletvekilleri, ihracatımıza da baktım. 1983 yılında tarım ürünleri ihracatımız 1 
milyar 880 milyon dolar. 1989 yılında ise 2 milyar 126 ınilyon dolar. İhracatımızda da tarım 
ürünleri artmış, yıllık üretim hızımız artmış. Katma değeri sabit fiyatlarla ölçtük, bu da art
mış... Ondan sonra da tarımımızın tahribatını tespit etmek maksadıyla Meclis araştırması is
tenmektedir!.. 

Şimdi bu mantıkla, bu objektif neticeleri, ilim adamlarının konuşmalarını, istatistik! ra
kamları ortaya serdiğimiz zaman görüyoruz ki, tarımda, sizlerin arz ettiği gibi, bir felcin, bir 
gerilemenin olduğunu kabul etmemize imkân yoktur. 

Bü düşüncelerle, Meclis araştırması önergesinin aleyhinde rey vereceğimizi grubumuz adı
na arz eder, hepinize saygılarımı sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Topçuoğlu. 
Buyurun Sayın Ersin. (SHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Ersin, bu sefer biraz daha kısa konuşursanız, daha önceki konuşmanızı telafi etmiş 

oluruz. 

GÜRCAN ERSÎN (Kırklareli) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; grup adına yaptı
ğım konuşmamda da ifade ettiğim gibi, tarım en stratejik mal üreten sektörlerin başında gel
mektedir. 

Tarım, yaşamın devamı için şart olan bir «ektördür. Tarımın bir an durduğunu düşünür
sek, yaşamın da duracağını hepimizin kabul etmesi lazımdır. Onun için, bütün ülkeler tarıma ayrı 
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bir değer vermekte; en fazla kayınlan sektörler içinde yer aldırmaktadır. Bunu en fazla AT 
ülkelerinde görüyoruz. Bir süre sonra, inşallah, aralarına gireceğimiz AT ülkelerinde tarıma 
nasıl bakılıyor, tarıma nasıl destek veriliyor, bu konular hakkında sizlere bazı bilgiler sunmak 
istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, biraz evvel konuşan Anavatanlı arkadaşımız, "Biz tarıma devlet des
teğini artırıyoruz ve artırmaya da devam edeceğiz. Bu yönde yaptığımız destek dünyanın verdi
ği ortalama desteğin de üzerindedir" diye ifade etti. Şimdi durum böyle mi ona bir bakalım? 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Ben öyle bir şey demedim sayın arkadaşım. 

GÜRCAN ERSİN (Devamla) — önemli değil, önemli değil. Peki, ben öyle anladım. 

Bugün, AT ülkeleri bu konuda ne yapıyor; onu açıklamak istiyorum : Değerli arkadaşlar, 
bundan birkaç gün evvel, Tarım Komisyonu olarak, AT ülkelerine bir tetkik gezisinde bulun
duk ve olayı burada daha yakın olarak gözleme imkânım da elde ettik. 

Bu ülkeler hakikaten tarıma düşünemeyeceğiniz seviyede katkı veriyorlar. Bu katkıyı ver
mek için pek çok yol kullanıyorlar, öncelikle, malın fiyatını, daha, ekim zamanında tespit edi
yorlar. Yani, çiftçi bir sene önceden, malını ekerken, malın fiyatını biliyor ve ona göre ekim 
yapıyor. Eğer piyasada, tespit edilen fiyatın altında fiyat oluşmuşsa, işte devlet bu aşamada 
devreye giriyor ve aradaki farkı çiftçiye ödüyor. 

Bunun yanında, ithal edilen ürünler iç piyasadan ucuzsa, aradaki fark ihracatçıdan alını
yor ve çiftçi birliklerine veriliyor. Bu şekilde de AT ülkeleri, çiftçisine büyük bir kaynak aktarıyor. 

Yine bu ülkeler, çiftçisine ek yardımlar yapıyorlar. Ürünü çiftçisinden pahalıya alıyor, ucuza 
satıyorlar. Bunun en çarpıcı örneğini İtalya'da gördük. Bir borsaya gittiğimizde, o gün buğday 
fiyatının 900 lira olduğunu öğrendik. Biliyoruz ki, dünya piyasalarında buğday fiyatları, bu
gün, dolar üzerinden 500 liradır. Aradaki 400 lira nasıl karşılanmaktadır? Çünkü, serbest eko
nomi kurallarının en ileri noktada uygulandığı bir ülkedir. Bu 400 lira bizzat hükümet tarafın
dan karşılanmaktadır, yani İtalyan Hükümeti, bu 400 liralık farkı çiftçisine ödemektedir. 

Bunun yanında, AT ülkeleri götürü yardım da yapıyorlar ve bazı ürünlere ek farklar veri
yorlar. İhracata, bilhassa hayvansal ihracata, ton başına 1 000-1 500 dolar seviyesinde prim 
veriyorlar; yani, AT ülkeleri tarıma büyük destek veriyorlar. 

AT ülkeleri, Brüksel'de yapılan GATT toplantısında, yüzde 75 seviyesindeki devlet deste
ğinin tarımdan çekilmesini kabul etmediler, "ancak yüzde 30'a kadar olan devlet desteğini 
çekebiliriz" dediler ve toptantı da bir karar almamadan dağıldı. 

Değerli arkadaşlarım, sadece AT ülkeleri mi?.. Bunun yanında Amerika da çiftçisine ve 
tarımına büyük ölçüde destekler veriyor. Biz ülkemize her türlü malın girişini serbest bıraktık; 
ama bu ülkeye mal sokmak son derece güç. Bu ülkeye tarım ürünü kolay kolay girmiyor. Bu
nun yanında, Amerika'nın ve bu ülkelerin, dolar olarak tarıma verdikleri destekle bizim verdi
ğimiz desteği kıyaslamasını yapmak istiyorum : Bugün Amerika, tarımına, 45 milyar dolar devlet 
desteği (sübvanse) veriyor. Bunu Türk parası olarak değerlendirirsek, 150 trilyon lira seviyesin
dedir. Bunun yanında, AT ülkeleri 62 milyar dolar devlet desteği veriyor, hemen hemen bu da 
200 trilyon lira civarında olup, bütçemizin iki misli. Japonya da çiftçisine 34 milyar dolar civa
rında devlet desteği veriyor. Peki, Türkiye ne veriyor? Türkiye de çiftçisine 400 bin dolar sevi
yesinde bir devlet desteği veriyor. Aradaki farka bakınız... 
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BAŞKAN — Sayın Ersin, süreniz doldu, rica edeyim efendim... 
GÜRCAN ERSİN (Devamla) — Bağlıyorum Sayın Başkanım. 
Bugün Avrupa'daki bir tarım işçisi 4 bin dolar seviyesinde devlet desteği alıyor, Türkiye'-

, deki bir tarım işçisi veya çiftçisi ise, ancak 80 dolar civarında bir devlet desteği alabiliyor. 

Değerli arkadaşlarım, işte bu derece devlet tarafından desteklenmiş bir ürün, elbette ki, 
dünya pazarlarında son derece ucuz fiyata satılabilir. Bugün AT ülkeleri çok ucuz fiyata malını 
piyasaya sürebiliyorsa, AT çiftçisi son derece ucuz fiyata malını piyasaya sürebiliyorsa, bu, al
dığı devlet desteğinden dolayıdır. Onun için, gümrükleri son derece aşağıya indirmemiz, tarı
mımızı menfi yönde etkilemektedir. Eğer tedbir alınmazsa, bu menfi yöndeki gidiş çok daha 
ileri boyutlara ulaşacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, belki polemik yaptığımı zannedeceksiniz, ama Sayın özal, bundan 
bir müddet evvel "Türk tarımından devlet desteği tamamen kalkması gerekir" dedi. AT ülke
lerinin tarıma bu denli destek vermesinden sonra, tarımdan bizim devlet desteğini tamamen 
kaldırmamız, tarım için ne kadar mantıklı olacaktır, ne kadar gerçekçi olacaktır; bunu değer
lendirmesini sizlere bırakmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım7, Hükümet, "Biz tarım ürünlerine, bu sene, dünya piyasaları seviye
sinde, yani yüzde 33 civarında bir fark getirdik; çünkü, dünya piyasaları bu seviyededir" di
yor; ama, bu getirilen yüzde 33'IUk fark, dolar kurundaki düşüklükten dolayıdır. Dolardaki 
artış hızının az oluşu, tarım için belki uygulanabiliyor; ama yabancı müteahhitlere bunu anlat
mak mümkün olmuyor Enflasyonla kur arasındaki farkı hükümetten istiyorlar ve hükümet 
de onlara bu parayı vermek zorunda kalıyor. 

Tarım ürünlerinin çoğuna yüzde 33 fark getirdiniz; ama, biraz evvel diğer arkadaşlarım 
da ifade ettiler, mubayaası yapılan, alınmış bu ürünlerin bedelleri hâlâ ödenmemiştir. Pamuk
ta 170 milyar... 

BAŞKAN — Onlan söylediniz Sayın Ersin... Defeatle söylendi, tekrarlamayalım... Rica 
ediyorum, sözlerinizi bağlayınız. 

GÜRCAN ERSÎN (Devamla) — Sözlerimi bağlıyorum efendim. 
Devletin, fındıkta 87 milyar, zeytinde 100 milyar lira daha borcu vardır. Pancar paralarını 

çiftçimiz hâlâ alamamıştır. Pancar ekimi bugün hemen hemen sona ermiştir ve bazı yerlerde 
pancar bitmeye başlamıştır, tahmin ediyorum, birkaç gün sonra pancar çapası başlayacaktır; 
ama maalesef bu insanlarımız, geçen sene ektiği ürününün bedelini hâlâ alamamışlardır. Çift
çilerimiz son derece zor durumdadır. Bunu da Genel Kurulun dikkatlerine sunmak istiyorum. 

Değineceğim bir iki önemli nokta daha vardı, ama Sayın Başkanımızı zor durumda bırak
mak istemiyorum; onun için de sözlerime burada son vermek istiyorum. 

Yalnız, Sayın Topçuoğlu, "Tarımda ihracatı artırmayı hedefledik" dediler. 
1980'den 1990 yılına gelişteki on yıla bakıyorum; on yıl içerisinde, tarım ürünleri ihracatı

mızda hiçbir artış olmamış; yani, on yıldan beri tarım ürünleri ihracatı 2 milyar dolar seviye
sinde kalmış. Keşke 4 milyara, 5 milyara çıkabilseydi... Diğer bütün sektörlerde ihracat dört 
misli, beş misli arttığı halde, tarım ürünleri ihracatınızda, on yıldan beri, artış olmamış. Bu 
da neden oluyor? Bu da, tarım ürünleri üretimindeki eksiklikten kaynaklanıyor. Maalesef, çok 
büyük üretim eksikliği vardır. Bunu da en çarpıcı bir şekilde ihracatta görüyoruz. 
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Değerli arkadaşlarım, tarımla ilgili, tarımın sorunları ile ilgili, sizlere, bu kısa zaman dili
mi içerisinde bilgiler arz etmeye çalıştım. Beni sabırla dinlediniz; hepinize teşekkür eder, saygı
lar sunarım. 

Teşekkür ederim. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. . 

önerge üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge, kabul edilmemiştir. 

Partilerarası mutabakat gereği, gündemdeki kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek 
için, 27 Mart 1991 Çarşamba günü, -evvelce alınan karar gereğince- saat 14.00'te toplanmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 1735 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Kars Milletvekili Mahmut Altnak'm, Kars İli Kilittast Köyünde ne zaman sulama kanalı 

yapüacağtna ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım Orman ve RcyişUri Bakanı Lutfuüah Kayalar'm 
yazdı cevabı (7/1890) 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının sağlanma
sını arz ederim. 15.2.1991 

Mahmut Almak 
Kars 

Kars'ın Kilittast Köyünde yıllardan beri ihtiyaç olduğu halde sulama kanalı yapılmamıştır. 

Kilittaşı köyünde yaşayan halkın sorununa çözüm getirmek için sulama kanalları yapma
yı düşünüyor musunuz? Bu konuda herhangi bir çalışmanız var mıdır? Eğer yok ise sulama 
kanallarının yapımına ne zaman başlayacaksınız? 

T.C. 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 22.3.1991 

özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı: ÖKM-2-146-7/1890 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tisi: Kan. Kar. Müdürlüğünün 20.2.1991 tarihli ve 7/1890-6928/30989 sayılı yazısı. 

Kars Milletvekili Sayın Mahmut Alınak'ın "Kars tli Kilittaşı Köyündeki sulama kanalı" 
ile ilgili yazılı soru önergesi Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce mahallinde tetkik ettiril
miştir. 
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Adı geçen köy'de 1977 yılında bir sulama projesi uygulanmış olup, bu tesisin noksan ka
lan kısımlanyla ilgili tamamlama projesi hazırlanmaktadır. Konu ileriki yıllar yatırım prog
ramlarına alınacaktır. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 

LutfuUah Kayalar 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 

2. — Muğla Milletvekili Latif Saha 'ntn, Muğla İlindeki çam ağaçlarına yapılan ilaçlanmanın 
arıcılık faaliyetlerine zarar verdiği iddiasına ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakam Lutjul-
lah Kayalar'tn yazılı cevabı (7/1904) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Muğla İli Merkez'e bağlı Yerkesik Bölgesi Köylerinden 48 imzalı şikâyet mektubuna isti
naden Tarım-Orman ve Köyişleri Bakanı LutfuUah Kayalar tarafından yazılı olarak aşağıdaki 
soruların cevaplandırılmasını arz ederim. 20.2.1991 

Saygılarımla. 

Latif Sakıcı 
Muğla 

Soru : Muğla tli hudutları içerisinde Orman Baş Müdürlüğünce Çam Ağaçlarına ilaçla
ma yapılırken büyük ölçüde arıcılık faaliyeti zarara uğratılmakta ve bal arıları ve basralar öle
rek telef olmaktadır. 

1. Orman ve Çam ağaçlarının bakımının arıcılık faaliyetlerine zarar vermeden yapılması 
mümkün değil midir? Mümkünse nasıl bir çalışmanız vardır? 

2. Muğla Orman Başmüdürünün dertlerini ve taleplerini arz etmek için makamına ge
len muhtar ve köylülere bu konuda onları dinlemeyip sert tepki gösterdiği doğru mudur? 

3. Arıcılık faaliyeti yapan bu üreticilere çalışmaları için nasıl tedbirler alması hususun
da Bakanlığınızın önerileri ve tavsiyeleri var mıdır? 

. 4. Devlet Ormanını Koruma maksadı ile yapılan bu ilaçlama neticesinde arıların ve bas-
raların da öldüğü iddia edilmektedir, doğru mudur? 

S. Bu olaydan dolayı ciddî olarak köylü ve üreticinin zararı varsa bunun telafisi bakı
mından bir tazminat düşünülmekte midir? 

T.C. 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı * 22.3.1991 

özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : ÖKM-2-139 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: Kan. Kar. Müdürlüğünün 22.2.1991 tarihli ve 7/1904-6975/31167 sayılı yazısı. 
Muğla Milletvekili Sayın Latif Sakıcı'nın yazılı soru önergesi incelenmiş olup, cevabı ya

zımız ekinde sunulmaktadır. 
Bilgilerini ve gereğini arz ederim. 

' LutfuUah Kayalar 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 

— 234 — 



T.B.M.M. B : 98 26 . 3 . 1991 O : 1 

Muğla Milletvekili Latif Sakıcı Tarafından Bakanlığımıza Yöneltilen 
Soru önergesi ile ilgili Genel Müdürlüğümüzün Cevabı 

Muğla Bölge Müdürlüğü mıntıkasındaki 1989 yılından evvelki tarihlerde sığla ormanları
na ariz olan zararlı ve çam türü ağaçlandırma sahalarına zararlı olan çekirge ile mücadelede 
kimyasal metod (ilaçlama) uygulanmıştır. 

1988 yılında Muğla Bölge Müdürlüğü mıntıkasında bilhassa gençleştirme sahalarında çok 
büyük miktarda çam kese böceği (Thaumatopoea Pityocampa) tahribatı görülmüştür. Aynı 
yıl yapılan mekanik mücadele normalin üzerinde harcama yapıldığı halde müspet netice alına
mamıştır. 1989 yılında tahribatın tüm sahalara yayılması sebebiyle tzmir Orman Bölge Mü
dürlüğü Böcek Mücadele Heyet Başkanlığından görevli olarak gelen uzmanların incelemesi so
nucu kimyasal (ilaçlama) mücadele öngörülmüş ve 1989 yılında yapılan ilaçlama neticesi % 
80 başarı sağlanmıştır. Muğla tli merkeze bağlı Ycrkcsik Bölgesi köyleri mmükasındaki ormanlara 
ilaçlamanın yapıldığı 1989 ve 1990 yıllarında hiçbir surette girilmemiştir. Yerkesik Bölgesi köy
lerine ilaçlama yapılmadığı halde arıcılık faaliyetlerinin yapılmayan bir ilaçlamadan nasıl za
rar gördükleri iddiasının sebebi anlaşılamamıştır. 

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünce ilaçlama çalışmalarına başlanılmadan 1989 yılında 
ilgili firmadan arılara ve çam pamuklu bitine (basra yapıcı) karşı ilacın zararlı olup olmadığı 
sorulmuştur, tlgili firmasınca kullanılan Decis 5 ULV ilacın arılara zararlı olmadığı yazıyla ga
ranti edilmiş (Ek No. : 1), ayrıca aynı firmaca bu ilacın çam pamuklu biti (basraya) etkisi Ege 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi ilgili bölüm başkanlığına araştırması .yaptırılmış ve bitki koruma 
bölümü yetkilisi Prof. Dr. Fevzi önder'in tanzim ettiği müspet mahiyetteki raporun (Ek No.: 
2), Bölge Müdürlüğümüze verilmesinden sonra ilaçlamaya başlanmıştır. 

1. Bilhassa gençleştirme sahaları başta olmak üzere çam ağaçlarına zararlı çam kese bö
ceği ile mücadelede münferit ağaç veya 3 hektarı geçmeyen sahalarda keseleri kesip toplayarak 
yakmak veya kısa boylu fidanlarda keselerin içine gaz dökmek suretiyle mekanik mücadele 
yapılmaktadır. Ancak saha genişleyip 5-10 bin hektar gibi geniş sahalara yayıldığı zaman me
kanik mücadele gerek insan gücü gerekse çok yüksek maliyet ve çalışma müddetinin kısalığı 
sebebiyle mümkün olmamaktadır. Bu sebeple şişleme suretiyle ilaçlama yapılmaktadır. Bu gi
bi ihtilaf konusu yerlerde doğa kirlenmesini de önlemek amacıyla uçakla atılmak suretiyle çam 
kese böceğini öldürücü bakteri yoluyla biyolojik mücadele yapılması uygun olacaktır. (Denizli 
Bölge Müdürlüğünde denemesi yapılmış henüz tam uygulamaya geçilmemiştir) 

2. Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bu konuda yapılan şifai müracaatlarda azamî de
recede anlayış gösterilerek kendilerine bizzat Bölge Müdürü tarafından teferruatlı izahatlar ve
rilmiş yapılan ilaçlamada zaruret bulunduğu, ilacın arılara ve çam pamuklu bitine menfi yön
den zararlı olmadığı firmanın garanti yazısı ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi yetkililerince 
verilen raporlar okunarak izah edilmiştir. Ayrıca dilekçe ile müracaatta bulunan köy muhtar
lıklarına ve münferit dilekçelere geniş kapsamlı olarak ayrı ayrı yazılı cevap verilmiş, 

Yapılan ilaçlama ile ilgili olarak firmaca mevzubahis ilacın arı ve basraya zararlı olmadık
larına dair yazı ve raporlar Muğla Valilik Makamına ve ti Tarım Müdürlüğüne de bilgi için 
intikal ettirilmiştir. 

3. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü orman yangınları yönünden Ülkemizde gerek adet 
ve gerekse yanan saha bakımından yıllık ortalamada birinci sırayı işgal etmektedir. Bu sebeple 
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Devlet ormanlarına gelişigüzel izinsiz girilip çıkılması ve çadır ve barakada ikamet etmesi ya
sal olarak mâhsurludur. Ancak bal üretiminin Ülkemiz ekonomisine katkısı ve halkın en önemli 
geçim kaynağı olması sebebi ile arıcılık yapanlara Bölge Müdürlüğümüzce müsamaha göste
rilmektedir. Ayrıda ilaçlama esnasında köylerde ilanlar yapılıp arı koyanlarının ve evcil hay
vanların ilaçlama süresince 1 ve 2 günü geçmeyecek şekilde ormandan geçici olarak çıkarılma
sı duyurulmaktadır. Ayrıca basrah ağaçlarda ilaçlama yapılmaması da teşkilatımıza duyurul
muştur. Esasında basrah ormanlarımızda üretim dahi yapılmamakta ve bu gibi yerler yeniden 
tanzim edilen amenejman planlarında istihsal verilmeyip muhafaza ormanı olarak ayrılması
na da özen gösterilmiştir. 

Genel Müdürlüğümüzce Denizli Bölge Müdürlüğünde 1990 yılında denemesi yapılan bi
yolojik mücadelenin uygulamaya konması ile bu sızlanmalar tamamen ortadan kalkacaktır. 

4. Muğla tli merkeze bağlı Yerkesik Bölgesi köylerinde arıcılık faaliyetlerinde bulunan 
arıcıların ilaçlama sonucu arıların ve basraların öldüğü iddiaları tamamen asılsızdır. Çünkü 
mevzubahis köyler Muğla Orman işletmesi Yerkesik İşletme Şefliğine bağlı köylerdir. Bu işlet
me Şefliğinde hiçbir zaman ilaçlama yapılmamıştır. Esasında bu köy muhtarlıklarının ilaçla
ma yapılmaması hakkında da Bölge Müdürlüğümüze toplu yazılı müracaatları bulunmakta
dır. işletmesi Şefliğince ormanlarda münferit böcek olaylarına rastlandığı ve mekanik müca
dele yapıldığının bildirilmesi üzerine bu bölgede ilaçlama yapılmamıştır. 

ilaçlama çok geniş sahaların çam kese böceğinden etkilendiği sahalarda yapılmaktadır. 
ilaçlama yapılan sahalarda arıların ve basrayı yapan çam pamuklu bitinin öldüğüne dair şifai 
veya yazılı hiçbir duyuru yapılmamıştır. 

5. Dördüncü maddedede açıklandığı Üzere ilaçlama yapılan köylerden herhangi bir za
rar olduğuna dair şifai veya yazılı duyuru olmamıştır. Yazıda belirtilen Yerkesik Bölgesi köyle
rinde ilaçlama yapılmadığından buna bağlı bir zararları da söz konusu olamaz. 

Ortada ilaçlamaya bağlı somut bir zarar mevzubahis olmadığından tazminat konusunda 
düşünülemez. 

Hoechst 
Türk Hoechst 21.12.1989 

Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 
AC/ie-218 

r 

T.C. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı v 

Orman Genel Müdürlüğü 
Orman Bölge Müdürlüğü Mücadele Başkanlığı 

izmir 
özü : Decis 2,5 EC ve Decis ULV ilaçlarının arılara zehirsizliği hk. 
Decis 2,5 EC ve Decis ULV ilacımız Dünyanın her tarafında kullanıldığı dozlarda arılara 

zehirsiz olan bir ilaçtır. 
Orman zararlılarına karşı kullanılan Decis 2,5 EC ve Decis ULV ilacımızın, tavsiye edilen 

dozlarda arılara zehirsizliğini garanti ederiz. 
Saygılarımızla. 

/ . ' Türk-Hoechst 
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 

A. Güngör I. Çetinbudak 
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T.C. 
Ege Üniversitesi 16.2.1990 
Ziraat Fakültesi 

Bitki Koruma Bölümü 
Sayı: 32-188 

Türk-Hoechst Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
İzmir Bölge Müdürlüğü 

İzmir 

Orman zararlılarına karşı ruhsatlandırılmış olan firmanız preparatı DECIS S ULV isimli 
insektisitin Çam Pamuklu Biti (Marshalinahelenica Genn.) ne etkisinin araştırılması konusun
da Bölümümüze yaptığınız başvuru üzerine Bölümümüzce yapılan deneme sonuçlarını yansı
tan rapor ekte sunulmuştur. 

Bilgi edinmenizi rica eder, saygrlar sunarım. 
Bölüm Başkanı Adına 
Prof. Dr. Feyzi önder 

Bölüm Başkan Yrd. 

Çam Kese Tırtılı (Thaumetopoea Pıtyocampa)»na Karşı Kullanılan DECIS 5 ULVnin Çam 
Pamuklu Biti (Marshalına Helemca)'ne Olan Etkisinin Araştırılmasıyla İlgili Olarak 

Yapılan Deneme Raporu 

Türk-Hoechst Sanayi ve Ticaret A.Ş/nin Çam Keşe Tırtılına karşı kullanılan DECIS 5 ULV 
ilacının Çam Pamuklu Bitine olan etkisinin incelenmesine dair Bölümümüze yaptığı başvuru 
üzerine Bölümümüzce yapılan araştırma ve inceleme sonuçlarına ait bilgiler aşağıda maddeler 
halinde'verilmiştir. 

1. Söz konusu firma yetkilileri Bölümümüze yaptığı başvuru sırasında DECIS 5 ULV 
ilacının bazı orman zararlılarına karşı ruhsat aldığını ve Çam Kese Tırtılı (Thaumetopoea pit-
yocampa (Schiff.) (Lep. : Thaumetopoeides)'na karşı Orman Genel Müdürlüğünce kullanıl
makta olduğunu bildirmiştir. 

2. Muğla ve çevresinde DECIS 5 ULV ilacının Çam Kese Tırtılına karşı 500 cc/ha veya, 
2,5 gr aktif madde/ha dozunda kullanıldığı gerek firma yetkililerince ve gerekse Fethiye Or
man İşletmesi Müdürlüğünce beyan edilmiştir. 

3. Muğla ve yöresinde orman alanlarında Çam Kese Tırtılına karşı kullanılan DECIS 5 
ULV ilacınınyine bir orman zararlısı olan, fakat Muğla ve Yöresi çam balı üretiminin kaynağı
nı oluşturan Çam Pamuklu Bitine (Marshalina helenica Genn.) (Hom. : Margarodidae) etki 
edip etmediği konusunun tarafsız bir kuruluş olan Üniversitece araştırma yapılması ve bir ra
por hazırlanması amacıyla ilgili firma tarafından Bölümümüze başvuruda bulunulmuştur. 

4. 11-12 Ocak 1990 tarihlerinde Fethiye'ye gidilmiş, Fethiye Kaymakamı, Orman işletme 
Müdürü, Arıcılık Üretme istasyonu Müdürü ve İlçe Tarım Müdürü Vekiliyle konu üzerinde 
görüşmeler yapılmıştır. 

5. Çam Pamuklu Biliyle yoğun olarak bulaşık Kızılcam ağaçlarından oluşan Kıdrak Millî 
Parkı, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından deneme alanı olarak tarafımıza tahsis edilmiştir. 

— 237 — 



T.B.M.M. B : 98 26 . 3 . 1991 O : 1 

6. 12 Ocak 1990 günü saat 9.00'da Kıdrak Millî Parkında DECIS 5 ULV ilacı, 500 cc/ha 
hesabıyla Dynofog aletiyle şişleme şeklinde tzmir Orman Bölge Müdürlüğü ilaçlama ekibi ta
rafından gözetimim altında uygulanmıştır. 

7. İlacın etkisinin araştırılması amacıyla sayımlar : 

— 3. gün 15 Ocak 1990 
— 7. gün 19 Ocak 1990 
— 14. gün 26 Ocak 1990 
— 21. gün 2 Şubat 1990 

•olmak üzere 4 kez yapılmış ve herbir sayımda 5 ilaçlı parsel ve 5 şahit parselden örnek alınmış
tır. 5 tekerrürlü olarak yapılan herbir sayımda her parselden 50 birey, toplam 1 000 birey canlı 
ve ölü olarak sayılmıştır. 

8. Değerlendirmeler Abbott formülüne göre yapılmış, elde edilen sonuçlar 1-4 No'lu cet
vellerde ayrıntılı, 5 No'lu cetvelde ise özet olarak verilmiştir. 

Cetvel 1-1. İlaçlamadan 3 gün sonra DECIS 5 ULV uygulanmış ve şahit parsellerdeki 
Çam Pamuklu Biti sayım sonuçlan ve ilacın etki oranı. 

Karakteri 

İLAÇLI 

ŞAHİT 

Tekerrür 

I 
II 
III 
IV 
V 

Ortalama 
I 
II 
III 
IV 
V 

Ortalama 

Canlı 

40 
43 
41 
37 
36 

39 
44 
40 
39 
37 

ölü 

10 
, i 

9 
13 
14 

11 
6 

10 
11 
13 

Canlı (<%) 

80 
86 
82 
74 
72 
78.8 
78 . 
88 
80 
78 
74 
79.6 

Etki (<%) 

0 
2.2 

0 
5.1 
2.7 
2.00 

Cetvel 2. İlaçlamadan 7 gün sonra DECIS 5 ULV uygulanmış ve şahit parsellerdeki Çam 
Pamuklu Biti sayım sonuçları ve ilacın etki oranı. 

Karakteri 

İLAÇLI 

Tekerrür 

I 
II 
III 
IV 
V 

Ortalama 

Canlı 

42 
46 
45 
41 
39 

238 

Ölü 

8 
4 
5 
9 

11 

Canlı (%) 

84 
92 
90 
82 
78 
85.2 

Etki (<%) 

0 
0 
0 
0 

13 
2.60 
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Karakteri Tekerrür Canlı ölü Canlı (tt) Etki (%) 

SAHÎT 

I 
II 
III 
IV 
V 

Ortalama 

40 
40 
45 
40 
45 

10 
10 
5 

10 
5 

80 
80 
90 
80 
90 
84.0 

Cetvel 3. İlaçlamadan 14 gün sonra DECIS 5 ULV uygulanmış ve şahit parsellerdeki Çam 
Pamuklu Biti sayım sonuçları ve ilacın etki oram. 

Karakteri Tekerrür Canlı Ola Canlı (%) Etki (%) 

İLAÇLI 

ŞAHİT 

I 
II 
III 
IV 
V 

Ortalama 
I 
II 
III 
IV 
V 

Ortalama 

42 
36 
38 
43 
38 

38 
37 
37 
40 
37 

8 
14 
12 
7 

12 

12 
13 
13 
10 
13 

84 
72 
76 
86 
76 
78.8 
76 
74 
74 
80 
74 
75.6 

0 
2.7 
0 
0 
0 
0.34 

Cetvel 4. İlaçlamadan 21 gün sdhra DECIS 5 ULV uygulanmış ve şahit parsellerdeki Çam 
' Pamuklu Biti sayım sonuçları ve ilacın etki oranı. 

Karakteri Tekerrür Canlı ölü Canlı (7o) Etki (%) 

İLAÇLI 

ŞAHİT 

I 
II 
in 
IV 
V 

Ortalama 
I 
II 
III 
IV 
V 

Ortalama 

37 
41 
37 
36 
37 

38 
40 
36 
37 
38 
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13 
9 

13 
14 
13 

12 
10 
14 
13 
12 

74 
82 
74 
72 
74 
75.2 
76 
80 
72 
74 
76 
75.6 

2.6 
0 
0 
2.7 
2.6 
1.58 
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Çizelge S. Fethiye (Kıdrak)'de Kızılçamlarda DECIS 5 ULV uygulanmış (12.1.1990) ve 
şahit parsellerde çeşitli tarihlerde yapılan Çam Pamuklu Biti (Marshalina hdenica) sayım ve 
değerlendirme sonuçlan. 

Canlı (7o) İlacın Etki Oranı 
Sayım Günü Şahit İlaçlı (%) 

3. Gün 79.6 78.8 2.00 
7. Gün 84.0 85.2 2.60 

14. Gün 75.6 78.8 0.54 
21. Gün • 75.6 75.2 1.58 

Cetveller incelendiğinde, Abbott formülüne göre yapılan değerlendirmede DECIS 5 ULV 
ilacının Çam Pamuklu Biti'ne yok denecek kadar az olmak üzere ilaçlamadan 3 ,7 , 14 ve 21 
gün sonra sırasıyla °/o 2.00, 2.60, 0.54 ve 1.58 oranlarında etkili olduğu görülmektedir. Şahit 
ve ilaçlı parsellerdeki canlı oranları karşılaştırıldığında bu oranın ilaçlı parsellerde biraz daha 
yüksek olduğu dikkati çekmektedir. 

Bu sonuçlar göz önüne alındığında çamlarda Çam Kese Tırtılı (T. pityocampa)'na karşı 
uygulanan DECIS 5 ULV ilacının, çam balı üretimi için önemli olan Çam Pamuklu Biti (M. 
hdenica)'ne olumsuz bir etkisi olmadığı kanısına varılmıştır. 

Bilgi edinilmesini rica ederim. 

Saygılarımla 
Prof. Dr. Feyzi önder 

3. — Balthtsir Milletvekili Mustafa Çorapçiöğhı'nun, Balıkesir İliİvrindi İlçesi Kayapa Köyü
nün içme suyu sorununa Ufkin sorusu ve Sağhk Bakam Halil Ştvgm'tn yazılı cevabı (7/1924) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Halil Şıvgın tarafından yazılı olarak cevap
landırılması hususunda delaletlerinizi içtüzüğün 94 ve 96 ncı maddeleri gereğince istirham 
ederim. 

Saygılarımla. 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

1. Balıkesir tli ivrindi ilçesine bağlı Kayapa Köyünün içme Suyunda geçen sene yapılan 
analiz neticesinde aşın miktarda kolibasili ile kansere yol açan maddelerin bulunduğu doğru 
mudur? 

2. Mahallinden Bakanlığınızda dahil olmak üzere yeni bir içme suyu temini için girişim
ler yapılmış mıdır? 

3. Bu yılda bu suyun aynı şekilde kullanılmasında aynı sakıncalar ve tehlikeler yok mudur? 

4. Yeni bir su temini için Bakanlığınızca doğrudan veya ilgili sair merciler tarafından gi
rişimde bulunulmuş mudur? 
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T.C. 
Sağlık Bakanlığı 22.3.1991 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı: HM 9239/435 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: 28.2.1991 gün ve Kan. ve Kar. Dai. Baş. 7-1924-7025-31351 sayılı yazınız. 

Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu tarafından Bakanlığımızca cevaplandırılması 
istenilen Balıkesir tli İvrindi İlçesi Kayapa Köyünün içme suyu sorununa ilişkin yazılı soru öner
gesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Halil Şıvgın 
Sağlık Bakanı 

Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun Balıkesir İli İvrindi İlçesi Kayapa Köyünün 
İçme Suyu Sorununa İlişkin Soru önergesine Cevabımız 

1. Tüm yerleşim yerlerinde (İl, İlçe, Köy) tüketime verilen içme ve kullanma sularının 
kontrolü ve dezenfeksiyonu hizmetlerinin denetimi mahallî sağlık teşkilatlarımızca bir prog
ram dahilinde yapılmakta» çalışmalar ay sonu itibarıyla rakamsal değerler halinde İl Sağlık 
Müdürlüğünce Bakanlığımıza gönderilmektedir. 

Yapılan bu çalışmalar kapsamında sulardan alınan numunelerin bakteriyolojik ve kimya
sal analizleri yapılmaktadır. Balıkesir, İvrindi İlçesi Kayapa Köyü içme suyunun 1990 yılı içeri
sinde yapılan analizleri sonucunda da Gıda Maddeleri Tüzüğüne uygun olduğu tespit edilmiştir. 

2. Gerek 1990 yılı, gerekse 1991 yılının ilk iki ayında Kayapa Köyü içme ve kullanma 
sularının yapılan rutin kontrolları sonucunda Gıda Maddeleri Tüzüğüne uygun olduğundan, 
Bakanlığımız ve mahallî sağlık teşkilatımızca yeni bir içme suyu temini girişimleri yapılmamıştır. 

3. Yukarıda açıklanan nedenlerle söz konusu Köy suyunun içme ve kullanma suyu ola
rak tüketime verilmesinde herhangi bir sakınca görülmemektedir. 

4. Söz konusu Köye yeni bir su kaynağı temini için Bakanlığımızca herhangi bir girişim
de bulunulmamıştır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

98 İNCt BİRLEŞİM 

26 . 3 . 1991 Sah 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

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

2. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 13 arkadaşının, Sağlık Bakanlığında 
yapıldığı iddia olunan kadrolaşma hareketinin boyutlarını ve bu uygulamanın insan 
sağlığımın korunması ve gelişimi üzerindeki etkilerini tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
anılmasına ilişkin önergesi (10/100) 

3. •—• 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) 

4. — 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 dâir 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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına İlişkin önergesi (10/102) 

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

6. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Uncu ve 14 arkadaşının, yerel yöne
timlere tanınmış olan hak ve yetkiler kısılarak veya tamamen kaldırarak belediyele-

' rin hizmet yapamaz hale getirildiği iddialarım açıklığa kavuşturmak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

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

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

9. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül ve 9 arkadaşının, mevcut hayat pa
halılığı karşısında memurların içine düştüğü durumu tespit etmek amacıyla Anayasanın 

,98 inci, içtüzüğün. 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/108) 

10. —Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Grup Başkanı ve İzmir Millet
vekili Erdal inönü ile Grup başkanvekilleri Kocaeli Milletvekili Onur Kumbaracıbaşı 
ve istanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş'in, olağanüstü hal bölgesindeki olumsuz 
gelişmeler konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri1 uya
rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/31) 

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

12. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 1'9 arkadaşının, yetersiz ve dengesiz 
beslenmenin vatandaşlarımız üzerindeki olumsuz etkilerini ve bu konuda alınması ge
rekli önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/110) 

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

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

15. — Afyon Milletvekili Baki 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 açılmasına ilişkin önergesi (10/113) 

16. — 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, içtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 

. önergesi (10/114) 
ı 

17. — 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) 

18. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 11 arkadaşının, ÇİTOSAN 
bünyesinde yer alan Amasra §iferton 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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına, ilişkin önergesi (10/116) ' 

19. — 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) 

20. — 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) • 

21. — 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) 

22. — 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) 

23. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen ve 9 arkadaşının, 424 ve 425 
Sayılı Kanun Hükmünde kararnamelerin yürürlüğe girmesinden sonra Doğu Anadolu* 
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da kitlesel göçü gerçekleştirmek üzere yapıldığı iddia edilen uygulamaları ve bölgede 
meydana gelen maddî zararı tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca, bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/120) 

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

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

26. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Uncu ve li 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) 

27. — 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) 

28. — 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 açıjmasına ilişkin önergesi (10/125) 

29. — Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 20 arkadaşının, «Kontrgerilla» 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) 

30. — 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/126) 

31. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 13 arkadaşının, Devletin denetimi dışın
da, CtA ile işbirliği halinde olan ve Kontrgerilla olarak bilinen gizli NATO örgütü
nün var olup olmadığını, varsa kuruluşundan beri faaliyetleri hakkındaki iddiaları 
açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meolİs araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/127) ' 
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32. — Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 29 arkadaşının, «Özel Harp Dairesi» 
nin geçmiş faaliyetlerini incelemek, ve Kontrgerilla örgütüne ilişkin iddialara açıklık 
getirmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/128) 

33. — 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) 

34. — 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) 

35. — 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) 

36. — 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) 

37. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen ve 9 arkadaşının, 3083 numa
ralı Kanuna göre gerçekleştirilen toprak dağıtımı konusunda Ceylanpınar köylülerinin 
karşı karşıya bulundukları sorunları ve bu sorunların çözüm yollarını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/132) 

38. — Kocaeli Milletvekili Onur Kumbaracibaşı ve 56 arkadaşının, Hükümetin 
körfez krizine ilişkin politikası ve yaklaşımları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/35) 

39. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül ve 13 arkadaşının, kamuoyunda 
CASA olayı olarak bilinen askerî bir ihale ile ilgili iddiaları bütün yönleriyle açıklığa 
kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/133) 

40. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve 19 arkadaşının, Diyarbakır İli Lice 
İlçesinde meydana geldiği iddia edilen olayların boyutlarını ve sorumlularını tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca'bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/134) 

41. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 18 arkadaşının, sağlık meslek liselerinin 
araç - gereç ve" kadro yönünden yetersiz oldukları iddiasını tespit etmek amacıyla Ana-



— 6 — 

yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/135) 

42. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 17 arkadaşının, sağlık politikası konusun
da Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüş
me açılmasına ilişkin önergesi (8/36) 

43. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 17 arkadaşının, ülkemizdeki iş kazaları ile 
meslek hastalıklarının nedenlerini araştırmak, işgücü kaybını önlemek ve iş güvenli
ğini sağlamak için alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/136) 

44. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan ve 24 arkadaşının, 11.4.1990 
tarihinde yürürlüğe giren ithalat rejimi kararından sonra gerçekleştirilen tekstil maki
neleri İthalatıyla ilgili iddiaları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/137) 

45. — Adana Milletvekili M. Selahattin Kılıç ve 20 arkadaşının, ülkemizin içinde 
bulunduğu şartlar karşısında savunma gücümüzün yükseltilmesi, her türlü strateji ve 
silahların gelişme ve değişmesine uyum sağlaması ve ülke ihtiyaçlarını karşılayacak 
bir savunma sanayiinin hızla kurulması için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec-
Us araştıraıası açılmasına ilişkin önergesi (10/138) 

46. — Artvin Milletvekili Ayhan Arifağaoğlu ve 10 arkadaşının, körfez krizi ve 
savaşı nedeniyle muhtemel tehlikelere karşı gerekli sivil savunma önlemlerinin alın
madığı ve Sivil Savunma Fonunda toplanan* paraların amacı dışında kullanıldığı id
dialarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/139) 

47. — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün ve 42 arkadaşmın, Türkiye Radyo ve Tele
vizyon Kurumunun Yayınları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/37) 

48. — Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün ve 14 arkadaşının, körfez krizinin 
ekonomimizde ve toplum hayatımızda yol açtığı olumsuz etkiler ve bu krizden kay
naklanan kayıpları telâfi edecek tedbirler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/38) 

49. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 18 arkadaşının, Cumhurbaşkanının 
beyan ve davranışlarıyla Anayasada kendisine verilen görev ve yetkileri aşıp aşmadığı 
ve tarafeızlığını yitirip yitirmediği konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 
10.1 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/39) 

50. —-"' İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül ve 13 arkadaşının, büyük bir tarih ve 
kültür mirası olan Savarona Yatı'nm milletimize yakışır bir biçimde kullanılması ve bu 



amaçla yeniden tahsisinin sağlanması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/140) 

51. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 13 arkadaşının, Millî Savunma eski Ba
kanının görevden alınmasıyla sonuçlanan gelişmeler konusunda Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/40) 

52. — Kars Milletvekili Mahmut Almak ve 9 arkadaşının, Şırnak Hinde meydana 
gelen olayların nedenlerini ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/141) 

55. — Kars Milletvekili Mahmut Almak ve 9 arkadaşının, tdil İlçesi ve Ku-
vak Mezrasında meydana gelen olayların nedenlerini ve sorumlularını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec< 
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/142) 

54.— izmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 11 arkadaşının, kamu iktisadî teşebbüs
leri ile bağlı kuruluşlarının yönetim, denetim ve danışma kurullarına 1987 yılı başın
dan itibaren atananların öğrenim durumu ve meslekleri ile bu kişilere yapılan aylık 
ödemeleri tespit etmek amacıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/143) 

55. — izmir Milletvekili Veli Aksoy ve 15 arkadaşının, zeytinciliğimizin durumu
nu ve zeytin üreticilerinin ekonomik sıkıntılarını tespit etmek amacıyla Anayasamn 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/144) 

56. — Adana Milletvekili M. Selahattin Kılıç ve 14 arkadaşının, kamulaştırma iş
lemleriyle ilgili şikâyetler konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/41) 

57. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 12 arkadaşının, Esnaf ve Sa
natkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumunun (BAĞ - KUR'un) 
ve Kurum sigortalılarının •• sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/42) 

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 Canverln, 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) 
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3. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Kuveyt Türk Evkaf Fİnans 
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 Ilıman'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 mah
kemelere intikal eden veya Devlet Planlama Teşkilatında soruşturması devam eden 
dosyalara ilişkin 'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/138) 

6. — Samsun Milletvekili İrfan 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 İlçesinde 
meydana gelen heyelandan zarar gören vatandaşlar için yaptırılacak konutlara ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından, sözlü soru önergesi (6/168) 

8< —- Erzurum Milletvekiçli İsmail Köse'nin, İspir - Kundura, Tortum - Şayak, 
Dumlu - Yapağı, Tiftik, Pasinler - Tütün ve Ilıca - Süt fabrikalarının son durumları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/169) s 

9y, — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesinde sigorta hastanesi 
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın
da» &özlü soru önergesi (6/175) 

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

11. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük İlçesi 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 Bakanından 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 düşünüldüğün» ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/224) 

15.— Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, İstanbul'da münteşir bir gazetenin 
12.11.1988 tarihli nüshasında yer alan silah ticareti ile ilgili habere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/227) 
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16. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Başbakan Turgut özal'ın, Göçek'teki 
yaz tatili sırasında kaldığı yatın kira bedeline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/332) (1) 

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

18. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, 1986 ve 1987 yularında 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 İli 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 soru önergesi (6/336) (1) 

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

22. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, televizyon yayınlarını 
izleyemeyen Kahramanmaraş İline bağlı ilçe ve köylere ve Kahramanmaraş'da Sümer-
barik 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'nin, TEK Toroslar İşletmesinin Çukurova 
Elektrik A.Ş.'ne devredilmesinden doğacak bazı sorunlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sou 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 ilçesi 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 Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) (1) 



- 10 — 

28. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Karadeniz Bakır İşletmeleri Samsun İza
be Tesislerindeki rehabilitasyon çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından 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 
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 som 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'm, 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. — Konya 'Milletvekili Vefa Tanır'ın, 1988 yılında akaryakıta yapılan zam
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/381) (1) 

34. — 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) 

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

36. — 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) 

37. — 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) 

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

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

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

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

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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42. 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) 

43. — 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) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

54. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Türkiye Emlak Bankasının amb
leminin bir Amerikan firmasına çizdirildiği iddiasına ve amblem değişikliği nedeniyle 
yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403) (1) 
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. 55 . — 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) 

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

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

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

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

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

61. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'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) 

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

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

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

65. — 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) 

66. — 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) 

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

68. — 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 jtöşkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/426) (1) 

69. — Burdur Milletvekili Fethi Çel'ikbaş'ın, tarım arazilerinin sulanmasında 
elektrikten yararianılabilmesi için elektrik şebekelerinin tevsii hususunda çalışma yapı
lıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/427) (1) 

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

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

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

73. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, Burdur il 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) 

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

75. —• 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) 

76. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Şemiİer 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) 

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

78. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, ülkemizce de imzalanmış olan İş
kenceye Karşı Avrupa Sözleşmesi ile işkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 
hükümlerine uyulmadığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/441) (1) 
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79. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Emlak Bankasınca bir firmaya temi
natsız kredi verildiği ve Memduh Paşa Yalısının fahiş fiyatla satın alındığı iddialarına 
ilişkhı Başbakandan sözlü soru önergesi (6/435) (1) 

80. — 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) 

81. — 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) 

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

83. — 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) 

84. — îstanbul 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) 

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

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

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

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

89. — 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) 

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

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

93. — 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) 

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

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

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

97. — Ankara Milletvekili Ömer ÇiftçPnin, 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) 

98. — 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) 

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

•100. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'm, Köy - Kop. Merkez Birliği kurul
ması için yapılan girişimlerin engellendiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) (1) 

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

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

103. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Ödemiş'te üniversite veya yüksekokul 
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 

.önergesi (6/425) 
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104. — istanbul 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) 

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

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

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

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

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

110. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İlinde Belediye çöplüğü ola
rak kullanılan Kasaplar Deresinde bulunduğu iddia edilen cesetlere ilişkin Başbakan
dan i özlü soru önergesi (6/468) (1) 

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

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

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

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

115. — 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) 

116. — 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) 
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117. — 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) 

118. — 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) 

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

120. — istanbul Milletvekili Aytekıin 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) 

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

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

123. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengelin, İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfına 
yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) (1) 

124. — 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) 

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

126. — 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) 

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

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

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

(98 inci Birleşim) 
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130. — Diyafbakır 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) 

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

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

133. — 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) | 

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

135. — izmir Milletvekili Birgen Keleş'in, 'tyT.A. Genel Müdürlüğüne ait maden 
sahalarından çıkardıkları ponza madeninin naylon faturalarla sattıkları iddia edilen fir
malar hakkında ne gibi işlemler yapıldığına ilişljcin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi (6/510) (1) ! 

136. — 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) j 

137. — Adana Milletvekili Abdullah Sed -̂t 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) 

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

139. —• 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) 

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

141. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu An
kara Dışkapı Hastanesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/464) i 
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142. — izmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, ikinci ve üçüncü ligdeki futbol ta
kımlarının desteklenmesi için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/519) (1) 

143. — Niğde Milletvekili Mahmut Öztürk'ün, Niğde İlindeki toprak sulama 
kooperatiflerinin borçlarına ilişkin Enerji ve Tab'iî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/520) (1) 

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

145. — 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) 

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

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

* 
148. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, ortaöğretimde devamsızlık nede

niyle sınıfta kalan öğrenciler için af getirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öergesi (6/475) 

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

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

151. — 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) 

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

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

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

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

157. — 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) 

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

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

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

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

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

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

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

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

166. —* 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) 

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

168. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, Şırnak İlçe merkezinde bazı va
tandaşların köy korucusu sıfatıyla görevlendirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/558) (1) 
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169. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Cudi Dağı çevresindeki 
köylerin güvenlik güçlerince zorla boşaltıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/559) (1) 

170. — istanbul Milletvekili Mustafa SangüTün, «Kazı Kazan» adlı şans oyunu
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/560) (1) 

171. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Mİllf-Piyango idaresince gerçekleş
tirilen «Kazı Kazan» adlı şans oyununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/561) (1) . • . -

172. — 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) 

173. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars İlinde jandarma tarafından 
gözaltına alınan bir vatandaşa işkence yapıldığı iddiasına ve olayın sorumlusu hakkın
da bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/563) (1) 

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

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

176. — 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) 

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

178. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet SelVi'nin, PETKlM'in özelleşfirilmesinin 
ne gibi sonuçlar doğuracağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/566) (1) 

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

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

181. — İçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, insan hakları ihlallerine neden 
olan ülkemizdeki uygulamaların dış itibarımıza zarar verdiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/568) (1) 
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182. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, işyerlerinin tehlike derecesine göre sınıf
landırılmasına ve işçilerin bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/570) (1) 

183. — 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) 

184. — 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) 

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

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

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

. 188. — 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) 

189. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, 1005 sayılı Kanun uyarınca halen şe
ref aylığı alanların sayısına ve şeref aylığı gösterge rakamının artırılıp artırılmayacâcağı-
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/583) (1) 

190. — 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) 

191. —r Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli ili Nazimiye ilçesi 
Bostanlı-Köyü sakinlerine II Jandarma Alay Komutanı tarafından hakaret edildiği 
iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/586) (1) 

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

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

194. — izmir 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) (l) 
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195. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'm, İzmir tüne bağlı ilçelerden 
hangisinde üreticilerin tarım kredi kooperatiflerine veya Ziraat Bankasına ola ı̂ borç
larının ertelendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590) (1) 

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

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

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

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

200. — 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) 

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

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

203. — 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) 

204. — 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) 

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

206. — 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) , 

207. — 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) 

208. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Bayburt İlinde et kombi
nası açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/504) 
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209. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, öğretmensizlik nedeniyle 
kapandığı iddia edilen Bayburt îli Maden Kasabası Ortaokulunun bu öğretim yılında 
öğretime açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/505) 

210. — 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) 

211. -1- izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge
sinde bazı aşiretlerin silahlandırılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/598) (1) 

212. — 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) ' 

213.— Balıkesir Milletvekili t. 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) 

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

215. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bazı bankalarca yürürlüğe konulacak 
memur emeklilerine çek kırdırma yasağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/602) (1) 

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

217. — 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) 

218. — 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) 

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

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

221. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, Ankara özel Arı Lisesindeki bazı 
öğrenciler için iki resmî aracın servis yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/620) (1) 
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222. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, Malatya Milletvekili Yusuf Bozkurt 
özal'm, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına ait bir villada ikamet ettiği iddiasına 
ve villanın tefriş masrafı ile aylık giderine ilişkin 'Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/621) (1) 

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

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

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

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

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

228. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Gölcük Gölünün ne zaman temizlenece
ğine ve ödemiş Efe toplu konut inşaatları için kredi verilmemesin'in nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/526) 

229. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ödemiş İlçesi çevre yolunun ne zaman 
yapılacağına ve Beydağ - Nazilli karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/527) 

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

231. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Van İli Gürpınar İlçesine yakın bir 
mezrada meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi 
(6/525) (1) 

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

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

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

235. — 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) 

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

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

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

239. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'ınün, îzmir - Buca Cezaevine hüküm
lü ve tutuklularca telefon sokulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/531) 

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

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

242. — 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) 

243. — Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı'nın, Bandırma Körfezinde faaliyet 
gösteıen BAĞFAŞ işletmelerine ait fabrikaların bacalarından çıkan gazların çevre kir
lenmesine neden olduğu ve bu işletmelerin ruhsatsız çalıştırıldığı iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/636) (1) 

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

245. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, Siirt iline bağlı bazı köylerdeki 
vatandaşların toplu olarak göçe zorlandıkları iddiasına ve yerleşim bölgeleri sayısını 
azaltmak konusunda alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/638) (1) 
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246. — 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) 

247. — 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) 

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

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

250. — 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) 

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

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

253. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, elektrik ithali için Sovyetler Bir
liği ile anlaşma yapılrriasının 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) 

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

255. — 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) 

256. — 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) 

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

258. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, yap - işlet - devret modeline ya
bancı sermayeye termik santral ihale edilmesinin ulusal çıkarlarımızla bağdaşmadığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/.661) (1) 
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259. — 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) 

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

261. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, 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) 

262. — 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) 

263. — 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) 

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

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

266. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Atatürk Barajı için HilVan -
Gülüşağı'nda gerçekleştirilen kamulaştırmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/603)v 

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

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

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

270. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 1989 - 1990 sezonu için Erzurum 
İline, tahsis edilen kömür miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/607) 
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271. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum ve Kars illerindeki bazı 
fabrika ve tesislerin kimlere, hangi şartlarla satıldığına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/676) (1) 

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

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

274. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde İli 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> 

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

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

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

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

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

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

281. — 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) 

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

283. — 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) 
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284. — 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) 

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

286. — tçel Milletvekili M. Îstemihan Talay'ın, günlük bir gazetenin 8.12.1989 ta
rihli nüshalarında yer alan «Millî Eğitim Kasası Mahkûma Emanet» başlıklı habere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/682) (1) 

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

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

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

290. — 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) 

291. — 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) 

292. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Mardin İli Ömerli İlçesi Çimenli Kö-
yünds 16.12.1989 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergemi (6/651) 

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

294. — 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) 

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

296. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, T.R.T. mensupları misafirhanesinin 
yapımıyla ilgili ihaleye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/675) 
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297. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli İlindeki bazı-vatan
daşlara güvenlik kuvvetleri tarafından işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/690) (1) 

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

299. — 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) 

300. — 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) 

301.— 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) 

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

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

304. — Diyarbakır, Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt ili Eruh ilçesi 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) 

305. — 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) '/ 

306. — 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) 

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

308. — 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) 
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309. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Enez ve İpsala ilçelerinde 
bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait arazilerin İpsala ve Küplü belediyelerine ki
ralandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/706) (1) 

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

311. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Konya İli Çumra İlçesi Türkmen 
Karahüyük Köyündeki bazı vatandaşlara Çumra Karakolunda işkence yapıldığı iddia
sına jlişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) (1) 

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

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

314. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, İstanbul Ataköy'deki iki adet 
okul arsasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/712) (1) 

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

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

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

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

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

320. — İstanbul Milletvekili İsmail 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) 

321'. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 1985 - 1990 yıllarında yurt dışına 
giden ve Türk Havayollarının Japonya ve Moskova seferlerine katılan Millî Eğitim 
Bakanlığı personeline ilişkin Millî Eğitim Balkanından sözlü soru önergesi (6/723) (1) 
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322. — Bingöl Milletvekili İlhami Binici'nin, Bingöl İli Karlıova İlçesi ile Muş 
İli Varto İlçesi arasındaki karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/683) 

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

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

325. — 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) 

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

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

328. — 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) 

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

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

331. — 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) 

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

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

(98 inci Birleşim) 
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334. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, 347 ve 268 sayılı kanun hük
münde kararnameler uyarınca kamu iktisadî teşebbüslerine atanan genel müdürlere 
ilişkir* Başbakandan sözlü soru önergesi (6/744) (1) 

335. — 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) . « 

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

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

338. — 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) , 

339. — 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) 

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

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

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

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

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

345. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Sivas İli Yıldızeli İlçesi Da-
vutalan Köyü sulama projesine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/703) 
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346. —Kars Milletvekili Mahmut Alınak'm, Erzurum Asayiş Şube Müdürü hak
kındaki iddiaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/760) (1) 

347. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakarın, 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) 

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

349. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır !tli- Çermik ilçesi Yar
gıcının dövülmesi olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/763) (1) 

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

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

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

353. — 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) 

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

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

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

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

358. — 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) 

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



— 36 — 

360. — 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) 

361'. — 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) 

362. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, İstanbul Üniversitesinde 5.3.1990 günü 
meydana gelen olaylardan polislerle birlikte hareket ettikleri iddia edilen sivil kişilere 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/805) (1) 

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

364. — 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) 

365. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, Manisa İli Alaşehir İlçesi Kavaklı
dere Kasabası Belediye eski Başkanı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/718) 

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

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

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

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

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

371. — 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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372. — 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) 

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

374. — 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) 

375. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, son üç yıl içinde ülkemize iltica eden 
Irak'lılara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/827) (1) 

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

377. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Vezirköprü orman köylerindeki köy koo
peratiflerine yaptırılan hizmetlerin karşılıklarının geç ödendiği iddiasına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri'Ba'kanından sözlü soru önergesi (6/733) 

378. — Balıkesir Milletvekili 1. 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) 

379. — 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) 

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

I 

381. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, görevlerinden uzaklaştırılan uzmanla
rın yerine sağlık konusunda deneyimsiz kişilerin atandığı iddiasına ilişkin Sağlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/750) 

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

383. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu ti 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) 

384. — 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 Başbakandan sözlü soru önergesi (6/835) (1) 

385. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sangtil'ün, küçük esnaf ve çiftçilerin on 
milyon liraya kadar olan vergi borçlarından doğan ceza ve zamların affedilmesi için 



— S8 — 

çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük (Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/838) (1) 

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

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

388. — 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) 

389. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Hacettepe Merkez Öğrenci Yurdunda 
meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/844) (1) 

390. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Karadeniz Bölgesindeki bakır 
ve çinko madenlerinin değerlendirilmesiyle ilgili üretim projesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) (1) 

391. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, çimento işçilerine, istedikleri 
zammın verilmemesinin nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/846) (1) 

392. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, ÇİMSE - İş Sendikasınca başla
tılan grevin ertelenme nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/847) (1) 

393. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan İli Beybağı ve İstasyon 
Mahallesindeki kirada oturan ve 1978 yılındaki depremden sonra hak sahiplikleri kesin
leşen vatandaşlara tahsis edilen arsalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/867) (1) 

394. — 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) 

39^. — Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar'ın, Sosyalist Parti Van 11 Örgütünün 
17.4.1990 tarihinde polisler tarafından basıldığı ve gözaltına alman yedi kişiye işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/754) 

396. — İzmir Milletvekili Akın Gönencin, Niğde İli Bor İlçesindeki 600 LV. Ana 
Depo Fabrikasının kaldırılacağı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/868) (1) 

397. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'nv öğretmenlere sendika kurma hakkı 
tanınıp tanınmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/871) (1) 

398. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İsparta - Karacaören, Tunceli - Mer
can ve Trakya barajları ile İğdır sulama şüyu inşaatları nedeniyle usulsüz ödemeler 
yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/872) (1) 
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399. — Antalya Milletvekili Adil Âydm'ın, pancar fiyatlarında yeni bir ayarlama 

yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/765) 

400. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun İli Vezirköprü ilçesinde Tekel 
tarafından sürdürülen yaprak tütün alımlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/766). 

401. — 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) 

402. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, 1980 yılından önce temeli atılan şeker 
fabrikalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/769) 

403. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Toplu Konut İdaresince halka satılan 
An'kara - Eryaman'dakİ konutlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/770) 

404. — 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) 

405. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Seydişehir Alüminyum Fabrikasında 
kaç işçi çalıştırıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/773) 

406. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Güneydoğu Anadolu^daki iller
de 1989 • 1990 yılında öğretime açılamayan ilkokullara ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/774) 

407. •— Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, 1979 ve 1989 yıllarındaki büyük 
ve küçük baş hayvan sayısına ve Et - Balık Kurumunun kesim kapasitesine ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/775) 

408. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, il merkezlerindeki hastanelerin tıbbî 
cihaz ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/776) 

409. — Mardin Milletvekilli Süleyman Çelebi'nin, ülkemizde davaların çok uzun 
süre devam etmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanından ısözlü soru önergesi (6/777) 

410. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, silah taşıma imkânı sağlanan il genel 
meclisi üyeleriyle belediye başkanlarından Doğru Pol Partisi mensubu olanların mü
racaatlarına cevap verilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/778) 

411. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, yeterlik sınavından geçmiş öğ
retmen adaylarının tayinlerinin yapılmamasının nedenine ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/779) 

412. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, ülkemizde mevcut traktör 
fabrikalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/780) 
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413. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Toplu Konut Kanununun 
yürürlüğe girmesinden sonra kurulan konut 'kooperatiflerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/782) 

414. — Trabzon 'Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, bir paket uzun Maltepe si
garasının maliyetine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/783) 

415. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünce 
sulama ücretlerinin artırıldığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/784) 

416. — îzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, hastalık nedeniyle bazı göllerimizde du
ran kerevit üretimine yeniden başlanması için ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/786) 

417. — îzmir 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) 

418. — îzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Fonun
dan konut kooperatiflerine 1989 yılında verilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/788) 

419. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığına bağlı hayvancılık işletmelerine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789) 

42Q. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, Sağlık Bakanlığınca 1989 - 1990 yılla
rında Devlet Planlama Teşkilatıyla irtibatlı olarak yabancı kuruluşlara araştırma yap
tırılıp yaptırılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 

421. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, trafik kazalarının önlene
bilmesi için şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin hareket saatlerinde dü
zenleme yapılıp yapılamayacağına ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/792) 

422. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Gudi Dağı çevresinde kaç köy boşal
tıldığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/793) 

423. — Bursa Milletvekili ilhan Aşkın'ın, Bursa Büyükşehir Belediyesine ait Taşo
cağı ve Asfalt Şantiyesinin nakli için alınan karara ve bu amaçla gerçekleştirilen ka
mulaştırmaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/873) (1) 

424. — 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) 

425. — Balıkesir Milletvekili 1. Önder Kıriı'nın, huzurevleri ücretlerine yapılan 
zammın huzurevi sakinlerini mağdur ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/875) (1) 
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426. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü binasının mer
divenleri ile merdiven korkulukları için yapılan harcamaya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/876) (1) 

427. — 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) 

428. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Horzum'un, bazı milletvekilleri tarafından 
korunduğu iddiasına ilişkin 'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/878) (1) 

429. — 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) 

430. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ülkemize sığınan İran vatandaşları bu
lunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/880) (1) 

431. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ülkemize sığınan Irak vatandaşları bu
lunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) (1) 

432. — Hakkâri Mületvekili Cumhur Keskin'in, 1983 - 1984 öğretim yılından bu 
yana üniversite, yüksekokul ve yurtlarla ilişiği kesilen veya kaydı silinen öğrencilere 
ilişkin (Başbakandan sözlü soru önergesi (6/885) (1) 

433. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, Missuri Üniversitesi Siyasal Bil
giler Fakültesince ülkemizle ilgili olarak hazırlandığı iddia edilen rapora ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/886) (1) 

434. — 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) 

435. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, «Başkanlık» veya «Şube Müdürlülü-
ğü» görevi yapan lise mezunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/817) 

436. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nins kamu iktisadî teşebbüslerinde yö
netim kurulu üyeliği veya danışmanlık görevi verilen eski milletvekillerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/818) 

437. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, eski belediye başkanlarından ve 
belediye başkanı adayı olup da seçilemeyenlerden kaç kişiye kamu iktisadî teşebbüs
lerinde veya diğer devlet kuruluşlarında görev verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/819) 

438. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum - İspir karayoluna ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/820) 

439. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya İlinde ne zaman olimpik 
yüzme havuzu yaptırılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/821) 
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440. -— İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'm, basında yer alan «bazı üst düzey 
bürokratlarının görevden alınması için kara listeye alındığına» dair haberlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/822) 

441. — İsparta Milletvekili tbrahim Gürdal'm, 1983 yılından bu yana Türk Si
lahlı Kuvvetleriyle ilişiği kesilen subay ve astsubayların yargılanıp yargılanmadıklarına 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/823) 

442. — Bingöl Milletvekili İİhami 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) 

443. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Cumhurbaşkanının ve Cumhurbaşkanlığı 
Makamının tarafsızlığına gölge düşürüldüğü iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/889) (1) 

444. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Hakkâri ili Çukurca İlçesinde ko
ruculuk kabul etmeyen köylülerin bulunduğu köylerin etrafının mayınla döşendiği id-

v diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) (1) 

445. — Ankara Milletvekili Tevfi'k Koçak'ın, istanbul'daki bir diş doktorunun mu
ayenehanesinin polislerce basıldığı ve telefonunun dinlendiği iddialarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/908) (1) 

446. — istanbul Milletvekili Ali Haydar Erdoğan'ın, Başbakanlıkça Devlet Plan
lama Teşkilatından alındığı iddia edilen hayali ihracat dosyaları için dava açılıp açıl
madığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/891) (1) 

447. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğaın'ın, «Eğitim - İş Kolu Kamu Gö
revlileri Sendikası» nm kuruluş başvurusuyla ilgili dilekçenin Ankara Valiliğince ka
bul edilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/843) 

448. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Devlet ihale Kanununun 44 üncü 
maddesi uyarınca verilen ihaleılere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/892) (1) 

449. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'm, konut edindirme fonu için toplanan 
paralara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/849) 

450. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'm, Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edil
mesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun uyarınca yapılan işlemlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/850) 

451. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi Dön
mezler Köyünden iki vatandaşın Boğazveren Köyü korucuları tarafından gözaltına 
alındığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/893) (1) 

452. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İli Beytüşşebap ilçesine bağ
lı Dönmezler, Kovankaya ve Yassıtaş köylerindeki vatandaşlardan köylerini boşalt
malarının istendiği iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/894) (1) 
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453. — Nevşehir Milletvekili Cemal Seymen'in, Cumhur başkanlığının 1990 malî 
yılı ödeneğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/895) (1) 

454. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Mardin İli Dargeçit İlçesinde 30.5.1990 
- 1.6.1990 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/896) (1) 

455. — Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş'in, Bayan özal'ın Japonya ziyare
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/909) (1) 

456. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, küçük esnaf ve çiftçilerin vergi 
cezalarının affedilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/910) (1) 

457. — Bingöl Milletvekili llihami Binici'nin, Ankara Tıp Fakültesi 3 üncü sınıf 
öğrencilerinden birine işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/911) (1) 

458. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Beytüşşebap İlçesi Oymakaya Kö
yü civarında 1990 yılı Nisan ayında meydana gelen olaya ve olayla ilgili olarak ileri 
sürülen iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/912) (1) 

459. — 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) 

460. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Bağ - Kur emeklilerinin yaşam 
standardının yükseltilmesi için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/913) (1) 

461. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Ankara İli Şereflikoçhisar İlçesinde 
görevli jandarma bölük komutanı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/914) (1) 

4.62. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, geçmiş yıllarda tatile gönderilen 
öğrencilerin sayısına ve öğrencilere «gençlik tatil kredisi» verilip verilmeyeceğine iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/917) (1) 

463. —- Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Etîbanfc - Kütahya 100 üncü 
Yıl Gümüş Üretim Tesislerinin yıllık üretim miktarına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/918) (1) 

464. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, silah taşıma ruhsatı verilen il 
genel meclisi üyelerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/919) (1) 

465. — Ankara Milletvekili Erol Ağagii'in, karayoluyla hacca gitmeleri yasakla
nan vatandaşların mağdur edildiği iddiasına ve bunlardan alınan paralara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/852) 
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466. —• İçel Milletvekili M. İstemihan Talay'ın, T. C. Ziraat Bankasınca hayvan
cılık kredilerine uygulanan faiz oranına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/925) (1) 

467. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, 1990 yılı hac döneminde baş
vuruda bulunan ve hacca gidebilen vatandaşların sayısına ve hacı adaylarından alman 
ücretlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/926) (1) 

468. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Fırat Üniversitesinde çalıştırılan ge
çici işçilere sözleşmeye bağlı haklarının verilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/927) (1) 

469. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Karaman İli Ermenek İlçesinde 
Türkiye Emlak Bankası şubesi açılıp açılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/929) (1) 

470. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, olağanüstü hal uygulaması nedeniyle 
yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/930) (1) 

471. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak İli Kurucaşile 
İlçesi Tekkeönü Köyü Sağlık Ocağının araç ve tıbbî malzeme sorununa ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/855) * 

472. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak İli Kurucaşile 
İlçesi Tekkeönü Köyü Sağlık Ocağının doktor sorununa ilişkin Sağlık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/856) 

473. — Zonguldak. Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Amasra İlçesi adlî teşkila
tının ne zaman kurulacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/857) 

474. — 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) 

475. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Çevrimli Köyünde meydâna gelen 
olayla ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/931) (1) 

476. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, otomobil ithalinin neden olacağı 
sorunlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/932) (1) 

477. — 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) 

478. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, bir Devlet Bakanının gümrüksüz ola
rak yurda kaçak mal soktuğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/934) (1) 

479. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bazı üst düzey bürokratların «Rabi-
tat-ül Alem-il İslam Teşkilatı» tarafından hacca davet edildiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/935) (1) 
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480. — Bingöl Milletvekili İlhami Binici'nin, Ankara Sigortanın Etibank tarafın
dan satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/936) (1) 

481. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Muğla İli Milas İlçesi, Gümrük 
Kasabası Dalyan bölgesinde yapılması düşünülen havaalanına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/937) (1) • -

482. — Ankara Milletvekili IBeşer' Baydar'm, Denizcilik Bankasınca, gemi alımı 
için kimlere ne miktar kredi verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/938) (1) 

483. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 1990 yılı hac; adaylarının kar
şılaştıkları bazı sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/940) (1) 

484. — izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, vatandaşlıktan çıkartılan bazı 
eski vatandaşlara farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin • Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/941) (1) 

485. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Sağlık Bakanığı ile Sosyal Sigortalar 
Kurumu dışındaki sağlık tesislerinde çalışan sağlık personelinin ek ödemeden yarar-
Tandırılmamasmın nedenine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/859) 

486. — 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) 

487. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İda
resince Ankara Mesnevi Sokakta yaptırılan lojmanların tefriş ve tahsisine ve idarece 
bazı usulsüz işlemler yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/943) (1) 

488. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Başbakanın İskenderun ve İkizce'ye 
yaptığı seçim gezisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/860) 

489. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, askerî helikopterlerin hangi hallerde 
kimin emri ile kullanıldığına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/861) 

490. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Silopi İlçesi Derebaşı Köyünden zo
runlu olarak İlçeye göç ettiği iddia edilen vatandaşların sorunlarına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/862) 

491. — İçel Milletvekili M. İstemihan Talay'ın, MİT'in Ankara Teşkilatında gö
revli sivil kökenli elemanların Doğu ve Güneydoğudaki illere sürüldüğü iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/944) (1) 

492. — Erzurum Milletvekili İsmail KÖse'nin, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi 
Liderinin bölücülük yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/863) 
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493. — Erzurum Milletvekili ismail 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) 

494. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Van ili Başkale ilçesi Yukarı Dik
men Köyünde 1.6.1990 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/945) (1) 

495. — 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) 

496. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 1990 yılı Haziran ayında Tunceli İli 
Ovacık ilçesi 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) 

497. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, petrol ürünlerinin kullanımında tasarrufa 
gidilmesi için açıklama yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner* 
gesi (6/865) 

498. — Kars Milletvekili Malhmut Almak'ın, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafın
dan tahıl bedeli olarak çiftçilere verilen çeklerin karşılıksız çıktığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/948) (1) 

499. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası A. O. ile 
ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan, sözlü soru önergesi (6/949) (1) 

500. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, Manisa ili Sarıgöl İlçesinin güneyin
deki kuşatma kanalının doldurulmasının neden olduğu sorunlara ve Ömerli Deresinin 
ıslahına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/950) (1) 

501. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Toplu Konut idaresince 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) 

502. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Toprak Mahsulleri Ofisince Trak
ya yöresinde 22.7.1990 tarihinden bu yana çiftçilerden satın alınan tahılların bedelle
rinin ödenmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/952) (1) 

503. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Şırnak İli Uludere İlçesi Ballı 
Köyünden bazı vatandaşların keyfî olarak gözaltına alındığı iddiasına ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/956) (1) 

504. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, izmir Büyükşehir Belediyesince Macar 
İkarus Firmasından satın alınacak körüklü otobüsler için Ziraat Bankasınca teminat 
mektubu verilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/957) (1) 
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505. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, §ırnak İline bağlı Dereler ve 
Taraklı köylerinde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/958) (1) 

506. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Devlete ait makam .otolarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/959) (1) 

507. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Devlet yetkililerinin son altı ayda 
yaptıkları yurt dışı gezilerinin maliyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/962) (1) 

508. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, il genel meclisi üyelerine silah ruhsatı 
verilmesinde farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/870) 

509. — İçel Milletvekili M. Istemihan 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) 

510. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Etibank Mazıdağı Fosfat İşletme te
sislerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/966) (1) 

• 511. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası A.O. Genel 
Müdürü hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/967) (1) 

512. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Yalova - Gökçedere Köyünde şeriat çağ
rısı yaptığı iddia edilen bir kişi hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/968) (1) 

513. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, Ardahan - Şavşat karayolunun ne za
man bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/970) (1) 

514. — İstanbul Milletveidli Mustafa Sarıgül'ün, Zara - Suşehri Geminderesi yolu
nun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/971) (1) 

515. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Nusaybin'in Kuru Köyünde 26 -
29.8.1990 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/977) (1) 

516. — Muğla Mületvekili Musa Gökbel'in, ülkemizde faaliyet gösteren sermaye 
şirketlerinden hangilerine kamu adına sermaye ortağı olunduğuna ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/978) (1) 

517. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Göksün - Andırın ve 
Andırın - Kahramanmaraş yollarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/882) 

518. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'ln Menderes Deltasına ve bölgede 
uygulanacak olan «Sulak alanların ve bataklıkların kurutulması projesi»ne ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/981) (1) 
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519. — 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) 

520. — îzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, izmir'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) 

521. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Kesk'in'in, Şırnak İli Uludere İlçesindeki yok
sul vatandaşlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonundan yardım yapılmadığı 
iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/992) (1) 

522. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, Çevre Kirliliğini Önleme Fonun
dan illere ayrılan tahsisatlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6j/994) (1) 

523. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Şırnak İli merkezinde oturan va
tandaşlara ait meyve ve kavak ağaçlarının güvenlik güçlerince kesildiği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/995) (1) 

524. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli İlinin çevre soıjunlarıyla 
ilgili olarak yabancı bir firmaya tanzim ettirilen rapora ve bu rapor gereğince alınan 
tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1000) (1) j 

525. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Yuvacık (Kirazdere) Barajııjıa ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1001) (1) 

İzmit 526. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, İstanbul - Adapazarı ve 
lova karayolları üzerindeki bazı yerleşim yerlerine üst geçit yapılıp yapılma^' 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1002) (1) 

it - Ya-
cağıııa 

527. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Çankırı İli İlgaz ilçesi İSaraycık 
Köyünde 15.7.1987 tarihinde meydana gelen yangından zarar gören vatandaşlara ne 
gibi yardımlar yapıldığına ilişkin Bayındırlık ve İskân 'Bakanından sözlü so^u öner
gesi (6/897) 

528. — Adana Milletvekili M. Selahattin Kılıç'ın, Kalecik Barajı Düzidi ve Os
maniye sulama şebekelerine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1005) (1) 

529. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, soğuk demircilik meslek dalı için 
yazar kasa kullanma mecburiyetinin kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Balkanından sözlü soru önergesi (6/898) 

530. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Afyon İli Bayat İlçesi tmrallı Köyü 
Sağlık Ocağının ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/899) 
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531. — 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) 

532. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Afyon İli Tatarlı Kasabasında daha 
önce kapatılan jandarma karakolunun yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/902) 

533. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'm, Kütahya İlinin ne zaman doğal 
gaza kavuşturulacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/903) 

534. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'm, Beşkarış ve Akçaköy barajları
nın yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1008) (1) 

535. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Çevre Müsteşarlığınca belediye
lere verilen çöp araçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1009) (1) 

536. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Mardin İlinde kapalı bulunan 
okul sayısına ve öğretmen sorununa ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/904) • 

537. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Mardin'de nakliyat işiyle uğraşan 
şoför ve nakliyecilerin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/905) 

538. — Bingöl Milletvekili İlhami Binici'nin, Bingöl İli Sıtma Savaş Kurumunda 
görevli bir sağlık memurunun emekliye ayrılış nedenine ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/907) 

539. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Aşağı Sakarya Projesine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/920) 

540. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Magic Box'm yayınına-nasıl ve 
niçin izin verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1014) (1) 

541. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya İlindeki Gökçeören batak
lığının kurutulması ve Çark Deresinin ıslahı çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/921) 

542. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya Organize Sanayi Bölgesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) 

543. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Magic Box Şirketine Türkiye Kal
kınma Bankasınca kredi verilip verilmediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/923) 

544. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli ı Merkezine bağlı ör-
dekli Köyündeki vatandaşlara ait ot yığınları ile ahırların güvenlik güçlerince yakıldı
ğı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1017) (1) 

(98 inci Birleşim) 
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545. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Polly Peck Şirketine Hükümetimiz
ce teminat mektubu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1018) (1) 

546. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Çevre Kanununun uygulanmasıy
la ilgili olarak çıkarılması gereken yönetmeliklere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1019) (1) 

547. — Elazığ MilletvekEi Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, 1991 yılı Yunus Emre tanıtım 
ve kutlamaları için ne gibi hazırlıklar yapıldığına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/924) 

548. — Çorum Milletvekili Rıza Hıman'ın, Çorum çevre yolu için ayrılan ödenek 
miktarına ve «Kırkdilim» geçidi için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1021) (1) 

549. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Hizan -. Kayadeler Köyünde 
28.9.1990 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/1036) (1) 

550. — İçel Milletvekili M. Istemihan 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) 

551. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, 3320 numaralı Kanunun uygulama
sına ve sertifikalı arsa satışlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1023) (1) 

552. — Hatay Milletvekili Ali Üyar'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) 

553. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, İzmir Büyükşehir Belediyesir 
nin satın alacağı otobüsler için teminat mektubu verilmesi konusunda T. C. Ziraat 
Bankasına yaptığı başvuruya ilişkin Başbakandanv sözlü soru önergesi (6/1026) (1) 

554. — 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) 

555. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Eskişehir Özel Tip Cezaevinin konu
muna Miskin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/954) 

556. — 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) 

557. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 26.3.1989 tarihinden sonra hangi be
lediyelere ne miktar yardım yapıldığına İlişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/972) . 
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558. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, televizyonda yayınlanan «32 nci 
Gün» programına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/973) 

559. — 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) 

560. — 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) 

561. — 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) 

562. — Hatay Milletvekili A1İ Uyar'ın, Bağ - Kur'uri eczanelere olan borcu nede
niyle eczanelerin bu Kurum hastalarına ilaç vermedikleri iddiasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından*sözlü soru önergesi (6/1038) (1) 

563. — Artvin Milletvekilli Ayhan Arifağaoğlu'nun, Cumhurbaşkanının A.B.D. 
gezisi sırasında Başkan Büsh'la yaptığı görüşmede Kıbrıs konusunun ele alınıp alın
madığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1039) (1) 

564. — 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 İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1040) (1) 

565. — Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, yurt dışında çalışan yurttaşları
mızın doğan çocuklarına verilebilecek isimlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/982) 

566. — Çorum Milletvekili Rıza Bıman'ın, üniversitelere bağlı hastanalere başvu
ran dar gelirli vatandaşların ücretsiz olarak muayene ve tedavi edilmelerinin düşünü
lüp düşünülmediğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/983) 

567. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde 
yapıldığı iddia edilen bilgisayar ihalesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/985) 

568. — 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) 

569. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Adıyaman İl özel İdaresince ger
çekleştirilen kum ocağı ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/987) 

570. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Türkiye Taşkömürü Kurumu ile ilgili 
iddiaıara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1043) (1) 
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571. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Sümerbank Holding A.Ş.'nin istanbul 
Menkul Kıymetler Borsasındaki faaliyetleriyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1044) (1) 

572. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumu Aile Bütünlüğünün Korunması Dairesi eski Başkanına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/988) 

573. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumu Genel Müdürü için tanzim ve tefriş edildiği iddia edilen makam odalarına 
ilişkjn Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/989) 

574. — 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) 

575. — 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) 

576. — 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) 

577. — 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) 

578. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum'daki sanayi kuruluşlarınca kir
letilen Derinçay'm neden olduğu çevre sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/997) , 

579. — Balıkesir Milletvekili t. Önder Kırlı'nın, Susurluk İmam - Hatip Lisesi kız 
öğrencilerinin Cumhuriyet Bayramı törenlerine başörtüsü ile katıldıkları iddiasına iliş
kin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1047) (1) 

580. — 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) 

581. — izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, izmir Büyükşehir Belediyesinin 
otobüs alımlarıyla ilgili kredi isteminin T. C. Ziraat Bankasınca geri çevrildiği iddia
sına ilişkin .Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1051) (1) 

582. — izmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Baş-
hukuk Müşavirliğine yapılan atamaya ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1052) (1) 
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583. — 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) 

584. — 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) 

585. — 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) 

586. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Bayan özal'ın A.B.D. ve Japonya zi
yaretlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1059) (1) 

587. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgöl'ün, işçi ve memurlar ile emeklilerin 
ekonomik sorunlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1060) (1) 

588. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, fon gelirlerine ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1061) (1) 

589. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in, Özel Harp Dairesine bağlı ol
duğu iddia edilen bir örgüte ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1010) 

590. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, müteahhit firmaya ödeme yapıl
madığı için Şanlıurfa Tünel inşaatının durduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1063) (1) 

591. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Güneydoğu'da görev yapan güvenlik 
görevlilerinden bazılarının psikolojik problemleri nedeniyle suç sayılacak eylemler 
yaptıkları iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1011) 

592. — 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) 

593. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, CIA Başkanının ülkemize geliş ne
denine ve Kontrğerilla Örgütüyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1070) (1) 

594. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Türkiye'de faaliyette bulunduğu id
dia edilen Kontrğerilla Örgütüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1071) (1) 

595. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Altıntaş - Gediz karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1012) 
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596. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Aslanapa - Altıntaş yoluna ve 
Kütahya Köy Hizmetleri ti Müdürlüğünce 1990 yılında gerçekleştirilen ve 1991 yılın
da gerçekleştirilecek olan asfalt çalışmalarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1013) 

597. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, Özel Harp Dairesi ile Kontrgerilla 
örgütü arasında ilgi bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1072) (1) 

598. — Bingöl Milletvekili İllhami 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) 

599. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, Kontrgerilla Örgütünün varlığına ve 
çalışma sahasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1074) (1) 

600. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, Kontrgerilla örgütünde bulunduğu 
iddia edilen silahlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1075) (1) 

601. — 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) 

602. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, olağanüstü hal bölgesinde yaşayan 
vatandaşların maruz kaldıkları iddia edilen uygulamalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1078) (1) 

603. — 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) 

604. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 19.12.1989 tarihinde MİT Müsteşar
lığı tarafından Başbakanlığa gönderildiği iddia edilen yazıya ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/1080) (1) 

605. — Balıkesir Milletvekili 1. Önder Kırlı'nın, Bandırma İlçesinde kurulmakta 
olan «Hidrojen Peroksit» fabrikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1081) (1) 

606. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Savunma Sanayi Müsteşarlığının he
likopter üretimi için açtığı iddia edilen ihaleye ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1028) * 

607. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, «İlk - San» İlkokulu öğretmenleri Sağ
lık ve Sosyal Yardım Sandığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1029) 

608. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum hinde Merkeze bağlı bazı köy
lerin yol ve elektrik sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1032) 
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609. — Antalya Milletvekili İbrahim Demir'in, Antalya - Kaleiçi Yivli Minare 
Külliyesinin bir halı firmasına kiralandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1033) 

610. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, maden işçilerinin greve gitmelerinin 
nedenlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1082) (1) 

611. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, «Kontfgerilla» olarak bilinen özel 
Harp Dairesi mensuplarına Başbakanlık örtülü ödeneğinden ödeme yapılıp yapılma
dığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1085) (1) 

612. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars İli Kağızman İlçesi Akyayla Kö
yüne yapılan operasyon şurasında meydana geldiği iddia edilen bazı olaylara ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1086) (1) 

613. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, Muğla İli Milas - ören yolunun ge
nişletilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1087) (1) 

614. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, Sarıyer Beşiktaş maçının 
TRT'den naklen yaymlanmamasmın nedenine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1088) (1) 

615. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İline bağlı bazı köy
lerin güvenlik nedeniyle boşaltıldığı iddiasına İlişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1089) (1) 

616. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, Diyarbakır İli Lice İlçesine bağlı 
bazı köylerdeki ilkokulların eğitime kapalı tutulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/1090) (1) 

617. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Hakkâri İli Yüksekova İlçesi Yu
karı Tıluran Köyünde çobanlık yapan bir vatandaşın gözaltına alınmasının nedenine 
ilişkin İçişleri Bakamndan sözlü soru önergesi (6/1091) (1) 

618. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars Süt Fabrikasının özel sektöre 
devredilmesinin nedenlerine ve çalışan işçilerin ücretlerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/İ092) (1) 

619. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
özel Kalem Müdürüne ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1093) (1) 

620. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın Lüleburgaz Devlet Hastanesi ihalesine iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakamndan sözlü soru önergesi (6/1094) (1) 

621. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İli Lice İlçesinde 
11.12.1990 tarihinde meydana gelen olaylara ve İlçe Jandarma Komutanı hakkındaki 
iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1098) (1) 
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622. — Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın, ülkemiz ile Romanya arasında sı
nır ticareti anlaşması bulunup bulunmadığına ve ülkemize gelen Romen turistlerle il
gili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1099) (1) 

623. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, Diyarbakır İli Lice İlçesi Jandarma 
Komutanının maiyetindeki bazı görevlilere baskı yaptığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1100) (1) 

624. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır ili Lice ilçesindeki yurt
taşlara baskı yaptığı söylenen Jandarma Komutanı hakkında işlem yapılmadığı iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1101) (1) 

625. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, Siirt ili Eruh ilçesine bağlı köylerdeki 
bazı kişilerin gözaltına alınmalarının nedenine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1102) (1) 

626. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, ortaokullarda «Çevre Dersi» 
okutulup okutulmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1103) (1) 

627. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Ankara Üniversitesi Ibn-i Sina Tıp Fa
kültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinin ihtiyacı olan cihazlara ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1035) 

t 
628. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, idil Kaymakamlığınca psi

kolojik hareket çalışmaları ile ilgili olarak toplantı yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1053) 

629. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Körfez krizi nedeniyle muhtemel 
bir savaş durumuna karşı sivil savunma açısından ne gibi önlemler alındığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1107) (1) 

630. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Yüksekova İlçesi 
Dağlıca Bucağı Qenişdere Mezrası köylülerine ait konutların yakıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1112) (1) 

631. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, şeker pancarı ürün bedellerinin ne 
zaman ödeneceğine ve şeker zammı nedeniyle üreticilere ek ödeme yapılıp yapılmaya
cağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öergesi (6/1114) (1) 

632. —r İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, istanbul İli Yeniköy sahil şeri
dinin tahrip edildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1116) (1) 

633. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nin, Aydın Valisi ve Devlet Has
tanesi ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önerges (6/1117) (1)* 

634. — Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün'ün, yurt dışında çalışan ve iznini 
kullanmak üzere Türkye'ye gelen bir vatandaşın ölümüyle ilgili olarak ne gibi işlem- ! 

ler yapıldığına ilişkin İçişleri Bakanından soru • önergesi (6/1118) (1) 
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635. — İzmir Milletvekili Akın Gönen'in, Ege Bölgesindeki şirketlerden birço
ğunun 1990 yılında iflas etmesinin nedenlerine ye METAŞ'la ilgili iddialara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1119) (1) , . 

636. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in. Türkiye Taşkömürü Kurumunca üretilen 
satüabilir kömür miktarına ve 1989 - 1990 yıllarında gerçekleştirilen taşkömürü ithaline 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1120) (1) 

637. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, yurt dışında çalışan vatandaşlarımız ta
rafından kurulan spor kulüplerine yardım yapılıp yapılmayacağına ve Afyon İline 
bağlı bazı üçe ve kasabaların futbol sahası ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1121) (1) 

638. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, Futbol Federasyonuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1122) (1) ' 

639. — Ankara, Milletvekili İbrahim Tez'in, maden işçilerinin yürüyüşlerini görün
tülemek üzere basın mensupları için kiralanan helikopterin pilotlarının gözaltına alın
dığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi <6/1123) (1) 

640. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, Muğla İli Milas İlçesi Emniyet Müdü
rü hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1124) (1) 

641. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'm, Cumhurbaşkanının 3628 sayüı Ya
saya göre mal beyanında bulunup bulunmadığına ve bir inşaat şirketinin 1984 yılın
dan bugüne kadar Devletten aldığı ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1125) (1) , 

642. — Muğla Milletveküi Musa Gökbel'in, Muğla İli Bodrum İlçesi Turgutreis 
Kasabası Jandarma Karakol Komutanı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1126) (1) 

643. —.Tekirdağ Milletveküi Güneş Gürseler'in, Karadeniz'e atılan zehirli varil
lerle ilgili iddialara ve çevre koruması mevzuatına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1127) (1) 

644. — Kars MÜletvekili Mahmut Almak'ın, Yılmaz Güney'e ait filmlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1130) (1) 

645. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, pancar üreticilerine söküm avansı 
ve ürün bedellerinin ödenmediği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1131) (1) 

646. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1988 yılında ve daha öncesinde ülke
miz üzerinden Irak'a silah geçişine göz yumulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1136) (1) 

647. — Zonguldak Milletveküi Tevfik Ertüzün'ün, Körfez krizi nedeniyle hangi 
ülkelerden ve uluslararası kuruluşlardan ne kadar kredi, hibe ve petrol desteği sağlan
dığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1133) (1) 
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648. — Zonguldak Milletvekili Mustafa Tınaz Titiz'in, Zonguldak Teşebbüs Ajan
sı A.Ş.'ne amaçlarını gerçekleştirmek üzere tahsis edilen paranın serbest bırakılmama-
sının nedenine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1134) (1) 

649. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, Körfez krizinin 1991 yılı makro eko
nomik dengeleri ve altıncı beş yıllık kalkınma planı hedefleri üzerindeki etkilerine iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1083) 

650. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, 1990 yılının ilk yarısında ithalat rejimi 
kararma aykırı olarak eski tekstil makineleri ithal edildiği iddiasına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/1084) 

, \ 
651. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, ülkemize yönelik muhtemel bir fü

ze saldırısında ilk hedef olabilecek yerleşim yerlerindeki vatandaşların korunması için 
alman önlemlerin yeterli olmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1135) (1) • 

652. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, 1971 RAMSAR Sözleşmesinin 
Türkiye tarafından imzalanmamasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1137) (1) - . ' . . • • 

653. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın,gaz maskesi dağıtımındaki kriterlere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1138) (1) 

654. — Ankara Milletvekili Eşref Erdem'in, Atatürk Barajı inşaat ve su toplama 
alanları için yapılan kamulaştırma işlemlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1139) (1) 

655. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, körfez savaşı nedeniyle ülkemize ya
pıldığı iddia edilen dış kaynaklı yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1095) 

656. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, bazı milletvekillerinin TRT'yi ziyare
tinin siyasî bir görünüme sokulduğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1096) 

657. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, valiler ile ANAP'lı belediye başkan
ları hakkında Memurin Muhakematı Kanunu uyarınca istenip de izin verilmeyen so
ruşturma taleplerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1140) (1) 

658. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, Adana İli Seyhan İlçesi İmam Ha
tip Lisesindeki bir öğretmenin çekmiş olduğu telgraf nedeniyle cezalandırıldığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1097) 

659. — Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'nun, Körfez krizinin Türk ekonomi
sindeki olumsuz etkilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1143.). (1) 

660. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Türkiye'de körfezlerde avlanan 
deniz ürünlerinin kirli olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1144) (1) 
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661'. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'ün, çevre kirliliğinin Önlenmesi ama
cıyla Çevre Müsteşarlığı Fonundan belediyelere yapılan yardımlarla ilgili iddialara iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1145) (1) 

662. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal'ın, Toprak Mahsulleri Ofisince alış fiya
tının altında buğday satıldığı iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1146) (1) 

663. — Tokat Milletvekili Kenan Süzer'in, TRT'nin, körfez savaşıyla ilgili naklen 
yayınına ve CNN Televizyonu ile anlaşması bulunup bulunmadığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1104) 

664. — Muğla 'Milletvekili Musa Gökbel'in, Milas İlçesi Kemerköy'deki ilköğre
tim okulunun lise veya meslek lisesine dönüştürülmesine ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1147) (1) 
ı ' 

665. — izmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, Nif Çayı üzerinde faaliyette bulu
nan sanayi kuruluşlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1148) (1) 

666. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, METAŞ'ta çalışan işçilerin ücretlerine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1149) (1) 

667 — Çorum Milletvekili Rıza üıman'ın, 19.1.1991 tarihinde gözaltına alınan 
bir vatandaşın işkence ile öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1105) 

668. — Antalya Milletvekili ibrahim Demir'in, Antalya Havaalanının ihtiyaca ce
vap vermediği iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1110) 

669. — Antalya Milletvekili İbrahim Demir'in, ANT-BIRLIK'çe 1990 yılında ger
çekleştirilen kütlü pamuk alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1111) 

670. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, «Basmdan Özetler» isimli te
levizyon programında günlük bir gazeteye sansür uygulandığı iddiasına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1115) 

671. — istanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in, Eruh - Nivila (Çizmeli) Köyü 
halkına köy korucuları tarafından işkence ve eziyet edildiği iddiasına ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1128) 

672. — Antalya Milletvekili ibrahim Demir'in, Adana Çimento Sanayii A.Ş.'nin 
satışa çıkarılan hisse senetlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1129) 

673. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, Ankara Emniyet Müdürlü
ğünce gözaltına alınan üç vatandaşm işkence gördükleri ve onbeş günden fazla gözal
tında tutuldukları iddialarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1132) 
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7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

X I . — 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/591) (S. Sayısı : 507 ve 507'ye 1 inci Ek) (Da
ğıtma tarihleri : 18.1.1991, 7.2.1991) 

2. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın ve 3 Arkadaşının, 3394 ve 3542 Sayılı 
Kanunlarla Değişik 3194 Sayılı İmar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bu Kanuna İki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştirma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/333) (S. Sayısı : 421) (Dağıtma tarihi : 
17.5.1990) 

. X 3. — Adana Milletvekili Ahmet Akgün Albayrak ve 3 Arkadaşının, 30.4.1985 
Gün ve 3186 Sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerin Kuruluşu Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (2/459) (S. Sayısı: 509) (Dağıtma tarihi: 25.1.1991) 

X 4. — Malatya Milletvekili M. Bülent Çaparoğlu'nun, Yeni Kurulan Belediyeler 
ile Ekonomik Sıkıntıda Bulunan Belediyelere Malî Yardım Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/403) (S. Sayısı : 504) 
(Dağıtma tarihi : 17.1.1991) 

5. — 8.1.1985 Tarihli ve 3143 Sayılı Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Df'jr Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/768) (S. Sayısı : 515) (Dağıtma tarihi: 12.2.1991) 

6. — Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ile Rize Milletvekili Mustafa Nazikoğlu ve 7 Arkadaşının Türk Ceza Kanununun 
313, 314 ve 315 inci Maddeleri Gereğince Verilmiş Cezaların Affı Hakkında Kanun Tek
lifi, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Topçuoğlu ve 12 Arkadaşının 765 Sayılı Türk Ceza 
Kanununun Bk 2 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi, İzmir 
Milletvekili Ahmet Ersin'in 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 478 inci Maddesinin 2 nci 
Fıkrası ile 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile 765 Sayılı Türk 
Ceza Kanununun 453 üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tek
lifi, Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı'nın 765 Sayılı Türk Ceza Kanununda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/757, 2/276, 
2/322, 2/345, 2/420, 2/442) (S. Sayısı: 513) (Dağıtma tarihi: 12.2.1991) 

7. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ile Yozgat Milletvekili Ali Sakir 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) 

8. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin 
Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkın-



• — 61 — 

da Kanun ile 1580 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/409) (S. Sayısı :' 494) (Dağıtma, tarihi : 
3.12.1990) 

X 9. — 28.7.1981 Tarihli ve 2499 Sayılı Sermaye Piyasası kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret, Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/625) (S.'Sayısı :.518) (Dağıtma ta
rihi : 15.2.1991) 

X 10. — 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Konya Millet
vekili Haydar Koyuncu ve 2 Arkadaşının, 2,924 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) 

11. — 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), 

12. — Millî Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/696) (S. Sayısı : 
415) (Dağıtma tarihi : 11.5.1990) 

X 13. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı ve .3 Arkadaşının 2918 Sayılı 
Karayolları Trafik Kanununun 6 ve 114 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/239) (S. Sayısı : 423) (Dağıtma 
tarihi : 15.5.1990) 

X 14. — Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve tçişleri Komisyonu Raporu (1/701) (S. Sayısı : 424) (Da
ğıtımı tarihi : 15.5.1990) 

15. — 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) 

16. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/629) (S. Sayısı : 430) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

17. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/879) (S. Sayısı : 431) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 
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18. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/904) (S, Sayısı : 432) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

19. — 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) 

20. — Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1044) (S. Sayısı : 440) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

21. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/968) (S. Sayısı : 441) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

22. — İstanbul Milletvekili- Mehmet Ali Eren'in, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/736) (S. Sayısı : 436) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

23. — 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) (S. Sayısı : 437) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

24. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlar* Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/902) (S. Sayısı : 438) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

25. — İçel Milletvekili Fikri Sağlar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Ku
rulu Karma Komisyon Raporu (3/941) (S. Sayısı : 435) (Dağıtma tarihi : 29.5.1990) 

26. —• 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 27. — 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) 
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X 28. — 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. Sayısı : 448) (Dağıt
ma tarihi : 27.9.1990) 

X 29. — Nükleer Enerjinin Barışçı Amaçlarla Kullanılması Alanında Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu (1/523) (S. Sayısı: 449), (Dağıtma tarihi: 27.9.1990) 

30. — 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) 

31. — 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) 

32. — îzmir Milletvekili Erdal tnönü ve 44 Arkadaşının, Temelli Kapatılmış Si
yasî Partilerin Açılması ve Hazineye İntikal Eden Mal Varlıklarının ladesi JHakkında 
Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/306) (S. Sayısı : 464) (Dağıtma ta
rihi : 22.10.1990) 

33. — Kütahya Mületveküi Mustafa Kalemli ve 3 Arkadaşının, 10.7.1953 Ta
rihli ve 6132 Sayüı 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 34. — 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 35. — 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 36. — 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) 

37. ->- İstanbul Milletvekili Mustafa Timisi ve 7 Arkadaşının, 2559 Sayılı Polis 
Vazife ve Selahiyet Yasasına Bir Madde Eklenmesine ve 466 Sayılı Yasa Dışı Yaka
lanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Yasanın 1 inci Mad
desinin Bir Bendinin Değiştirilmesine İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet ve İçişleri komis
yonları raporları (2/39) (S. Sayısı: 469) (Dağıtma tarihi: 31.10.1990) 
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38. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'ün, 1580 Sayılı Belediye Kanununun 53 ün
cü Maddesinin 1 inci Fıkrasının 4 üncü Bendinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/300) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma ta
rihi : 31.10.1990) 

X 39. — Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nın Onaylanmasının Uygun Bu-
luduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/690) 
(S Sayısı : 477) (Dağıtma tarihi: 5.11.1990) 

40. — 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 41. — 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 42. — 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 43. *—, 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 44. — 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 45. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti Ara
sında Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın -İnfazı Amacıyla Hükümlü Şahısların Transferine 
Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uyguri Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/610) (S. Sayısı : 487) (Dağıtma tarihi : 
8.11.1990) 

X 46. — Yeraltı Madenlerinde İşe Alınmada Asgarî Yaş Hakkında 123 Sayılı 
Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasaıısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/578) (S. Sa
yısı : 476) (Dağıtma tarihi : 15.11.1990) 

X 47. — 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) 
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X 48. — Yabancı Hâkem Kararlarının Tanmması ve'icrası Hakkındaki New York 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/633) {S. Sayısı: :500) (Dağıtma tarihi Î 28.12,1990) 

X 49. — Suçluların ladesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek İkinci Protokol'ün-Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/680) (S. Sayısı : 501) (Dağıtma tarihi: 28.12.1990) 

X 50. — Tohumlukların Tescil, Kontrol, ve Sertifikasyonu Hakkında Kanunun 5 inci 
Maddesine Üç Bent 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 51. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/728) 
(S. Sayısı : 505) (Dağıtma tarihi : 17.1.1991) 

52. — T. C. Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/763) (S. Sayısı : 
506) (Dağıtma tarihi : 17.1.1991) 

53. — Türkiye Bağcılığının Modernleştirilmesi ve Bağcılığımızın Kalkındırılması 
Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/756) (S. Sayısı : 511) (Dağıtma ta
rihi : 7.2.1991) 

X 54. — Bir Evlenme Akdine Dayanmayan Birleşmelerin Evlilik ve Evlilik Dışında 
Doğan Çocukların Düzgün Nesepli Olarak Tesciline İlişkin Kanun Tasarısı ile Hatay 
Milletvekili Öner Miski ve 12 Arkadaşının Bir Evlenme Akdine Dayanmayan Birleşme
lerden Doğan Çocukların Neseplerinin Düzeltilmesine ve Bu Birleşmelerin Evlilik Ola
rak Tescillerine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/726, 2/307) 
(S. Sayısı : 514) (Dağıtma tarihi : 12.2.1991) 

55. — Atatürk Orman Çiftliği Mülkiyetindeki Bir Kısım Arazinin Türkiye Cum
huriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne Devredilmesine İzin Veril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/787) (S. Sa
yısı : 516) (Dağıtma tarihi : 12.2.1991) 

56. — Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında Kanunda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/745) (S. Sayısı : 517) (Dağıtma tarihi : 14.2.1991) 

57. — 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 55 Arkadaşının, 1402 
Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren ve Kanuna Bazı Ek Ge
çici Maddeler Eklenmesi Hakkındaki Yasa Teklifi ve Hatay Milletvekili Öner Mis-
ki'nin 13.5.1971 Tarihli ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununun Üç Maddesinde 
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Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet komisyon
ları raporları (1/526, 2/36, 2/38) (S. Sayısı : 520) (Dağıtma tarihi : 20.2.1991) 

58. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 20.5.1990 Tarih ve 3644 Sayılı 130 
İlçe Kurulması Hakkındaki Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/385) (S. Sayısı : 521) (Dağıtma tarihi : 
20.2.1991) 

59. — İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in, 26.6.1973 Tarih ve 1774 Sayılı Kim
lik Bildirme Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/437) (S. Sayısı : 522) (Dağıtma tarihi : 26.2.1991) 

60. — Yargıtay Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/721) (S. Sa
yısı : 523) (Dağıtma tarihi : 28.2.1991) 

61. — Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/764) (S. Sayısı : 524) (Dağıtma tarihi : 28.2.1991) 

62. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/759) (S. Sayısı : 525) (Dağıtma tarihi : 28.2.1991) 

63. — Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/760) (S. Sayısı : 526) (Dağıtma tarihi : 28.2.1991) 

X 64. — Adlî Personel ile. Hazine Avukatlarına Yol Gideri ve Tazminat Veril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe, komisyonları raporları 
(1/778) (S. Sayısı : 527) (Dağıtma tarihi : 28.2.1991) 

65. — Uzman Erbaş Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/786) (S. Sayısı : 528) (Dağıtma 
tarihi : 5.3.1991) 

66. — Kars Milletvekili Mahmut Almak ve 9 Arkadaşının, 442 Sayılı Köy Kanu
nunun 74 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/407) (S. Sayısı : 529) (Dağıtma tarihi : 
5.3.1991) 

67. — Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Mer
kezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın 3221 Sayılı Hâkim ve Savcı Aday
ları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 8 inci Maddesinin 
2 Numaralı Bendinin^(a) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Kır
şehir Milletvekili Gökhan Maraş'ın 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 3221 
Sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka-
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nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/748, 2/133, 2/491) (S. Sayısı : 531) (Dağıtma tarihi : 7.3.1991) 

68. — îzmir Milletvekili M. Turan Bayazıt ve 4 Arkadaşının, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 55 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında İçtüzük 
Değişiklik Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/484) (S. Sayısı : 532) (Dağıtma 
tarihi : 7.3.1991) 

69. — Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Anayasa ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komisyonları 
raporları '(1/784) (S. Sayısı : 537) (Dağıtma tarihi : 20.3.1991) 

70. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Düşürülen Türk Uçağının Tazmini Konusunda Türkiye - Suriye Protokolü
nün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/779) (S. Sayısı : 542) (Dağıtma tarihi : 21.3.1991) 

(X) Açık oylamaya tabi isleri gösterir. 

(98 inci Birleşim) 




