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şişme hastanelere ve GAP Sağlık Projesine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Halil 
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5. — tzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Adlî Tıp Kurumunca aynı davada 
verildiği ve birbiriyle çeliştiği iddia edilen raporlara ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun yazılı cevabı (7/1974) 124:126 

6. — İstanbul Milletvekili Ali Haydar Erdoğan'ın, fon gelirlerini artırmak 
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alındığı iddiasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakam Mahmut Oltan Sungurlu'nun 
yazılı cevabı (7/1983) 126:128 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

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

Samsun Milletvekili İrfan Demiralp ve 12 arkadışının, Cumhurbaşkanı Turgut özal'ın acil 
para yardımı ve stratejik işbirliği konularında ABD Başkanı Geprge Bush ile yaptığı ikili gö
rüşmeler konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/43) Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu; önergenin gündemde yerini alacağı ve öngörüşmesinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, KİT Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin öner
gesi, Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 17 nci Maddesine İki Fıkra Eklenmesi
ne Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun Tasarısı (1/707) 
(S. Sayısı : 545) ile; 

8.1.1985 Tarihli ve 3143 Sayılı Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısının (1/768) (S. Sayısı : 515), yapılan görüşmelerden; 

3186 Sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifinin (1/459) (S. Sayısı : 509), yapılan açık oylamadan; 

Sonra, kabul edilip kanunlaştıkları açıklandı. 

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 Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(2/333) (S. Sayısı : 421) görüşmeleri Hükümet ve Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır 
bulunmadıklarından; 

Malatya Milletvekili M. Bülent Çaparoğlu'nun, Yeni Kurulan Belediyeler ile Ekonomik 
Sıkıntıda Bulunan Belediyelere Malî Yardım Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının (2/403) (S. Sayısı : 504) görüşülmesi de, Hükümet 
temsilcisi Genel Kurulda hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere; 

Ertelendiler. 
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Grupların mutabakatı üzerine; 
9 Nisan 1991 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 16.19'da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Ytlmaz Hocaoğlu 

Kâtip Üye 
Edirne 

ismail Üğaul 

• II 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

5 . 4 . 1991 Cuma 

Teklifler 

1. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoglu ve Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, 
23 Haziran 1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa 13.4.1983 Tarih ve 2814 Sayılı 
Kanun ile Eklenen Ek 2 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/525) (Adalet 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.4.1991) 

2. — tzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 32 
nci Maddesine Üç Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/526) (Plan ve Bütçe Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.4.1991) 

3. — tzmir Milletvekili Işılay Saygın ve 3 Arkadaşının, 12 Mart 1982 Tarih ve 2634 Sayılı 
Turizmi Teşvik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 3 Ek Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/527) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve 
Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.4.1991) 

4. — Balıkesir Milletvekili A. Edip Uğur ve 31 Arkadaşının, 22.6.1965 Tarihli ve 633 Sayılı 
Diyanet tşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Yeniden 
Düzenlenmesine Dair Kanun Teklifi (2/528) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 1.4.1991) 

5. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Uncu'nun, 28.3.1983 Tarih ve 2809 sayılı Yük
seköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkındaki Kanuna 1 Ek, 1 Geçici Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Teklifi (2/529) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 1.4.1991) 

6. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoglu ve 4 Arkadaşının, 5434 Sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
(2/530) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.4.1991) 

Yazûı Soru Önergesi 
1. —- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Kuzey Irak'ta meydana gelen olaylara ilişkin Baş

bakandan yazılı soru önergesi (7/2013) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.4.1991) 

Kâtip Üye 
İstanbul 

Mustafa Songül 
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8 . 4 . 1991 Pazartesi 

Tasan 

1. — Terörle Mücadele Kanunu Tasarısı (1/802) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 8.4.1991) 

Teklif 

1. — Malatya Milletvekili M. Bülent Çaparoğlu ve 4 Arkadaşının, 28.3.1983 Tarih ye 2809 
Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 30 uncu Maddesinin (b) Bendinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi (2/531) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 4.4.1991) 

>, • Tezkereler 

1. -— Necat Coşkun Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık 
Tezkeresi (3/1610) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.4.1991) 

2. — Ağrı Milletvekili Mehmet Yaşar'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/1611) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.4.1991) 

3. — Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Demir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1612) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Ku
rulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.4.1991) 

4. — Sakarya Milletvekili Mümtaz özkök'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/1613) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.4.1991) 

5. — Manisa Milletvekili Mehmet Yenişehirlioğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1614) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerin
den Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.4.1991) 
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BİRÎNCt OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hocaoğlu 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), Kadir Demir (Konya) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 104 üncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salon

da bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 
(İstanbul Milletvekili Behiç Sadi Abbasoğlu'na kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Bugün gündemimiz yoğun olduğu için, arkadaşlarımızın gündem dışı söz taleplerini kar-

şılayamıyoruz. 
Gündeme geçiyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Kuveyt'e gidecek dan Başbakan Yıldırım Akbulut'un dönüsüne kadar, Başbakanlığa, Devlet 

Bakam Mehmet Keçeciler'in vekillik etmesinin, uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1615) 

BAŞKAN — "Sunuşlar" bölümünde Cumhurbaşkanlığının tezkereleri vardır, okutup bil
gilerinize sunacağım. » 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Nisan 1991 tarihinde Kuvyet'e gidecek olan Başbakan 

Yıldınm Akbulut'un dönüşüne kadar; Başbakanlığa, Devlet Bakam. Mehmet Keçeciler'in ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2, — Kuveyt'e gidecek olan Devlet Bakam Iştn Çelebi'nin dönüşüne kadar, devlet, Bakanlığına, 
Maliye ve Gümrük Bakam Adnan Kahveci'nin vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/1616) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Nisan 1991 tarihinde Kuveyt'e gidecek olan Devlet Ba
kam Işın Çelebi'nin dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan 
Kahveci'nin vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgile
rinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
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3. — Kuveyt'e gidecek olan Bayındırlık ve iskân Bakam Cengiz Alttnkaya'mn dönüşüne kadar, 
Bayındırlık ve iskân Bakanlığına, Devlet Bakanı Hüsamettin Oruç'ün vekillik etmesinin uygun görüldü
ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1617) 

BAŞKAN — Piğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Nisan 1991 tarihinde Kuveyt'e gidecek olan Bayındırlık 
ve tskân Bakanı Cengiz Altınkaya'nın dönüşüne kadar; Bayındırlık ve tskân Bakanlığına, Devlet 
Bakanı Hüsamettin örüç'ün vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
4. — Çin Halk Cumhuriyetine gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakam Şükrü Yürür'ün dönüşüne 

kadar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Maliye ve Gümrük Bakam Adnan Kahveci'nûı vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1618) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 6 - İS Nisan 1991 tarihleri arasında Çin Halk Cumhuriye
tine gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür'ün dönüşüne kadar; Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığına, Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci'nin vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
5. •— Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakam ibrahim Ozdemir'in dönüşü

ne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakam ismet Ozarslan'm vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1619) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 4 Nisan 1991 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine 
gidecek olan Devlet Bakanı tbrahim ozdemir'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet 
Bakanı tsmet ozarslan'm vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
6. — Hollanda'ya gidecek olan Cumhurbaşkanı Turgut Özal'in dönüşüne kadar, Cumhurbaşkanlı

ğına, TBMM Başkam I. Kaya Erdem'in vekillik edeceğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1620) 
i' BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Hollanda resmî makamları ile temaslarda bulunmak ve Amsterdam'da düzenlenecek "Glo

bal Panele" iştirak etmek üzere, 8 - 10 Nisan 1991 tarihleri arasında adı geçen ülkeyi ziyaret 
edeceğimden, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
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106 ncı maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı t. Kaya Erdem vekâlet edecektir. 
Bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
7. — İngiltere Avam Kamarasında yapılacak bir toplantıya TEMM'ni kmsüen katılacak Parla

mento heyetine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1621) 
BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup bil

gilerinize sunacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

ingiltere Avam Kamarası Dışişleri Komisyonunun 21 - 25 Nisan 1991 tarihleri arasında 
Londra'da düzenleyeceği bir toplantıya Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen bir Parlamen
to heyetimizin katılması 2.4.1991 tarihli 101 inci Birleşiminde tasvip edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış ilişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 Sayılı 
Kanunun 2 nci maddesi uyarınca heyetimizi oluşturmak üzere siyasî parti gruplarınca bildiri
len sayın üyelerimizin isimleri aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır. 

t. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkam 
Baki Durmaz Afyon 
Hasan Adnan Tutkun Amasya 
Mehmet Sağdıç Ankara 
Sabahattin Araş Erzurum 
Cevdet Akçalı İstanbul 
özer Gürbüz Sinop 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
8. — Adalet Komisyonu Başkanlığının, Zonguldak milletvekili Güneş Müftüoğlu ve Sakarya mil

letvekili Ayhan Sakallıoğlu ve 3 arkadaşının, 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa Ekli (1) ve 
(2) Sayılı Cetvellerin "Birinci Sınıfa Ayrılmış" Bölümlerinin Sonuna Bir Cümle Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifinin, Plan ve Bütçe Komisyonunda da görüşülmesine ilişkin tezkeresi (3/1622) 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu Başkanlığının içtüzüğün 35 inci maddesinin birinci fık
rasına göre verilmiş bir tezkeresi vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun ve Sakarya Milletvekili Ayhan Sakallıoğlu ve 

3 Arkadaşının; 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa Ekli (1) ve (2) Sayılı Cetvellerin, "Bi
rinci Sınıfa Ayrılmış" bölümlerinin Sonuna Bir Cümle Eklenmesine Dair Kanun Teklifleri Ko
misyonumuzun 3.4.1991 Tarih ve 12 sayılı toplantısında birleştirilmek ve Sakarya Milletvekili Ayhan 
Sakallıoğlu'nun teklifi esas alınmak suretiyle incelenip görüşülmüş ve teklif aynen kabul edilmiştir. 

Ancak, tekliflerin getirdiği malî yük dikkate alınarak Plan ve Bütçe Komisyonunda da 
görüşülmesi gerektiği düşüncesi ile, Komisyonumuz, tekliflerin içtüzüğün 35 inci maddesinin 
birinci fıkrası gereğince Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesini kararlaştırmıştır. 

Gereğinin yapılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Alpaslan Pehlivanlı 
Adalet Komisyonu Başkanı 
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BAŞKAN — Bu husus, Plan ve Bütçe Komisyonunca da uygun görülmüştür. Bu nedenle, 
sözkonusu kanun teklifleri, içtüzüğün 35 inci maddesi gereği olarak, Başkanlıkça, Plan ve Bütçe 
Komisyonuna havale edilecektir. 

Bilgilerinize sunulur. 
B) ÖNERİLER 
a) Danışma Kurulu Önerileri 
1. — (9/4) esas numaralı Meclis soruşturması önergesinin, gündemin "Özel Gündemde Ur Alacak 

İğler" kısmının ikinci sırasında yer almasına ve görüşülme gününe ilişkin Danışma Kurulu önerisi 
BAŞKAN — Danışma Kurulunun önerileri vardır, okutup, ayrı ayrı oylan niza sunacağım. 

Danışma Kurulu önerisi 
No. 86 Tarih : 14.4.1991 
Danışma Kurulunca aşağıdaki önerinin Genel Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
ANAP Grubu Başkanvekili SHP Grubu Başkanvekili 

Raşit Daldal Onur Kumbaracıbaşı 
DYP Grubu Başkanvekili 

Mustafa Çorapçıoğlu 
öneri : Genel Kurulun, 28.3.1991 tarihli 100 üncü Birleşiminde okunmuş bulunan, Mali

ye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci hakkındaki (9/4) Esas Numaralı Meclis Soruşturması 
önergesinin, Gündemin "özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmının 2 nci sırasında yer alma
sı ve Anayasanın 100 üncü maddesine göre Meclis Soruşturması açılıp açılmaması konusunda
ki görüşmelerin Genel Kurulun 9.4.1991 Salı günkü birleşiminde yapılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilIeri,okunmuş bulunan Danışma Kurulu önerisini oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — TBMM'nin 71 inci Kuruluş Yüdonümü ile, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kut
lanması amactyla yapılacak görüşmeler için, Gend Kurulun 23 Nisan 1991 Salı günü toplanmasına 
ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

BAŞKAN — Diğer öneriyi okutuyorum : 
Danışma Kurulu önerisi 

No. 87 Tarih : 4.4.1991 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kuruluşunun 71 inci Yıldönümünün ve Ulusal Egemen

lik ve Çocuk Bayramının kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi amacıyla yapı
lacak görüşmeler için Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 23 Nisan 1991 Salı günü 
saat 14.30'da toplanması önerilmiştir. 

Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
ANAP Grubu Başkanvekili SHP Grubu Başkanvekili 

Raşit Daldal Onur Kumbaracıbaşı 
DYP Grubu Başkanvekili < 

Mustafa Çorapçıoğlu 
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BAŞKAN — Okunmuş bulunan Danışma Kurulu önerisini oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arastnda, Düşürü
len Türk Uçağntn Tazmini Konusunda Türkiye - Suriye Protokolünün Onaylanmastntn Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasartsmm (1/779) (S. Sayısı : 542), gündemin birinci strasma altnmastna 
ilişkin Danışma Kurulu Önerisi 

BAŞKAN — Diğer Danışma Kurulu önerisini okutuyorum : . 
Danışma Kurulu önerisi 

No. 88 Tarih : 5.4.1991 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer'İşler" kısmının 

67 nci sırasında yer alan, 542 Sıra Sayılı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cum
huriyeti Hükümeti Arasında, Düşürülen Türk Uçağının Tazmini Konusunda Türkiye - Suriye 
Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısının bu kısmın bi
rinci sırasına alınması, Danışma Kurulunca önerilmiştir. 

Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
ANAP Grubu Başkanvekili SHP Grubu Başkanvekili 

Raşit Daldal Onur Kumbaracıbaşı 
DYP Grubu Başkanvekili 

Mustafa Çorapçıoğlu 
BAŞKAN — Okunmuş bulunan Danışma Kurulu önerisini oylarınıza sunuyorum :• Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
b) Başkanlık Önerileri 
1. — TBMM Genel kurulunun 23 Nisan 1991 Sah günü yapacağı özel toplantıda başkaca bir 

konunun görüşülmemesine ve konuşmacılarla, konuşma sürelerine ilişkin Başkanlık önerisi 
BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının önerileri vardır, okutup oyları

nıza sunacağım : , 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna < 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 71 inci yıldönümünü ve Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramını kutlamak ve günün önem ve anlamım belirtmek için, 23 Nisan 1991 Salı 
günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda özel bir görüşme yapılması hakkında, 
İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre Danışma Kurulunun görüşüne uygun olarak Başkanlığı
mızca hazırlanan önerileri Genel Kurulun onayına sunuyorum. 

Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Başkanlık önerileri : 
1. Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 71 inci yıldönümü ve Ulusal Egemen

lik ve Çocuk Bayramı olan 23 Nisan 1991 Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuru-
. lunda bir görüşme açılması, 
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2. 23 Nisan 1991 Salı günü Genel Kurulun yapacağı toplantıda başkaca bir konunun gö
rüşülmemesi, 

3. Görüşmelerde; 
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına 10 dakika süre ile söz verilmesi, 
b) Siyasî parti grupları başkanlarına 10'ar dakika süre ile söz verilmesi, 
c) Kutlama törenlerine davet edilen yabancı ülke parlamenterleri arasında, parlamento 

başkam olanlardan en kıdemli parlamentere 10 dakika süre ile söz verilmesi, 
önerilmiştir. 
BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının okunmuş bulunan önerilerini 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
9. — Bazı milletvekillerine izm verilmesine üişkin Başkanlık tezkeresi (3/1623) 
BAŞKAN — Bazı milletvekillerine izin verilmesine dair Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş

kanlığının bir tezkeresi vardır, okutup oylarınıza sunacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin hizalarında gösterilen süre ve nedenlerle izin
li sayılmaları, Başkanlık Divanının 4.4.1991 tarihli toplantısında uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
t. Kaya Erdem 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

Bingöl Milletvekili Haydar Baylaz, hastalığı nedeniyle 1.2.1991 tarihinden geçerli olmak 
üzere 48 gün, 

Konya Milletvekili Ziya Ercan, hastalığı nedeniyle 4.3.1991 tarihinden geçerli olmak üzere 
51 gün, 

Ankara Milletvekili Arif Sağ, hastalığı nedeniyle 13.3.1991 tarihinden geçerli olmak üzere 
14 gün, 

İzmir Milletvekili Fuat Kılcı, hastalığı nedeniyle 22.3.1991 tarihinden geçerli olmak üzere 
68 gün, r 

Kırşehir Milletvekili Kâzım Çağlayan, mazereti nedeniyle 27.3.1991 tarihinden geçerli ol
mak üzere 15 gün, 

Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım, mazereti nedeniyle 3.4.1991 tarihinden geçerli ol
mak üzere 14 gün. 

BAŞKAN — Şimdi de teker teker okutup oylarınıza sunacağım : 
Bingöl Milletvekili Haydar Baylaz, hastalığı nedeniyle 1.2.1991 tarihinden geçerli olmak 

üzere 48 gün. 
BAŞKAN.— Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Diğerini okutuyorum : 
Konya Milletvekili Ziya Ercan, hastalığı nedeniyle 4.3.1991 tarihinden geçerli olmak üzere 

51 «ün. 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Diğerini okutuyorum : 
Ankara Milletvekili Arif Sağ, hastalığı nedeniyle 13.3.1991 tarihinden geçerli olmak üzere 

14 gün. 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Diğerini okutuyorum : 
tzmir Milletvekili Fuat Kılcı, hastalığı nedeniyle 22.3.1991 tarihinden geçerli olmak üzere 

68 gün. 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Diğerini okutuyorum : 
Kırşehir Milletvekili Kâzım Çağlayan, mazereti nedeniyle 27.3.1991 tarihinden geçerli ol

mak üzere 15 gün. 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Diğerini okutuyorum : 
Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım, mazereti nedeniyle 3.4.1991 tarihinden geçerli ol

mak üzere 14 gün. 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
10. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'ya ödenek ve yolluğunun verilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi 

(3/1624) 
BAŞKAN — Bir sayın milletvekiline, ödenek ve yolluğunun verilebilmesine dair Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup oylarınıza sunacağım : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Hastalığı nedeniyle bu yasama yılında aralıksız olarak iki aydan fazla izinli sayılan tzmir 
Milletvekili Fuat Kılcı'ya ödenek ve yolluğunun verilebilmesi, İçtüzüğün 130 uncu maddesi ge
reğince Genel Kurulun onayına sunulur. 

Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkam 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
11. — (10/79) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun çalış

ma sûresinin uzatumasma ilişkin tezkeresi (3/1625) 

BAŞKAN — 10/79 ve 10/72 esas rumaralı Meclis araştırması komisyonu başkanlıkları
nın, komisyonun çalışma süresinin uzatılmasına dair tezkereleri vardır, okutup ayrı ayrı oyları
nıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara İlindeki hava kirliliğinin nedenlerini ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit et

mek amaayla Genel Kurulun 11.9.1990 tarihli 5 inci Birleşiminde kurulan (10/79) esas numa
ralı Komisyonun görev süresi 2.4.1991 tarihinde sona ermiştir. 

Komisyonumuzun çalışmalarını tamamlayabilmesi için görev süresinin, karar tarihinden 
geçerli olmak üzere 3 ay daha uzatılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Münir Fuat Yazıcı 
Komisyon Başkanvekili 
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BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Diğerini okutuyorum : 

12. — (10/72) Esas Numaralı Meclis Arafttrması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun çalış
ma sûresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1626) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
25 Mart 1984 tarihinden bugüne kadar belediyelerde ve il genel meclislerinde yapıldığı id

dia edilen Kanunsuz, Usulsüz ve Yolsuz Eylem ve Uygulamaları Tespit Etmek amacıyla kuru
lan (10/72) Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonumuzun 3 aylık çalışma süresinin 3 Mayıs 
1991 tarihinden itibaren 3 ay daha uzatılmasına müsaadelerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Rüştü Kâzım Yücelen 

Araştırma Komisyonu Başkanı 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, gündemin "özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına geçiyoruz. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 23 arkadaştntn, uyguladıkları yanlış politikalar 

sonucunda Tjûrk tartman ve Türk çiftçisini aşûması gittikçe imkânsızlaşan bir darboğazın içine soktukla
rı iddiasıyla Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/20) 

BAŞKAN — Genel Kurulun 2.4.1991 tarihli 101 inci Birleşiminde alınan karar gereğince, 
İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 23 arkadaşının, uyguladıkları yanlış politikalar so
nucunda Türk tarımını ve Türk çiftçisini, aşılması gittikçe imkânsızlaşan bir darboğazın içine 
soktukları iddiasıyla, Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında, Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 
nci maddeleri uyarınca gensoru açılmasına ilişkin önergelerinin gündeme alınıp alınmayacağı 
hususundaki görüşmeye başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
Gensoru önergesini tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Son yıllarda Hükümetin uyguladığı ekonomik ve sosyal politikalar neticesi daha önce ken

disini besleyebilen sayılı tarım ülkeleri arasında bulunan ülkemiz kendisine yetemez hale gel- -
miş ve bunun sonucu olarak Türk tanmı ve Türk çiftçisi aşılması gittikçe imkânsızlaşan bir 
darboğazın içine girmiştir. 

Türk tarımının içinde bulunduğu darboğazın başlıca sebepleri arasında; 
1. 1980'li yıllarda uygulanan enflasyonist ekonomik politikalar neticesi tarım girdileri

nin (mazot, gübre, ilaç, sulama ücretleri, yedek parça, traktör vs.) süratle artması, 
2. Buna karşılık hükümetin belirlediği taban fiyatlarının çok dü$ük tutulması, 
3. Ürün bedellerinin tam olarak ve zamanında ödenmemesi gelmektedir. 
Artan tarım girdileri karşısında emeğinin karşılığını tam ve zamanında alamayan çiftçimi

zin, yeni ürün dönemi gelmiş olmasına rağmen başta pancar olmak üzere pamuk, zeytin, yer
fıstığı, fındık, gül ve çay bedelleri olmak üzere devletten iki trilyona yakın alacağı bulunmaktadır. 
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Tespit edilen ürün alacakları; 
a) Pancar ürünü 
b) Pamuk ürünü 
c) Yer fıstığı 
d) Fındık 
e) Zeytin ve zeytinyağı 
f) Gülbirlik 
g) Çay 

1 400.0 milyar (1.4 trilyon) 
155.8 milyar 

2.5 milyar 
87.0 milyar 
99.5 milyar 

1.9 milyar 
100.0 milyar 

Bu durum Türk çiftçisini tarım yapamaz hale düşürmüştür. 
Ayrıca, Türk tarım ürünlerinin bilhassa Körfez krizi nedeniyle ihracat imkânları azalır

ken Hükümetin yanlış politikaları neticesi dışandan meyve ve sebze ithalatı ise Türk tarımı 
için büyük bir darbe olmuştur. 

Türk çiftçisinin içinde bulunduğu bugünkü çıkmaz Hükümetin takip ettiği yanlış politi
kalar sonucu oluşmuştur. Bu husus Hükümetin sorumluluğunu gerektirmektedir. 

Bu nedenle Anayasanın 99 uncu ve içtüzüğün 107 nci ve müteakip maddeleri uyarınca 
Hükümet hakkında gensoru açılmasını saygıyla arz ve talep ederiz. ' 

Süleyman Demirel 
(İsparta) 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Bu görüşmede, Anayasanın 99 uncu maddesine göre, önerge sahiplerinden 

biri, siyasî parti grupları adına birer milletvekili ile Başbakan veya bir bakan konuşabilecektir. 
Konuşma süreleri Hükümet ve gruplar için 20'şer dakika, önerge sahibi için ise 10 dakikadır. 

BEYTULLAH MEHMET GAZÎOĞLU (Bursa) — önerge sahibi olarak ve grubum adı
na ben konuşacağım. 

BAŞKAN — önerge sahibi ve Doğru Yol Partisi Grubu sözcüsü olarak, Bursa Milletveki
li Beytullah Mehmet Gazioğlu. 

Buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Bursa) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; Doğru Yol Partisinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına vermiş 
bulunduğu, Türk tarımı ve Türk çiftçisinin içinde bulunduğu çıkmazlar sebebiyle Hükümet 
hakkındaki gensoru önergesi üzerinde grubumun görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınıza gelmiş 
bulunuyorum. Bu vesileyle Yüce Meclisin sayın üyelerine saygılarımı sunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, Türk ekonomisinde tarım, bir taraftan, ülkemizin zorunlu temel gı
da maddeleri ihtiyacını karşılarken, diğer taraftan, nüfusumuzun en büyük kısmına iş imkânı 
yaratması, dışsatım ile döviz girdisi sağlaması ve endüstriye, hem hammadde, hem mamul madde 
sağlamasıyla önemli bir konuma sahiptir. 

Ayrıca, tarım, ekonominin itici gücü özelliğini taşımakta, sanayii destekleyici bir sektör 
olarak da görev yapmaktadır. Halen gayri safî millî hâsıla içerisinde payı yüzde 15,4 olup, dış
satımın da yüzde 18,3'ü tarım sektöründen karşılanmaktadır. 

Buna ilave olarak, gıda sanayii, işlenmiş tütün, orman ürünleri ve kösele, dokumacılık 
mamullerine ait ihracat paylan toplamının, genel ihtiyaç payının yüzde 40Mar dolayında oldu
ğu dikkate alındığı zaman, tarımın, millî ekonomideki önemi daha net olarak ortaya çıkmaktadır. 
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Tarım, çalışan nüfusun yüzde 50'sine iş imkânı yaratmakta; iç ticarette de, geniş ölçüde, 
alınan - satılan malları üretmektedir. 

Sayın milletvekilleri, gensoruyla ilgili çalışmalarım sırasında tespit ettim ki, bütçe konuş
malarında, gündem dışı konuşmalarda, soru önergelerinde ve Meclis araştırması önergelerin
de, tarımın bütün üniteleri müteaddit defalar bu zemine getirilmiş. 

Tabiî, bu fevkalade normaldir; çünkü, seçim bölgelerine giden milletvekilleri, seçmenleri
nin birçok şikayetleriyle karşı karşıya gelmekte ve bunları da bir görev olarak Meclise getirme 
durumunda kalmaktadırlar/Fakat ne yazık ki, milletvekillerinin çalışması, maalesef, halka ve 
millete intikal etmemektedir. 

Bundan bir ay evvel, Marmara Bölgesinin zeytin konusundaki problemini Mecliste gün
dem dışı bir konuşmayla dile getirdim; gene bundan birbuçuk ay evvel, Marmara Bölgesinin 
pancar ve domates konusundaki problemlerini Bursa Milletvekili Sayın Abdulkadir Cenkçiler 
bu zemine getirmişti. Burada bu meselelerin görüşülmesinden bir hafta sonra seçim bölgeme 
gittiğimde, milletin, "Bizim meselelerimizi niye dile getirmiyorsunuz, Hükümet nerede millet
vekili nerede?" feryatlarıyla karşı karşıya kaldım. Tabiî haklıydılar; çünkü, millet, buradaki 
çalışmalardan bîhaber idi. 

Sayın milletvekilleri/televizyon bugün, Çankaya, Hükümet ve -fırsat kalırsa- Amerikan 
kovboy filmleri tarafından işgal edilmiştir. Dolayısıyla, memleketin en önemli meseleleri, ma
alesef, televizyonun gündeminde yer alamamaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bugün en birinci iletişim vasıtası televizyondur. Meclisin çalıştığı 
günler, yani, salı, çarşamba ve perşembe geceleri, radyoda bir saatlik Meclis programı varken 
televizyona bir saatlik Meclis programının konulmaması büyük bir eksikliktir. Bu konulmalı
dır ki, millet, seçtiği milletvekillerinin neler yaptığını, çalışıp çalışmadığını, meselelerle ilgile
nip ilgilenmediğini öğrensin. 

1983 yılında, televizyonu kendi emellerine alet eden İktidar, tekrar aynı şekilde hareket 
edip, önümüzdeki dönemde yapılacak olan seçimlerde yine iktidar olmayı ümit etmekte oldu
ğundan, televizyonu, Meclis çalışmalarına ve muhalefet milletvekillerine kapalı tutmaktadır. 
Burada unuttuğu bir şey vardır : Milletimizin sağduyusu ve vicdanı, her zaman yerinde dur
maktadır. 

1983 seçimleri fevkalade seçimlerdi... O günlerde, milletin kurduğu partiler, milletin önü
ne çıkarılmamıştı... Konseyin kurduğu partiler vardı ve milletin seçme hakkı kısıtlanmıştı... 
Bu sebeple, millet, mevcut partiler içerisinden, "ehveni şer*' ile iktifa etmek zorunda kalmıştı. 

Değerli arkadaşlarım,siyasî partileri millet kurar. İşte o sebepledir ki, mevcut çoğunluk 
partisinin, hiçbir şekilde, demokrasiden bahsetmeye hakkı bulunmamaktadır. Siz, demokrat 
olamazsınız; çünkü, darbe ile kol kola girdiniz. Siz, demokrat değilsiniz; çünkü, darbeyi alkış
ladınız. Siz demokrat değilsiniz; çünkü, darbe ile işbirliği yaptınız. 

Sayın milletvekilleri, Hükümetin uyguladığı ekonomik ve sosyal politikalar sonucu, daha 
önce kendisini besleyebilen yedi tanm ülkesinden biri olan ülkemiz, kendisine yetemez hale gelmiş 
ve bugün birçok tarım Ürününü dışarıdan satın alır hale düşmüştür. Şimdilik, her ne kadar, 
ihracatımız ithalatımızdan fazla ise de, 1990 yılı sonu itibariyle, ithalatımız giderek artmış ve 
ihracatımıza yaklaşır hale gelmiştir. Ülkemizde, tarım ürünleri ithalatı 1980 yılında sadece 51 
milyon dolarken, 1990 yılında 1 milyar 400 milyon dolara çıkmıştır. Bu, Türkiye gibi bir tarım 
ülkesi için çok utanç verici bir tablodur. 
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Tarımda çalışan, sanayide çalışana göre altı kat fazla gelir elde etmektedir. Bu da, köylere -
göre, şehirleri cazip hale getirmektedir ve dikkat edilirse, köylerden şehirlere doğru bir akın 
vardır. Ancak, Türk sanayiinin durma noktasına gelmiş olması, yeni yatırımların bulunmayı
şı, birçok fabrikanın kapanma tehlikesi ile karşı karşıya kalmış olması, en azından, kapasite 
daraltma durumuna girmiş olmaları sebebiyle işçi çıkarmaları sonucu köylerden şehirlere ge
len vatandaş, kapıcılık', ayakkabı boyacılığı ve hamallıkla iktifa etmek zorunda kalmaktadır. 

1980 yılından bu yana izlenen tarım politikaları ile, desteklenen tanm ürünlerinin kapsa
mı son derece daraltılmıştır. Ürün fiyatları doğru ve gerçekçi olarak belirlenmemiş, fiyatlar 
daima enflasyonun altında kalmış, bedelleri zamanında ödenmemiş, kredi • faiz oranları son 
derece yüksek tutulmuş, sübvansiyonların kaldırılması hedeflenmiş, artan fiyatlar yüzünden, 
gübre, ilaç, sulama, ekipman kullanımlarında azalmalar olmuş; tanm ürünleri ithalatı, tarımı
mızı, özellikle hayvancılığımızı olumsuz yönde etkilemiş, doğal afetlerden zarar gören çiftçile
re köklü çözüm getirilmemiş, tarım satış kooperatiflerine Hükümetin müdahalesinin dozu çok 
artmış, hür kooperatifçilik ilkeleri son derece zedelenmiştir. Çiftçi, toprağını süremez, ekip di
kemez, ekip diktiği ürününü satamaz, sattığının parasını alamaz duruma düşmüştür. 

Dışarıdan gıda maddesi ithal etmeyen yedi ülkeden biriyken, bu sene 1,5 milyar dolarlık 
gıda maddesi ithal etmek durumunda kalmış bulunuyoruz. Türkiye çok iyi bir tarım ülkesidir. 
Bu sene çok da bol ürün istihsal etmiştir. Bereketli bir yıl geçirmiş bulunuyoruz. Buna rağmen, 
köylü son derece şikâyetler içerisindedir; çünkü, ürününü satamamıştır, sattıklarının parasını 
alamamıştır veya aylar sonra almıştır. Ürün bol; ama çiftçi açtır. 

Sayın milletvekilleri, millette azınlıkta; ama maalesef Mecliste çoğunlukta olan bu Hükü
met zamanında, devlet politikası haline gelen yüksek enflasyon; ürün bedellerinin peşin öden-
meyişi; kredi faizlerinin yüksek, sübvansiyonlann yetersiz oluşu; düşük kur politikası, tanm 
ürünlerine uygulanan liberasyon, tanm kooperatiflerinin, düzenlemelerle kamu kuruluşu hali
ne getirilmesi dolayısıyla üreticinin önemli bir destekten mahrum kalması; çiftçinin satın aldı
ğı mal ve hizmetlerin, ürün fiyatlarından çok daha fazla hızla artması; tarımda, pazarlama 
koşullanın düzeltme yerine terbiyevî ithalat ve haksız rekabet oranının oluşturulması, üreticiyi 
yoksullaştırmıştır. 

1965'Ie 1980 yılları arasında, kamu yatırımları içindeki tarımın payı yüzde 9,6;. gelişme 
hızı da 3,1 iken, 1980 -1990 yıllan arasında, kamu yatırımlarındaki payı yüzde 7,5'e, gelişme 
hızı da yüzde 3'e düşmüştür. Yine, 1980 - 1990 yıllan arasında nüfus artışı -ki, Türkiye'de bu 
seneler zarfındaki nüfus artışı yüzde 2,8'dir- göz önüne alındığı takdirde, tarım ürünlerinde 
bir artış olmadığı; azaldığı veya yerinde saydığı görülmektedir. Mesela, buğdayda yıllık üretim 
1980'de 16 milyon 500 bin ton iken, 1990'da 20 milyon tona çıkmıştır. Yani, görüldüğü üzere, 
yüzde 26'lık bir artış vardır. Ülkemizdeki yüzde 2,8'Iik nüfus artışını göz önüne alırsak, 1980'de 
kişi başına 371 kilogram buğday ürünü düşerken, 1990'da 20 kilogram eksiği ile kişi başına 
ancak 351 kilogram buğday düşmektedir. 

1980'de 228 449 ton tütün üretilmiş iken, 1990'da 287 500 ton olmuştur. Artış, yüzde 25'tir. 
Kişi başına 1980'de 5 kilogramdır, 1990'da yine 5 kilogramdır; herhangi bir artış gözleneme-
mektedir. 1980'de 1 milyon 351 bin ton pamuk üretilmişken, 1990'da 1 milyon 630 bin ton pa
muk üretilmiştir; üretim artışı yüzde 22'dir. Kişi başına 30 kilogram düşerken, 1990 senesinde 
bu oran, 1 kilogram eksiği ile 29 kilograma inmiştir. 

— 55 —• 



T.B.M.M. B : 104 9 . 4 . 1991 0 : 1 

Sayın milletvekilleri, pamuk üreticisi, geçen sene mazotu 800 liraya almış ve pamuğun ki
losunu 2 bin liraya satmıştır. Bu sene, mazotu 1 800 - 1 900 liraya alabilmiş; fakat maalesef, 
pamuğu, dışarıdan, çok büyük ölçüde gelen iplik ve mensucat ithali sebebiyle, piyasada 1 500 
- 1 600 liradan satmak zorunda kalmıştır. Pamuk üreticisinin de devletten çok büyük ölçüde 
alacakları bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, pamuk, gömlek olmuştur, konfeksiyon olmuştur. Üretici konfeksi
yonu, gömleği para ile almakta; fakat, bunun menşei olan, mebdei olan pamuğun parasını hâ
lâ alamamış bulunmaktadır. Lütfen bu parayı ödeyin. Vatandaş, artık, ikinci dönemin, bu ye
ni dönemin pamuğunu ekme zamanına gelmiştir. Vatandaşa, mazot, gübre, ilaç lazımdır; va
tandaşa, çalıştıracağı işçi için para lazımdır; kendisinin yoksa, dışarıdan traktör kiralayacaktır. 

1980 yılında 14 milyon ton pancar ve 1 milyon 700 bin ton şeker üretirken, 1989 yılında, 
10 milyon 929 bin ton şeker pancarı üretebilmişiz maalesef ve dolayısıyla, şeker üretimimiz 
de 1 milyon 300 bin ton rakamında kalmıştır. Yani, görülüyor ki, 1980 ile kıyaslandığında, 500 
bin ton daha eksik şeker üretmiş bulunuyoruz. 

Değerli milletvekilleri, bu yıl pancarın alım fiyatı 125 liradır. Fiyatların açıklanmasında 
-takdir edersiniz ki- çiftçinin hiçbir pazarlama gücü, söz hakkı bulunmamaktadır. Bu sebeple, 
Hükümet neyi takdir ederse, hangi fiyatı verirse, onunla iktifa etmek zorunda kalmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bir paket Maltepe sigarasının fiyatının 1 700 lira, bir paket Marlbo-
ronun fiyatının 7 bin lira olduğu memleketimizde, bir kişi ancak 15 kilogram pancar satmak 
suretiyle bir paket Maltepe sigarası ve 60 kilo pancar satmak suretiyle de bir paket Marlboro 
sigarası alabilmek durumunda kalmıştır. Buna "el insaf" demekten başka bir söz bulamıyorum. 

Sayın milletvekilleri, 1930 yılından bu yana bütün Cumhuriyet hükümetleri, pancar eki
mine, pancar üreticisine gerekli ilgiyi göstermiş, gerek dekar başına verimin, gerek rekoltenin 
ve gerekse kalitenin yükseltilmesi için gayret etmişlerdir. Halbuki mevcut Hükümet, tam tersi 
bir politika izlemiş, bu sebeple de ekim alanları daralmış, üretim azalmıştır. 1980 yılında 500 
bin ton şeker ihraç eden memleketimiz, maalesef 1990 yılında 600 bin ton şeker ithal etmek 
zorunda kalmıştır. Zaten dışarıdan borç para almak durumunda olan memleketimiz, maale
sef, pancar ve şeker münasebetiyle, dışarıya 150 milyon dolar ödemiştir. Bu paraya yazık değil 
midir? bu paranın, bizim Türk çiftçisine, Türk köylüsüne ödenmesi daha güzel olmaz mıydı? 

önergeyi verdiğimiz tarih itibariyle, pancar üreticisinin, devletten 1 trilyon 400 milyar lira 
alacağı bulunmaktadır. Gene bugünlerde Hükümet tarafından, herhalde, bayram harçlığı ol
ma niteliğinde, pancar alacağı olan üreticilere Ter milyon lira ödendiğini istihbar etmiş bulu
nuyoruz. 

Bu, fevkalade adaletsiz bir ödemedir. Çünkü, 50 milyon lira alacağı olana da 1 milyon 
lira ödenmekte, 1 milyon lira alacağı olana da 1 milyon lira ödenmekte; zaten, öncelikle de 
partici kişilere bir ayırım yapılmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu ödeme, ödenmemesinden daha büyük ihtilaflar yaratmaktadır. 
Çünkü, çiftçinin, köylünün, her kesime, bakkala, kasaba, taşıyıcıya borcu vardır. Eğer, bu ala
caklılar, 1 milyon lira aldığını öğrenirlerse, çiftçinin üzerine gidecekler ve çiftçi son derece güç 
duruma itilmiş olacaktır. • 

Hükümetin, tarım ürünlerinin çoğundan devlet desteğini çekmesi ve peşin ödemeyi kal-
dırmasıyla, çekirdeksiz kuru üzün, hububat, tütün, zeytin, incir, çay, ayçiçeği, fındık, fıstık, 
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pancar, çeltik, haşhaş ve benzeri ürünleri üreten çiftçi kendi kaderine terk edilmiştir; çiftçi ök
süzdür, çaresizdir. 

1990 yılında, bir öncekf yıla göre, tarımda maliyetleri artıran tarım girdilerinden olan mo
torin, ziraî ilaçlar, işçilik, sulama fiyatları yüzde 100'ün üzerinde; gübre, tohumluk ve traktör 
fiyatları da yüzde 70*in üzerinde zam görmüştür. Halbuki, üzümde, pamukta, incirde, ayçiçe
ğinde, soyada, fındıkta yapılan zamlar, ancak yüzde 40'lar civarında kalmıştır. Buğday fiyatla
rında da geçen yıla oranla önemli bir artış görülmemektedir. 

Ayçiçeği taban fiyatında, geçen yıla oranla yüzde 31 oranında bir artış görülmüştür, bu
nun insafla bağdaşan herhangi bir yönünü bulmak mümkün değildir. Zaten, kısmî kuraklık 
sebebiyle vurgun yemiş olan ve rekoltesi fevkalade düşmüş olan ayçiçeği üreticisi, bir de Ana
vatan vurgununa maruz kalmıştır. Hal böyle iken, dışarıdan, milyonlarca dolar ödenerek yağ 
ithal edilmesi de insafsızlıktır. Kaldı ki, Hükümet "ürün bedellerini peşin ödeyeceğim" diye 
vaatlerde bulunmasına rağmen, ayçiçeği üreticisinin alacakları halen ödenmemiştir. Hüküme
ti, sözünü tutmayan bir tüccar durumuna düşürmeye hiç. kimsenin hakkı yoktur. Bunun ya
nında, ayçiçeğinde*kullanılan nitrat gübre, geçen sene 170 lirayken, bu sene 610 liraya çıkmıştır. 

Sayın milletvekilleri, Edirne, bugün, Türkiye'nin pirinç ihtiyacının yüzde 37'sini karşıla
yan bir vilayetimizdir. Trakya'da bir yılda ortalama olarak 360 bin dönüm alanda çeltik ekil
mektedir. Bu sene bu ekim sahaları 30 ila 50 bin dönüme inmiştir. Pirinç üreticisi, elindeki 
pirinci halen satamamıştır ve stoklarda beklemektedir. Çünkü, geçen sene fiyat yükselmesi ve
saire gibi şeyler olmadan, haksız ve yersiz olarak ithal edilen pirinçler, hâlâ stoklardadır. Dik
katinizi çekerim, bugün, maalesef, piyasada "ithal pirinç" diye kilosu 21 bin liradan pirinç 
satılırken, pirinç üreticisi pirincini 900 liradan satamama durumuyla karşı karşıya gelmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Gazioğlu, 10 dakikanız kaldı. 
BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Devamla) — Sayın milletvekilleri, ülkemizde, su

lanabilir arazinin ancak yüzde 32'si sulanabilmektedir; yüzde 68'i sulama beklemektedir. 
Avrupa Topluluğu ülkelerinde kredi faizleri yüzde 6 ila yüzde 10 civarındadır. Bizde ise 

tarımsal kredilerde faiz yüzde 50, traktör kredisinde yüzde 55, ceza faizi ise yüzde 15'tir; Zira
at Bankası da, verdiği krediler karşısında yüzde 70 faiz almaktadır. Üreticinin yüzde 55 faiz 
vererek traktörü nasıl alabileceğinin takdirini sizlere bırakıyorum! 

1980 senesinde 100 bin traktör alabilen Türk çitfçisi, 1989 ve 1990 yıllarında 28 - 30 bin 
traktör alabilmiştir. Artık bugün için, traktörün seyri yön değiştirmiştir; eskiden traktör şehir
lerden köylere doğru giderken, şimdi köylerden şehirlere doğru, satılmak için gitmek durumunda 
kalmıştır. Bu şartlar altında, tarım kredi kooperatiflerine ve Ziraat Bankasına borcu olmayan 
Türk köylüsü, Türk üreticisi, Türk ziraatçisi kalmamış durumdadır. 

Bugün, en liberal ülkelerde bile, tarım sektörünün, korumacı politikalarla desteklendiği 
bir gerçek iken, bu Hükümet, işbaşına gelir gelmez, yaptıkları büyük sübvansiyonlarla memle
keti borca batırdığını ileri sürerek, eski hükümetleri karalama yolunu seçmiştir. Avrupa Toplu
luğu ülkelerinde, tarımla geçinen nüfusta kişi başına düşen gelir 5 bin dolar, kişi başına düşen 
yıllık tarım sübvansiyonu da 400 dolardır. Bizde, tarımdan geçinen nüfusta kişi başına düşen 
yıllık gelir 500 doları, ülke genelinde yapılan sübvansiyon miktarı da 1 milyar doları bulma
maktadır. Halbuki, yapılacak sübvansiyonlar üretimi artıracağından, yalnız çiftçinin değil, dev
letin de gelirlerinin artacağı pek tabiîdir. 

1990 yılında, bir önceki yıla göre tarım ürünleri destekleme alım fiyatlarındaki artış orta
laması yüzde 42 iken, girdilerdeki artış yüzde 66'lara çıkmıştır. Ekim 1980 ile Ekim 1990 döne-
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mini kapsayan son on yıla baktığımızda, ürün fiyatları 19 kat artarken, girdi fiyatları 55 kat 
artmıştır. 

Üretici, bu şartlar altında ezdirilmemiş midir; ürün fiyatlarıyla girdiler arasındaki makul 
denge, üretici lehine mi kurulmuştur?.. 

1980'de destekleme kapsamında 22 ürün vardı; bugün bu sayı 9'a düşmüştür. Marmara 
Birlik ve Tariş, aldığı ürünlerin bedelini ödeyemez hale gelmiştir. Çünkü, bankalardan yüksek 
faizle kredi alan bu iki birlik, ödeme güçlüğü içine girmiştir. Biz, bunun da bir Hükümet poli
tikası olduğu düşüncesindeyiz. Çünkü, Hükümetin özelleştirme programı içerisinde Marmara 
Birlik ve Tariş de bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, pancar, şeker olduğundan bu tarafa, şeker tam dört defa zam gördü. 
Bunun yanında, üreticiden 125 liraya alınan pancarın parası bugüne kadar hâlâ ödenmedi. Pancar 
üreticisinin Hükümetten 1,5 trilyon liralık alacağı hâlâ beklemektedir. Tarım satış kooperatif
lerinin, pamuk, fındık ve zeytin üreticisine 289 milyar; Çay-Kur'un, çay üreticisine 300 milyar 
lira borcu var.. Bu mu, alınteri kurumadan çiftçinin ürün bedellerinin ödenmesi vaadi?! 

Şimdi, çiftçiye tohum, gübre ve mazot lazım; ama bunu alacak para yok. Devletten alaca
ğı olan çiftçi, sanki dilenci durumuna sokulmuş!.. Bunları niçin ödemiyorsunuz? 

Kendi çiftçisine böylesine kötü davranan Hükümet, söylediğiyle icraatı birbirini tutmayan 
Hükümet, yabancı üreticiye son derece bonkör davranmaktadır. Türkiye, sattığı tütün kadar 
sigara ithal eden bir ülke haline getirilmiştir. Son on yılda tarımsal ihracat rakamları önemli 
bir artış göstermezken, ithalatta büyük artışlar olmuş, 1980 öncesinde, tarım ürünü ithal edil
mezken, 1981'de 125 milyon dolar olan tarım ürünü ithalatı, her yıl artarak, 1990'da 1 milyar 
323 milyon dolara ulaşmış; net ihracat ise 1980'de 1 milyar 620 milyon dolar iken, tedricen 
azalmak suretiyle, 1 milyar 65 milyon dolara düşmüştür. 

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

Sayın milletvekilleri, buraya kadar anlattıklarımız sonucunda çıkan tablo, takdir edersi
niz ki, memnun edici değil, Geçimini tarımdan sağlayan nüfusun haline gerçekçi olarak baktı
ğımızda çıkan tablo, maalesef bu. Köylü, faize ve vergiye çalışır hale getirilmiş. Üreticinin kâr 
ve zarar ettiğine bakılmaksızın, büyük küçük çiftçi ayırımı yapılmaksızın, Stopaj Vergisi alın
ması, "kazanandan, kazandığı ölçüde alınır" kaidesine ters düştüğü düşünülmeden vergi ko
nulması, çiftçinin, her satın aldığı tarım ürününden, tarım girdisinden zaten yüzde 8 ila yüzde 
12 oranında Katma Değer Vergisi öderken, bir de sattığı tarım ürünlerinden yüzde 1 ila 3 ara
sında Katma Değer Vergisi ödemek zorunda bırakılması, onu "vur abalıya" durumuna sok
muştur. Zaten, millî hâsıladan aldığı pay yüzde 36'dan yüzde 15'e düşmüştür. 

Sayın milletvekilleri, iktidarların hedefi, gayesi, halkını hoşnut etmektir. Biz, devletin, halkın 
refahı için, halkın geleceğe güvenle bakması için var olduğuna kaniiz. Ülkenin insanları bu
günkü hayatlarından memnunlarsa ve geleceğe güvenle bakıyorlarsa, o ülkede başarılı bir yö
netim, başarılı bir rejim var demektir. Şimdi, bizim yönetimimiz, bizim Hükümetimiz başarılı 
mı, ona bir bakalım. 

Günde beş defa övünseler de, değişmeyen ve yüzde 50'lerin altına düşüremedikleri enflas
yonla ülkeyi idare edenlerin, "biz başarılıyız" diyecek kadar idraksiz ve izansız olduklarını 
düşünemiyorum. Bu>yönetim zamanında Türkiye elli defa pahalılanmıştır ve entegre olmak 
istediğimiz Avrupa'da bu konuda şampiyon olduk! Bu yönetim zamanında, işsizlikte şam-
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piyon olduk, geçim sıkıntısında şampiyon olduk, bölgelerarası gelişmişlikteki dengesizlikte şam
piyon olduk, Türk parasını pul etmekte şampiyon olduk!.. 1980'de 47 lira olan mark 2 500 
liraya, 1980'de 80 lira olan dolar 4 bin liraya çıkarıldı. Türk vatandaşını Türk parasından ka
çar hale getirdik... 80 bin esnaf kepenk kapattı... Velhâsıl, ekonominin dibi delindi, ekonomi
nin üçlü zinciri kırıldı. Yatırımlar durdu, yatırımlar durunca, tabiî, üretim de durdu; dolayısıy
la ihracat da durdu ve bunun arkasından istihdam da durdu. "Halkın yüzde 90'ı geçim sıkıntı
sı çekiyor..." Bu laf bize ait değildir sayın milletvekilleri, 1 ekmek 1 000 lira, 1 simit 800 lira oldu... 

Sayın milletvekilleri, takdir edersiniz, bu tür konuşmalara çıkarken birçok dokümandan 
' faydalanırız, her arkadaşım mutlaka faydalanır. Ben de, böyle bir görev verildiği zaman, bu 
kürsüye çıkarken, genellikle Sayın Genel Başkanımız Süleyman DemirePin bütçe konuşmala
rından özellikle faydalanırım. 

Sayın Genel Başkanım, en son bütçe konuşmasını, yani, 1991 yılı bütçe konuşmasının ilk 
konuşmasını 10.12.1990 tarihinde yapmış. Orada diyor ki: "Benim bıraktığım 1980 Türkiye-
sinde bir ekmek 5 lira..." 

YILMAZ SANtOÖLU (Ordu) — Yağ var mıydı, yağ?.. 
BEYTULLAH MEHMET GAZtOÖLU (Devamla) — "'...bugün 600 lira. 120 defa daha 

pahalüandırmışsınız; yazık değil mi benim milletime?.." Feryat ediyor... 
YILMAZ SANtOÖLU (Ordu) — Onun zamanında Ramazan ayında yağ yok ama!.. 
BEYTULLAH MEHMET GAZtOÖLU (Devamla) — Bu konuşma 10.12.1990 tarihinde, 

yani bundan tam 4 ay evvel olmuş. 
YILMAZ SANtOÖLU (Ordu) — Ramazan ayında yağ var mıydı? 
BAŞKAN — Müdahale etmeyelim efendim, 
BEYTULLAH MEHMET GAZtOÖLU (Devamla) — Memleketimizin bugünkü mevcut yö

neticileri, bu konuşmayı öylesine ters anlamışlar ki, sanki, Süleyman Demire! diyor ki : "\ahu, 
siz on sene içerisinde ne kadar az pahalüandırmışsınız, sadece 120 defa artırmışsınız; ayıp değil mi!.." 

4 ay içerisinde ekmeği 80 defa daha pahalılandırdınız; bir ekmek 1 000 lira... Buğdayın 
kilogramı da 500 lira... 

MÜMİN KAHRAMAN (Çanakkale).— Dünyada kaç para? 
BEYTULLAH MEHMET GAZtOÖLU (Devamla) — Üretici 1 kilogram buğday satacak, 

yarım ekmek alacak. 1980 senesinde ise buğdayın kilosu 10 lira, ekmek 5 lira; bir kilo buğday 
satan bir kişi iki tane ekmek alıyor, bugün ise yarım ekmek alıyor. Bu ekmeğin dörtte üçü ne
reye gitti?.. 

BAŞKAN — Saym Gâzioğlu, süreniz dolmuş bulunmaktadır; tamamlamanızı rica 
ediyorum. 

BEYTULLAH MEHMET GAZtOÖLU (Devamla) — Tamamlıyorum Sayın Başkan. 
Sayın milletvekilleri, Türkiye'deki beş milyon işsiz de, işte bu ekmeğin peşinde. 
Bugün.işlenmiş faili meçhul cinayetlere yeni ilaveler var... 1991 senesinde, faili meçhul 20 

nci cinayet dün işlendi : Pancarını, pamuğunu, fındığını, zeytinini, çayını aylar önce devlete 
teslim ettiği halde parasını alamayan çiftçi, köylü var... 

50 milyar dolar dış ve 78 trilyon lira iç borcun yanında, iki yıl öncesi Türkiyesinin tüm 
bütçesi kadar borç faizi var. 2 500 liraya satılan benzin -ki, ben bu konuşmamı hazırladığım 
zaman benzin 2 500 lira idi, şimdi 2 700 liraya çıkmış- 2 000 liraya satılan mazot, 500 liraya 
satılan gübre var; ardı arkası kesilmeyen soygun var, zam var, israf var, yolsuzluk var, parti-
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zanlık var, keyfilik var; fabrikalardan çıkarılan işçiler var; hastane kapılarında inleyen halk var; 
halkın yüzde 80'inin reddettiği, yetkileri Çankaya tarafından kullanılan ve "Ben olmayınca 
şaşırmış Başbakan, ben olmayınca şaşırmış Genelkurmay Başkanı var" diyen bir Çankaya ile, 
olmayan garip bir Hükümet var; "Otel ayışıyım" diye övünen bakan var, "fino köpeği" ya
kıştırmasına ses çıkarmayan bakanlar var!.. 

- Bir devletin gücü, onun maddî varlığından, topundan, tüfeğinden önce, arkasındaki hal
kın desteği ve rızasıyla ortaya çıkar. Demokratik olmayan bir hareketin içinden, bir demokrat 
ruh, bir demokrat ahlâk ve bir demokrat kafa beklenemez. Onun içindir ki, yüzde 20'nin ikti
dar, yüzde 80'inin muhalefet olduğu bir cumhuriyet, cumhuriyet ise, bu sadece bizim Türkiye-
mizde var! Böyle bir rejim hastadır; çünkü, yüzde 80 rakamı 20'den büyüktür ve siz her ne 
kadar bu Meclisten her türlü kanunu geçirebilme hakkına ve gücüne sahipseniz de yüzde 20'yi 
yüzde 80'den büyük yapamazsınız. 

BAŞKAN — Sayın Gazioğlu, konuşma sürenizi üç dakika aştınız, tamamlamanızı rica 
ediyorum. 

ALÂETTÎN KURT (Kocaeli) — Ne olmuş yani geçmişse... 

BEYTULLAH MEHMET GAZlOĞLU (Devamla) — atandasın verdiği oy bir mana ifade 
etmelidir, etmemesi arızîdir. Millet iradesinin önünde durulamaz, kimse duramamıştır; millet 
öfkelidir ve hesap sorma zemini aramaktadır. 

Şahıs ve zümre hâkimiyeti, Anayasanın suç saydığı hükümlerin başında gelir. Kuvvetler 
ayrılığı-bir tarafa bırakılmış, hükümet, tek şahıs iradesine ve sultasına teslim olmuş ise, "ve" 
ifadesi "veya" edilmiş ise, artık yönetime katılmaktan söz edilemez, tebaa olunur. Bugünün 
yöneticilerinin konumu budur, tnsan kendi kendini yönetiyorsa insandır. 

Bu ahvaldeki Hükümetin başı, bir de kalkmış, Doğu Avrupalı yöneticilere, Türkiye'nin 
ekonomisinin nasıl bu kadar düzeldiğini ve onların da bu hale gelebilmeleri için neler yapma
ları gerektiği konularında, öğütler vermiş, serbest piyasa ekonomisinin kerametlerini anlatmış!.. 
Bizim ekonomimiz, serbest piyasa ekonomisi imiş!.. 

Elektrik fiyatlarını siz, petrol fiyatlarım siz, kâğıt fiyatlarını siz, demir-çelik fiyatlarını 
siz, faizi siz, kuru siz tespit edeceksiniz; bir gecede fiyatları yüzde 40 pahalılandırabileceksiniz; 
birçok kimseye köşe döndürtecek, birçok kimseyi batırabileceksiniz; sonra da kalkıp, serbest 
piyasa ekonomisinden bahsedebileceksiniz!.. Bir de, yüzünüz kızarmadan, karşınızdakileri enayi 
yerine koyarak, "dış borç yükünü hafifleteceksiniz" tavsiyesinde bulunacaksınız!.. Adama gül
mezler mi, "ilacın varsa başına sür" demezler mi? 

Gelir dağılımını bozmuşsun, 35 ilin göç veriyor; sanayiin durmuş, imar-inşa durmuş, ül
kede sosyal yangın var, ülkede hukuksal yangın var, ülkede ekonomik yangın var... 

BAŞKAN — Sayın Gazioğlu, tamamlayın lütfen. 

BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Devamla) — Biraz izin verin Sayın Başkan. (DYP 
sıralarından "İzin ver konuşsun Sayın Başkan" sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, beş dakika oldu; müteakiben bir soruşturma önergesi daha görü
şeceğiz, müteakiben bir araştırma önergesi daha görüşeceğiz. İstirham ederim... 

Lütfen son sözlerinizi söyleyin efendim. 
BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, bitmek üzere efendim. 

— 60 — 



T.B.M.M. B : 104 9 . 4 . 1991 O : 1 

Bütün bunlardan çıkan netice şu : Artık, ülkeyi yönetenlerin, hükümet etme hakları kal
mamıştır. Ülkeyi, müstemleke gibi, çiftlik gibi idare edenlerin, Amerika'ya gidip, "size daha 
iyi hizmet edeceğiz, bize biraz para verin" deyip, el avuç açıp devletimizin onurunu kıranların, 
bir dilim ekmeği İS 8 liraya çıkaranların mezalimine milletin daha fazla tahammülü kalmamış
tır. Ülkenin maddî ve manevî çöküntüden kurtulması ve kaybolmuş yılların telafisi için; devle
tin, yanlış, ehil olmayan bir askerî müdahalenin ve onun sivil uzantısı ve fırsatçısı olan bugün
kü yönetimin elinden kurtulması için, önergeye "evet" oyu vereceğimizi arz eder; Doğru Yol 
Partisi Grubu ve şahsım adına saygılarımı sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gazioğlu. 
Sayın milletvekilleri, Sayın Gazioğlu, önerge sahibi olarak konuşmuş ise de, bilindiği üze

re, önergede imzası bulunmamaktaydı. Ancak, kendileri, söz almadan önce Başkanlığımıza 
yaptıkları bir müracaatla, bu önergeye katıldıklarını beyan etmişlerdir; arz ediyorum. 

MEHMET KORKMAZ (Kütahya) — Sayın Gazioğlu, önerge Genel Kurulda okunduğu 
gün katıldı. 

BAŞKAN — EPaceletü minaşşeytan. 
Dinlerseniz anlarsınız, rahmana kavuşursunuz. Okuyorum, okuduğuma itiraz ediyorsu

nuz. Ben sizin dediğinizi yapıyorum burada. İstirham ederim... Neye itiraz ettiğinizi bir bilin, 
ondan sonra edin, dinleriz. 

Sayın milletvekilleri, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Hatay Milletvekili Sayın 
öner Miski'ye söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Miski. 
SHP GRUBU ADINA ÖNER MÎSKÎ (Hatay) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

gensoru önergesi üzerinde görüşlerimizi bildirmeden önce, Yüce Kurulu saygıyla selamlarım. 
Türkiye için tarım, tarihinin her döneminde stratejik önem taşıyan bir sektör olmuştur. 

Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana Türk tarımı, Türk halkını beslemiş, ülke sanayiine ham
madde vermiş ve her zaman, ihraç edilebilir ürünler üretmiştir. 1980 yılına kadar işbaşına ge
len Cumhuriyet hükümetleri, Türk tarımını ekonominin en önemli sektörlerinden biri saymış 
ve geliştirilmesine özel önem vermiştir. Cumhuriyetin kuruluş yıllarından itibaren, tarımın ge
lişmesi için özel kurumlar oluşturulmuş, özel politikalar uygulanmış ve tarım, ülkemizin temel 
taşlarından biri olmuştur. 

1980 yılından sonra uygulanan ekonomik politikalarla, tarım ihmal edilmiş, millî gelirden 
aldığı pay azalmıştır. Son on yıldır ülkemizde tarıma üvey evlat muamelesi yapılmaktadır. Ana
vatan hükümetleri, tarımdan başka sektörlere, bilinçli olarak kaynak aktarmaktadır. Bu dö
nemde Türk köylüsü, çifçisi her gün biraz daha yoksullaşmakta, köylülerimiz, bir önceki du
rumlarını arar duruma düşmektedirler. 

Anavatanın bütün ihmallerine karşın tarım, hâlâ Türkiye'nin en önemli ve stratejik sektö
rüdür. Çünkü, çalışan nüfusumuzun yüzde 49,3'ü tarımda, yüzde 15,5'i sanayide, yüzde 35,2'si 
hizmetler sektöründe çalışmaktadır. Açıkçası, çalışan nüfusumuzun yarısı tarım sektöründe 
istihdam edilmektedir. Kırsal kesimde yaşayan köylümüzün tümü, büyük metropollerin gece
kondularında yaşayan halkımızın büyük kısmı, geçimlerini tarım sektöründen sağlarlar. Ta-

> rım, Türkiye'de yaşayan nüfusumuzun yüzde 6Ö'ını, yaklaşık 30 milyonu aşkın vatandaşımızı 
birinci derecede ilgilendirir. 
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Son yıllarda Türkiye ekonomisinde tarımın payı göreceli olarak azalmalar göstermiş olsa 
da, bugün hâlâ son derece önemlidir. Bugün toplam ihracatımızın yüzde 62'si tarım ürünleri, 
tarıma bağlı işlenmiş ürünler ve tarıma dayalı sanayi ürünleridir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ANAP hükümetleri, Türk tarımının geleceğine aldır
mayarak, inatla, "tarımda serbest piyasa ekonomisi" adı altında bir modeli, acı bir hap gibi, 
Türk köylüsüne, Türk çiftçisine yutturmaya çalışmaktadır. ANAP hükümetleri tarımda ser
best piyasa ekonomisini bir saplantı gibi sonuna dek yürütmeye çalışmaktadır. Bu modelin ül
kemiz köylüsüne, çiftçisine zararları göz ardı edilmektedir. Açıkçası, ANAP iktidarları çiftçi
mizi düşünmemektedir, onları gözden çıkarmaktadır. Bu olayları yaşayan köylümüz ve çiftçi
miz de "ANAP iktidarları köylüyü, çiftçiyi yok sayıyor" diyorlar. 

Dünyada hiçbir ülke, "tarımda serbest piyasa ekonomisi uyguluyorum" diye, kendi köy
lüsüne, çiftçisine, ANAP iktidarlarının yaptığı kadar zulüm yapmamıştır. ANAP hükümetle
ri, Türk çiftçisine verilen destekleri azaltmıştır. Yüksek enflasyon karşısında, köylünün, çiftçi
nin ürettiği ürünlerin değerlerinin aşınmasına aldırmamış; çiftçiye, ürettiği tarımsal ürünler için 
düşük taban fiyatı vermiş, bunu da zamanında ödememiştir. Bunlar yetmiyormuş gibi, ANAP 
hükümetleri, yaptıkları zamlarla, tarımsal girdi fiyatlarının, enflasyonun da üzerinde oluşma
sına neden olmuştur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, son bir yıllık süreçte, tarım ürünleri fiyatlarıyla, ta
rımsal girdi fiyatlarını karşılaştıralım : Tarımsal ürünlerin fiyatları bir yılda yaklaşık yüzde 38'lik 
bir arüş gösterdi. Zeytin 1989'da 4 951 lirayken, 1990'da ortalama 5 904 liraya çıktı, yüzde 
19,2'lik bir artış gösterdi; tütün 1989'da ortalama 7 696 Türk Lirasıyken 1990'da 10 160 Türk 
Liralık bir ortalamaya vardı ve yüzde 32'lik bir artış gösterdi. Ayçiçeği yüzde 30,8; soya yüzde 
27; Ege pamuğu yüzde 37,8; yani tarım ürünleri fiyatları, bir yılda, ortalama yüzde 38 dola
yında bir artış gösterdi. Bunlar, taban fiyatı üzerinden olan artışlar. 

Tarımsal maliyetlere bakalım : Tarımsal girdi fiyatlarındaki artış, yüzde 68,9'dur. Yüzde 26'lık, 
amonyumnitrat gübresinin 1989'da fiyatı 172 lira, 1990'da 363 lira; arüş yüzde 111. Mazotta yüz
de 51'lik, ilaçta yüzde 35'lik, traktörde yüzde 64'lük, sulamada yüzde 101'lik, tohumda yüzde 
86'lık ve tarımda asgarî ücrette de yüzde 84'lük bir arüş var. Toplam ortalama arüş yüzde 68,9'dur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tarımsal maliyetlerin artması, buna karşın çiftçinin Üret
tiği ürün fiyatlarının aynı düzeyde artmaması sonucu, köylümüz, çiftçimiz,sadece 1989 -1990 
yılı sezonunda yüzde 30 oranında gelir kaybına uğradı, açıkçası yoksullaştı. 

Kooperatif birlikleri, ANAP hükümetleri tarafından yeterince desteklenmedikleri için, bu 
dönemde ortak dışı alım yapamadılar; çiftçiye, satın aldıkları ürün bedellerini zamanında öde-
yemediler. Köylümüz ve çiftçimiz,kooperatif birliklerinden parasını peşin alamadığından, es
nafa, sanatkâra, işçiye, vadesi gelen borçlarını ödeyebilmek için, ürününü ilan edilen fiyatların 
da alünda satmak zorunda kaldı. 

Ekim ayında, Çukurova'ya, Hatay'a, çiftçinin, köylünün sorunlarını yerinde izlemeye git
tik ve gördük : Pamuk çiftçisi perişan vaziyetteydi. Hükümetin ilan ettiği fiyat 2 150 Türk Li
rası olduğu halde, çiftçi borçlu olduğu için, peşin para alamadığı için, pamuğunu 1 200 -1 600 
liraya satıyordu. 

Pamuğunu kooperatif birliklerine teslim eden çiftçilerimiz ise altı aydır paralarını alamı
yorlar. 26.3.1991 günü itibariyle, Hükümetin, o gün pamuk üreticisi çiftçiye 107 milyar 731 
milyon lira borcu var. 
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Narenciye üreticisi perişandı; ürününü geçen yılki fiyata ancak satabiliyordu. Girdi fiyat
ları yüzde 70 oranında arttığı halde, fiyat geçen seneki gibi kalmıştı. 

Mısır üreten çiftçi perişandı; piyasaya borçluydu. Tbprak Mahsulleri Ofisi, mısır alımında 
zorluk çıkardığı için, ilan edilen 460 liralık taban fiyata rağmen, köylümüz, ürününün bir kıs
mını 325 liradan tüccara satmak zorunda kalıyordu. Çukurova'da ve Hatay'da gördüklerim 
b u id i . " . ' • . 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; çeltik üreticisi çiftçinin durumu bundan farklı değil. 
Durumu yerinde izlemek üzere, kasım ayında Samsun'a, Alaçam'a ve Bafra'ya gittik. Hükü
met çeltikte 1300 liralık bir fiyat açıklamış, Ofis çeltik almıyor. Üretici sıkmada... Geçimini 
sağlamak ve borcunu ödemek için ürününü, tüccara 600 - 700 liraya satıyordu. 

Ayçiçeği üreticisi, çiftçiye verilen taban fiyattan dolayı perişandır. Yüzde 20'lik bir artış 
olmuştur. Yanlış yürütülen likit yağ ithalatı politikaları nedeniyle Trakya Birlik iflas etme du
rumuyla karşı karşıyadır. 

Fındık üreticisi çiftçi yoksullaşmıştır. Yüzde 70'e kadar varan maliyet artışları karşısında, 
sadece yüzde 20'lik bir fiyat artışı alabildi. 

6 ayı aşkın bir zaman önce ürününü teslim etmiş; Hükümetten 66 milyar 480 milyon ala
cağı vardır, alamıyor; acı acı düşünüyor... 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 29 Mart 1991 Cuma günü Mudanya'ya, Orhangazi'ye 
ve çevresindeki köylere gittik, orada köylülerle dertleştik. Çoğu zeytin üreticisi olan köylüler 
dertlidir. 1989 yılında ortalama 4 951 liraya verdikleri tane zeytini, bu yıl sadece yüzde 19'luk 
bir artışla 5 904 liraya Hükümete teslim etmişler. Peşin alacakları vaadini alarak vermişlerdir. 

Enflasyon bunca yüksek, girdilerin de yüzde 70 arttığı bir dönemde, zeytin mahsulüne 
verilen bu fiyat artışı gerçekten düşündürücüdür. Bu da yetmiyormuş gibi, zeytin üreticisi köy
lü hftlft parasının yarısını alamadı. 26.3.1991 tarihine göre,zeytin üreticisine, Hükümetin 90 milyar 
383 milyon lira borcu vardır. 

Köylümüz, çiftçimiz, yeni yıl mahsulü için tarlayı sürecek, ağacı budayacak, ilaçlayacak, 
zorunlu harcamalar yapacak... Para lazım; ama, elde para yok!.. 

Zeytin üreticisi çiftçi perişan. Mahsulünün çeşidini değiştirmek istese de, buna imkânı yok. 
Çünkü, zeytin çok yıllık bir bitkidir; ama, böyle giderse, gereken bakımı yapamayacak, önü
müzdeki yıllarda, daha da sıkıntılı günlerin gelmesinden korkuyor. 

Pancar üreticisi çiftçimiz, bu yıl avanslarının bir kısmını alamadı, bir kısmını da zama
nında alamadı. Yeni ürün için pancarlar ekildi; ama, pancar üreticisi çiftçinin, 26.3.1991 günü 
itibariyle, Hükümetten 1 trilyon 210 milyar 828 milyon lira alacağı var. 

Hükümet şekere 4 defa zam yaptı, ama pancar üreticisine, buna ait en ufak bir prim ver
medi. Bugün, köylümüz, çiftçimiz çay içmek için alacakları bir kilogram şekere 37,5 kilogram 
pancar vermek durumundadır. Hükümetin 26.3.1991 gününe göre çiftçimize borcu 1 trilyon 
479 milyar Türk Lirasıdır. Yani, ANAP iktidarı, çiftçimizin, köylümüzün 1,5 trilyona yakın 
parasını 6 aydan beri gasp etmiş durumda. 

Bayram geliyor, köylülerimize, çocuklarına bayramlık almaları, şeker almaları ve yeni ürün
lerini ekmeleri için de para gereklidir; ama, elde para yoktur. Kooperatifler her türlü ödemeyi 
durdurmuşlar, Ankara'dan para bekliyorlar... işte, bayram öncesi tablo budur. 
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Hükümete sesleniyorum : Köylümüzü, çiftçimizi bayramda sıkıntı içerisinde bırakmaya 
hakkınız yok. Çiftçiye olan borçlarınızı ödeyin; çiftçiden gasp ettiğiniz paraları derhal ödeyin. 

Tütün üreten köylümüz de perişan... Tütün alım fiyatlarındaki artış, enflasyonun altında 
kaldı... Girdi fiyatlarının ise çok altında kalmıştır. 

ANAP, izlediği yanlış tütün politikasının hesabını, tütün üreticisine ödettiriyor. Türk tür 
tününe pazar ararken, ANAP hükümetleri sayesinde, yabancı sigara tekellerine pazar olduk. 
Sonuçta, Türk tütününün iç pazarımızda bile payı azaltıldı. 1990 yılının ilk 8 aylık dönemin
de, tütün ihracat gelirlerimiz 158 milyon dolar iken, aynı dömende ithal ettiğimiz yabancı siga
raya 145 milyon dolar ödedik. ANAP hükümetlerinin izlediği bu yanlış politikaları kınıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ANAP iktidarları, kendi tarım ürünlerimizi yeterince 
desteklemedikleri halde, Türkiye pazarlarını yabancı ülkelerin destek verdikleri tarım ürünle
rine açmıştır. Pirinçten süttozuna, muzdan sosise, peynirden fıstığa, sıvı yağdan patlıcana, ka
rpuzdan soğana, hatta yoğurda kadar pek çok yabancı menşeli tarımsal ürün, tezgâhlarımızda 
satışa sunuldu. 

1990 Ekim ayı sonuna göre, tarım ve tarıma dayalı ürün ithalatımız 2 milyar 288 milyon 
dolar; ihracatımız ise 2 milyar 344 milyon dolar olmuştur. Sonuç olarak, tarımsal ürün ihracat 
gelirlerimiz, ancak tarımsal ithalat giderlerimizi karşılayabilmiştir. 

Yabancı ülkelerce desteklenen tarımsal ürünlerin zamansız ithalatı, Türk çiftçisine büyük 
bir darbe vurmuştur. Çiftçilerimiz, bu bağlamda, pek çok ürünü yetiştirmekten vazgeçmiştir. 
Çeltik üreten köylümüz, muz üreten çiftçimiz, ayçiçeiği üreten çiftçimiz, bu yanlış ithalat poli
tikalarının kurbanı oldular; Trakyabirlik' iflasla karşı karşı kaldı. Hayvansal ürün ithalatı da 
Türk hayvancılığına büyük bir darbe vurdu. 

BAŞKAN — Sayın Miski, 5 dakikanız kaldı. 
ÖNER MÎSKt (Devamla) — Sayın Başkan.sayın milletvekilleri, tarım ürünleri ihracatı

mız, 1983'ten bu yana, 2 milyar dolar civarındadır. Ciddî bir artış göstermeden sekiz yıldır 
böyle devam ediyor. Bu, ihraç edilebilen tarım ürünleri fazlasının sekiz yıldır artırılamadığınm 
itirafıdır. Ayrıca, bu yıl yaptığımız tarımsal ürün ihracatımız, ancak tarımsal ürün ithalatımızı 
karşılayacak düzeyde kalmıştır. 

Türkiye, tarım arazilerinin kullanım sınırına gelmiş bulunmaktadır. Tarıma açılacak yeni 
arazi kalmadığından, tarımsal üretim artışının sağlanması, ülkemizde, tarımın yeteri düzeyde 
girdi kullanımına, ileri teknoloji uygulamasına, çiftçinin de ciddî ve güvenilir bir biçimde des
teklenmesine bağlıdır. • -

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konuşmamın başlangıcında açıkladığım gibi, tarımsal 
girdilerin sadece bir yıllık artış oranı yüzde 70'tir. Bu girdiler içinde, verime en önemli katkısı 
olan da, gübredir. 12 Şubat günü Meclis kürsüsünde yaptığım konuşmamda, ilkbahar gübrele
me mevsimi gelirken, gübreye yapılan zamların çok yüksek olduğunu, köylümüzün, çiftçimi
zin gübreye göre alım güçlerinin, bir yılda ürettikleri ürün çeşitlerine göre, yüzde 30 - 44 ora
nında azaldığını söylemiş ve ilaveten "Türkiye'de gübre kullanımı, Avrupa, dünya, hatta Asya 
ortalamasının bile altındadır. Avrupa'da hektara 229,3 kilogram, Asya'da hektara 114,8 kilog
ram; dünyada ise hektara ortalama 98,7 kilogram gübre kullanılırken, biz, sadece ve sadece, 
hektara 58,2 kilogram gübre kullanıyoruz. Anavatan iktidarlarının bu zamlar ından sonra, bu 
yanlış politikalarından sonra, çiftçimiz nasıl daha çok gübre kullanacak?" diye sor-
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muştum. Sanki ben tersini söylemişim gibi, o tarihten sonra, Anavatan iktidarları, kısa aralık
larla, gübreye iki kez daha zam yaptı; "altta kalanın canı çıksın" dercesine! 

18.3.1990 günü yapılan zamla, dört ay içerisinde, ama sadece dört ay içerisinde gübre fi
yatlarındaki artışa bakalım : Amonyumnitrat (yüzde 26'lık) gübrenin artışı yüzde 348; üre güb
resinin artışı yüzde 297; diamonyumfosfat gübresinin artışı yüzde 238; triple süper fosfat güb
redeki artış yüzde 204; kompoze gübrenin artışı ise yüzde 240 oldu. 

Türkiye'de en çok kullanılan ve tüketilen gübrenin 1/3'ü amonyumnitrattır. Zamdan da 
en çok nasibini alan amonyumnitrat oldu; dört ay içerisinde fiyatı 172 liradan 600 liraya çıktı; 
yüzde 348 zamlandı. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, şimdi, mahsulünü Hükümete verip de beş aydır para
sını alamayan köylümüzün, gübre zammı karşısında satın alma gücü ne kadar düştü; bir baka
lım : 

Köylü, beş ay önce, 1 kilogram pamuğunu satıp 12,5 kilogram amonyumnitrat gübresi 
alabilirken, şimdi sadece 3 kilo 500 kilogram alabiliyor. 

Köylü, beş ay önce, 1 kilogram zeytinini satıp 34 kilogram gübre alabilirken, şimdi sadece 
9 kilo 800 gram gübre alabiliyor. 

Beş ay önce, 10 kilogram pancarını satıp 7 kilo 260 gram amonyumnitrat gübresi alabilen 
köylü, şu anda sadece 2 kilo 80 gram gübre alabilecek durumdadır. 

Bundan beş ay önce 1 kilogram ayçiçeğini satıp 4 kilo 940 gram gübre alabilen üretici, 
şimdi sadece 1 kilo 415 gram gübre alabilecek durumdadır. 

Yine, 1 kilogram fındığını satıp, 18 kilogram gübre alabilen fındık üreticisi çiftçi, şimdi 
sadece 5 kilo 300 gram gübre alabilecek durumdadır. 

Buğday için söylersek; 2 kilo 900 gram gübre alabilen köylü, şu anda sadece* 790 gram 
gübre alabilecek durumdadır. 

Yukarıda da görüleceği Üzere, gübredeki bu zamma göre, çiftçinin satın alma gücü yüzde 
348 oranında azaltılmıştır. 

ANAP hükümetleri, tarım girdilerine bir yandan büyük zamlar yaparak girdi fiyatlarını 
artırıyor, öbür yandan da çiftçinin ürettiği ürün fiyatlarım yeterince yükseltmiyor. 

BAŞKAN — Sayın Miski, süreniz dolmuş bulunmaktadır; konuşmanızı tamamlamanızı 
rica ediyorum. 

ÖNER MtSKt (Devamla) — ...çiftçiyi, köylüyü çift yönlü kıskaca almış bastırıyor, buna • 
da "Tarımda serbest piyasa ekonomisi" diyor! Diyor ama, Türk köylüsü de, Türk çiftçisi de 
ANAP'ın sunduğu bu modeli tutmuyor ve sevmiyor "bu modelin değişmesi lazım" diyor. 

Türkiye'de şu anda, tarımın her kesiminden acı feryatlar geliyor. Bu şikâyetler yalnız bize 
değil, Hükümet üyelerine de ulaşıyor; ama, Hükümet sağır, Hükümet duymuyor!.. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ziraat odalarından gelen şikâyetler var : Niksar Ziraat 
Odası, Devlet Bakanı Sayın Güneş Taner'e 6.2.1991 günü yaptığı şikâyetinde "çiftçimizin, pa
tates, soğan, nohut, fasulye, karpuz ve hayvancılık ürünleri para etmemiş, elde kalıp, büyük 
zararlara sebep olmuştur. Yüzbinlerce çiftçimiz, büyük bir krizin içinde inim inim inlemektedir" 
diyor; çiftçinin, borcunu ödeyemeyecçk durumda olduğunu, belirtiyor ve Türkiye Cumhuriye
ti Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının bir defalık affedilmesini istiyor. 
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Tokat Ziraat Odası 6.1.1991 tarihinde buna benzer dileklerini Sayın Maliye ve Gümrük 
Bakanı Adnan Kahveci'ye iletiyor. 

Çorum Ziraat Odası "Çiftçimizin, son yıllarda gitgide fakirleştiği gözler önündedir. Bü 
gerilemeyi Körfez Savaşına yüklememek lazımdır. Körfez Savaşından önce de durum içler açı
şıydı. Buna göre, Hükümetin, çok acilen, tarım politikasına yeniden düzenlemeler getirerek, 
bizleri kurtarması elzemdir. Bu politikaya devam edilirse, çiftçi aç, perişan olacaktır; tarlasına 
ekecek tohumluk ile gübreyi bulamayacak, traktörüne lastik ve ekipman alamayacaktır" diyor. 

Türk tarımı yangın yerine dönmüş, çiftçi feryat ediyor; ANAP hükümetleri sağır; çiftçi
nin feryadını duymuyor, çiftçiyi yok sayıyor; tarımda serbest piyasa ekonomisini, bir saplantı 
olarak uygulamaya devam ediyor... 

Sayın Başkan; sayın milletvekilleri; Amerika ve Avrupa Topluluğu, serbest piyasa ekono
misinin, liberal ekonominin şampiyonları... Onlar, kendi çiftçisini, köylüsünü olağanüstü des
teklerle koruyorlar. Bu koruma sonunda, bu ülkelerin tarımsal ürünleri de, olağanüstü fazla
lıklar veriyor ve şimdi de üretim fazlalıktan için pazar arıyorlar; bunlara pazar lazım... Buna 
karşın, tarımda serbest piyasa ekonomisi ise, IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşların, bizim 
gibi gelişmekte olan ülkelere empoze ettikleri politikalar. Bu politikalardan sonra ülke tarımı
nın çökeceği, Türkiye'nin yabancı tarım ürünlerine pazar olacağı da açıktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tarımda serbest piyasa ekonomisi gerçekten yararlı ol
saydı, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Topluluğu bu politikaları uygulamaz mıydı? Av
rupa Topluluğu, son Cenevre toplantısında, tarıma verilen desteklerin on yıllık süre içinde yüzde 
30 oranında azaltılmasını bile reddetti. Devlet Bakanı Sayın Güneş Taner, bu toplantı dönü
şünde verdiği beyanatta "önümüzdeki yıllar Avrupa'da tarıma verilen desteğin gelişerek de
vam edeceği anlaşılıyor" dedi. 

tşte biz, işte onlar! Biz, Amerika Birleşik Devletlerinden ve Avrupa Topluluğundan daha 
mı fazla liberal olduk veya Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Topluluğu ülkeleri, çiftçileri
ni bizden daha mı az düşünüyorlar? 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ANAP uygulamaları sonunda, tarımda gelinen nok
taya bakalım : Çiftçimiz, ürününü Hükümete beş ay önce teslim etmiş, parasını alamıyor. 

BAŞKAN — Sayın Miski, tamamlamanızı rica ediyorum; çünkü, hazırlığınızı görüyorum, 
bitirmeniz için hayli zaman ister. 

ÖNER MİSKİ (Devamla) — Sayın Başkan, tamamlıyorum. Hayır efendim, bu kadar; gö
rüyorsunuz. 

BAŞKAN — Ama iki parşömen daha var. Lütfen... Sürenizi 5 dakika aştınız. 

ÖNER MtSKt (Devamla) — Çiftçimiz, ürününü Hükümete beş ay önce teslim etmiş, pa
rasını alamıyor. Yüksek enflasyon nedeniyle, çiftçinin parası, her geçen gün değerini yitiriyor. 
Çiftçinin piyasaya borcu var...-Banka kredisi bulamıyor... Bu nedenle, tefeciden aldığı paraya 
aylık yüzde 15'lere varan faiz ödüyor. Çiftçi, para kazanamadığı için, Devlet Su İşlerine sula
ma borcunu, Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatiflerine kredi borcunu ödeyemiyor ve icra
ya veriliyor. Türkiye'de ilk defa bu kadar çok çiftçi ANAP döneminde- icraya veriliyor ve ANAP, 
bu konuda bir rekor kırıyor. Çiftçi onurlu; borcunu ödeyebilmek için evini, traktörünü, tarla
sını satıyor... Her yıl daha da yoksullaşıyor... Çiftçimiz, köylümüz, yoksulluktan ve yokluktan 
perişan halde, "Hükümet, sırtımdaki yükü ne zaman kaldıracak?" diye bekliyor; "Bıçak 
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kemiğe dayandı. Hükümet, bizi işçiler gibi yürütmek mi istiyor?" diye düşünüyor. Çiftçi yü
rürse, milyonlar yürür; bunun da sıkıntısı büyük olur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ANAP'ın uyguladığı tarımda serbest piyasa ekonomi
si modeli iflas etmiştir; hem de çiftçimizi, köylümüzü yoksullaştırarak iflas etmiştir. ANAP'ın 
diktiği bu elbise, Türk çiftçisine dar gelmiştir. İnanıyorum ki, köylümüz, ANAP'tan çektikle
rinin hesabını, seçim sandığında mutlaka soracaktır. 1990 yılı, Türk çiftçisi için kara bir yıl 
olmuştur ve böyle hatırlanacaktır. 

SHP olarak, ANAP'ın uyguladığı tarım politikalarını reddettiğimizi ve bu bağlamda gen
soruya kabul oyu vereceğimizi beyan ediyor, Yüce Heyete saygılar sunuyorum. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Miski. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Burdur Milletvekili Sayın Sait Ekinci. 
Buyurun Sayın Ekinci. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA SAlT EKİNCİ (Burdur) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Sayın Süleyman Demirel ve 23 arkadaşınca, Türk tarımının içinde bulunduğu darboğazın baş
lıca sebepleri hakkında verilen gensoru önergesi üzerinde, Anavatan Partisi Grubunun görüş
lerini arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Bu vesileyle, saygılar sunuyorum. 

Sayın Süleyman Demirel'e, bize bu fırsatı verdikleri için teşekkür ediyorum. Kendilerine 
ve tecçrübelerine saygımız sonsuzdur. Ayrıca, bize sağladıkları kılavuzluk için de kendilerine 
çok müteşekkiriz. İktidarları döneminde yaptıkları yanlışlıklar, bizlere öylesine güzel dersler 
veriyor ki, bunlar doğruyu ve iyiyi bulmamızı çok kolaylaştırıyor. 

Basından öğrendiğimize göre,Sayın Demirel uzun zamandır yurt dışına çıkmamışlardır. 
Farkında olmiasa da, dünya çok değişmiştir. Bu değişikliği, Anavatan iktidarları sayesinde, altı 
kanallı renkli televizyonla izleme imkânı bulabildiğini zannediyorum. Bu değişiklik, hızlı tek
nolojik ilerlemenin yarattığı bir gelişmedir. 

BEYTULLAH MEHMET GAZİOÖLU (Bursa) — özat'dan başka ne var televizyonda 
ki, ne seyredelim! 

SAİT EKİNCİ (Devamla) — İnsanımız, bu gelişmeleri yakından takip ederek çağa ayak 
uydurabilmektedir. Ülkemizi ve insanımızı bu değişmenin dışında tutamayız, tutmamız da müm
kün değildir. Her ne kadar kabullenmek istemiyorlarsa da, Türkiye, iktidarımız döneminde 
bu çağdaş gelişmeleri yakalayabilmiş, insanlarımızın beklentilerine cevap verebilmiştir. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Ne çağdaş, ne çağdaş!.. Çağdaş değil, bağdaş 
oldunuz. 

SAİT EKİNCİ (Devamla) — Sanıyorum, sayın muhalefetin sıkıntısı, Anavatan Partisi ve 
iktidarı olarak, bizim, bu gelişmeleri, kendilerinden daha iyi anlamamızdan ve yakalayabilme
mizden kaynaklanmaktadır. Kendileri, parti olarak, olayların ve günümüzün gerisinde kalmış
lardır. Bu nedenledir ki, iktidarımıza ciddî bir alternatif bile oluşturamamaktadırlar. 

BEYTULLAH MEHMET GAZİOÖLU (Bursa) — En son oyunuz yüzde 20 be!.. 
SAİT EKİNCİ (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemizin, Anavatan hü

kümetleri döneminde -biraz önce bahsettikleri gibi- serbest piyasa ekonomisine geçişteki bü
yük başarısı, bugün pek çok ülkede örnek gösterilirken, -özellikle demirperdenin çöküşü ve 
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arkasından Sovyetler Birliği, Romanya, Bulgaristan gibi birçok Avrupa ülkesi Türk ekonomi 
ve tarımsal politikalarını örnek alma, ders alma kuyruğuna girmişken- muhalefet, gözlerini 
hâlâ açamıyor. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Ecelleri gelmiş, ecelleri (!) 
İBRAHİM TEZ (Ankara) — Hangi muhalefet?.. 
SAİT EKtNCt (Devamla) — Yine kendi dönemlerinde, bırakın taban fiyatlarını, tarımla 

uğraşan çiftçimiz, tarlasını ekmek için mazot kuyruğu, gübre kuyruğu, yokluk ve kıtlık günle
rini daha unutmadı. 

ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Hiç öyle bir şey olmadı. 
SAtT EKİNCİ (Devamla) — Ürün fiyatlarının peşin ödenmesini Anavatan hükümetleri 

getirdi. 
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Ne zaman? 
SAtT EKtNCt (Devamla) — Dönemlerinde peşin ödeme şöyle dursun, o zaman ülkeyi 

70 sente muhtaç edenlerin, alışkanlık haline getirdikleri bu gibi konuları Yüce Meclise getir
meye hakları olmadığı kanaatindeyiz. 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — Bunları çok dinledik, başka şey anlat; Başbakanınız bunu 
söylüyor, herkes bunu söylüyor. 

SAtT EKtNCt (Devamla) —-Bizim Hükümetimiz zamanında, tarımsal ürün miktannı ve 
kalitesini artırmak için, 1983 - 1990 döneminde devreye alınan baraj sayısında önemli artış gö
rülmüş; 1982 yılı itibariyle, Cumhuriyet döneminde yapılan baraj sayısı toplam 75 iken, bu 
dönemde, yedi yılda, 58 baraj ilavesiyle 133'e yükselmiş; kamu sulama sahası ve tarla içi geliş
tirme, drenaj ve kurutma, toprak muhafaza ve taşkın koruma gibi işlemler tam hızıyla sürdü
rülmüştür. 

BEYTULLAH MEHMET GAZİ OĞLU (Bursa) — Gölet onlar, gölet; baraj değil. 
İBRAHİM TEZ (Ankara) — Havuz, havuz!.. 
SAİT EKtNCt (Devamla) — Şu anda eski dönemden... 
BAŞKAN — Sayın Ekinci, siz Genel Kurula hitaben devam edin. 
SAİT EKtNCt (Devamla) — "Gölet" dediler de, bir misal vermek istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Gazioğlu, zatı âliniz 35 dakika görüşlerinizi ifade ettiniz, çıt çıkmadı... 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, istirham ediyorum... 
SAtT EKtNCt (Devamla) — Sayın Başkanım, müsaade ederseniz, bu konuyla ilgili bir 

gölet misali vermek istiyorum. 
Cumhuriyet döneminde, 1965'ten 1980 yılına kadar... 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Cumhuriyet 1965'te başlamadı. 
SAtT EKİNCİ (Devamla) — "Döneminden sonra" diyorum, sizin partinizin devamını 

söylemek istiyorum. 1965 yılından 1980 yılınakadar, kendi vilayetim Burdur'un Kemer nahi
yesinde o zamanın hükümetleri bir tek gölet yapmıştır, o da havuz gibi bir şeydir. 

Şunu da söylemek istiyorum : 1983 'ten sonra Anavatan hükümetleri döneminde, daha ev
vel iktidardaki siyasî partilerin gelip, "projesini yaptık; bu sene, ertesi sene..." diye geciktir
dikleri ve temelini atıp da bitiremedikleri Karacaören Barajının yapımı bitirilip, ikinci ünitesi
nin yapımı başlamıştır. 
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BEYTULLAH MEHMET GAZtOGLU (Bursa) — Karamanlı Barajı ne oldu? 
SAİT EKtNCt (Devamla) — Yapraklı Barajı bitirilmiş olup, arkasından Karaçalı ve Onaç 

barajlarının temelleri atılacaktır. 
BEYTULLAH MEHMET GAZtOGLU (Bursa) — Karamanlı Barajı ne oldu? 
SAİT EKtNCt (Devamla) — O dönemde, bir deprem neticesinde yıkılan devlet hastanesi

nin temelini on yılda atamayan o dönemin iktidarlarını Burdur halkı unutmadı; onun için hiç 
konuşamazsınız. 

Bizim Hükümetimiz.tarımsal ürün miktarını ve kalitesini artırmak için bu hizmetleri za
manında yapmıştır. Şu anda Krfez krizinin zararı, etkisi vardır; ama Hükümetimizin güçlü eko
nomisi ve alınan kararlarla hepsinin üstesinden gelinecektir. Lütfen etrafınıza şöyle bir bakı
nız... Birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyulan şu kritik günlerde ve gecen kritik günlerde, 
Körfez krizinde, diğer ülkeler iktidarıyla muhalefetiyle birlikte hareket etmelerine rağmen, siz 
değerli muhalefet partileri, Hükümetimizin görüşlerine ters düştünüz. 

tBRAHtM GÜRDAL (İsparta) •— Siz ne yaptınız? 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Siz ne yaptınız? Mecbur muyuz size uymaya? 
SAİT EKtNCt (Devamla) — Fakat, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Hükümetimizin tah

minleri doğru çıktı. 
tBRAHtM GÜRDAL (İsparta) — Yanlış çıktı, yanlış. 
-SAİT EKtNCt (Devamla) — Uygulanan iyi politikalarla, dünya milletleri üzerinde itibarı

mız bir kat daha arttı ve artmaya devam edecektir. Bu itibar, aslında milletimizin hak ettiği itibardır. 
tBRAHtM GÜRDAL (İsparta) — Dilenciye döndürdünüz bu ülkeyi. 
SAİT EKtNCt (Devamla) — Yine, sizin hükümetiniz zamanında, borç istediğiniz ülkelere 

şu anda borç para veriyoruz; bunu da unutmayın. 
Yine, Körfez krizi döneminde sayın muhalefet milletvekillerinin bazıları, Zonguldak'ta 

grev yapan değerli işçi kardeşlerimizin önüne düşerek,hükümete karşı, yollara düştü ve yürü
düler. Aslında, "Yollar yürümekle aşınmaz" diyenler, zamanında' çok zararlarını gördükleri 
halde, konuşarak anlaşmak varken, bu milletin kürsüleri varken, yine o yollarda yürüdüler. 

Bir kısım muhalefet partilerine mensup milletvekilleri de TRT'ye baskın düzenledi, özel 
Kalem Müdürünü tartakladılar. 

Bu gibi olayları üzüntü ile karşılıyoruz. Bugünlerde Güneydoğu Bölgemizde savaşın etki
si, milyonlarca insanın, çocuk, yaşlı, kadın ve gençlerin üzerine kör duman gibi çökmüş; sava
şın acıları o bölgeyi ağlama duvarına döndürmüş, Batılı maddiyatçı ülkelerin görmezlikten gel
dikleri, geç gördükleri gibi, lütfen siz de Hükümetimizin iyiniyetlerini ve hizmetlerinim bölge
ye verdiği önemi, muhalefet partileri olarak lütfen görmezlikten gelmeyin. 

Şimdi, izin verirseniz asıl konuya dönmek istiyorum. Tarım sektörü, 1963 • 1990 yılları 
arasında, yılda ortalama 3,1 gelişme göstermiştir, tarım sektöründe bu gelişme, 1963 - 1983 
yılları arasında yılda ortalama yüzde 3 ve 1984 - 1988 yılları arasında 4,8 olmuştur. 1989 yılın
da, son elli yılın en kurak yılı yaşanmış ve tarım sektörü yüzde 11,5 gerilemiştir. Devlet İstatis
tik Enstitüsünün, 1990 yılı Türkiye cari safi millî hâsıla III üncü geçici sonuçlanna göre 1990 
yılında tarımda gelişme hızı yüzde 11,5 artmıştır. Tarım sektörü, 1989 yılında önemli miktarda 
gerilemesine rağmen, 1984 - 1990 yılları arasında yılda ortalama 3,4 gelişme göstermiştir. Ta
rımda gelişme hızı ile çiftçi geliri arasında yakın ilişki vardır. 1985 ve 1990 yılı nüfus sayımı 
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sonuçlarına göre, yıllık nüfus artış hızı, sırasıyla yüzde 2,5 ve yüzde 2,3 olmuştur. Buna karşılık 
köylü nüfusu 1985 yılında yüzde 2,1 gerilemiş ve 1990 yılında yüzde 0,7 artış göstermiştir. Ülke
mizde 1980 - 1990 yılları arasında köylü nüfusu nispî azalması yanında, mutlak olarak da azal
mıştır. Bunun sonucu, 1984 -1990 yılları arasında, tarımda kişi başına yıllık ortalama gelir artışı 
yüzde 3,6 ile, aynı dönemde köylü nüfusunun azalması sonucu, yıllık ortalama katma değer artı
şının üzerinde olmuştur. Buna karşılık, 1963 -1983 yılları arasında, gerek köylü nüfusunun mut
lak olarak artışı ve gerekse yıllık katma değer artışının 1984 T 1990 yıllarına göre düşük oluşu -
nedeniyle, tarımda kişi başına düşen yıllık ortalama gelir, yüzde 2,2 oranında artmıştır. Diğer 
taraftan, 1968 yılı fiyatlarına göre, köylü rüfusu başına düşen tarım katma değeri 1963 yılında 
1 449 lira iken, 1983 yılında 2 047 liraya ve 1990 yılında 2 580 liraya yükselmiştir. Böylece, 1963 
-1990 yılları arasındaki köylü nüfusu başına düşen tanm katma değeri yüzde 78,1 artmıştır. Köylü 
nüfusu başına düşen tarım katma değeri 1963 -1983 yılları arasında -21 yılda- yüzde 41,3 artma
sına karşılık, 1984 - 1990 yılları arasında, yedi yılda, yüzde 26 artış göstermiştir. 

Tarım sektörünün gayri safı millî hâsıla içinde ve kırsal nüfusun toplam nüfus içindeki 
payının azalması, ekonomik gelişmenin tabiî bir sonucudur. Nitekim, 1988 yılında, tarım sek
törünün gayri safî yurt içi hâsıla içindeki payı, gelişmiş ülkelerden Batı Almanya'da yüzde 1,4; 
Amerika Birleşik Devletlerinde yüzde 1,9; Belçika'da yüzde 2; Japonya'da yüzde 2,3; Fransa'
da yüzde 3,2; Brezilya'da yüzde 8,6; Arjantin'de yüzde 12,7; Mısır'da yüzde 21,1; Pakistan'da 
yüzde 26,2 ve Hindistan'da yüzde 32,2'dir. 

BEYTULLAH MEHMET GAZtOĞLU (Bursa) — Ne alakası var bunların şimdi? 
SAİT EKİNCİ (Devamla) — Ülkemizde ise, 1988 yılında, tarım sektörünün gayri safi yurt 

içi hâsıla içindeki payı, cari fiyatlarla yüzde 17,5 olmuştur. Diğer taraftan, gelişmiş ülkejerde 
tarım nüfusunun toplam nüfusa oranı yüzde 10'ların altına düşmesine rağmen, nispî ve mut
lak olarak azalmaya devam etmektedir. Nitekim, 1980 - 1989 yılları arasında tarım nüfusu, 
Amerika Birleşik Devletlerinde 8,9 milyondan 6,8 milyona; İtalya'da 5,9 milyondan 3,7 milyo
na; Almanya'da 4,8 milyondan 3,4 milyona; tngiltere'de 1,5 milyondan 1,2 milyona ve Hollan
da'da 781 binden 500 bine düşmüştür. Ayrıca, 1989 yılında, tarım nüfusunun toplam nüfusa 
oranı İngiltere'de yüzde 2'ye, Amerika Birleşik Devletlerinde yüzde 2,2'ye, Hollanda'da yüzde 
3,8'e ve Almanya'da 4,3'e inmiştir. 

Gensoru önergesinde, "Türk tarımı ve Türk çiftçisinin, aşılması gittikçe imkânsızlaşan bir 
darboğazın içine itildiği" iddiası, gerçekçi bir yaklaşım değildir. "1980'li yıllarda uygulanan 
enflasyonist ekonomik politikalar neticesi tarım girdilerinin (mazot, gübre, ilaç, sulama, ye
dek parça, traktör vs.) süratle arttığı" iddiası da doğru değildir. 

Üretim maliyeti içinde, en önemli iki kalem olan traktör ve gübre fiyatlarında, 1980 -1990 
yılları arasında ortaya çıkan artışlar, verilen taban fiyatların yanında, nispî olarak geride kal
mıştır. 1980 yılında, 1 kilogram buğday ile 1.6 kilogram amonyum nitrat yüzde 26 gübresi alı
nırken, 1990 yılında 2 kilogram amonyum nitrat gübresi alınmaktadır. 1980 yılında 1 adet traktör 
alabilmek için 132 ton buğday gerekirken, 1990 yılında bu miktar 89 tona düşmüştür. 1980 
yılında 1 kilogram pamuk ile 7,6 kilogram amonyum nitrat gübresi alınırken, 1990 yılında 8,5 
kg. amonyumnitrat gübresi alınmaktadır. 1980 yılında 1 adet traktör alabilmek için 27 ton pa
muk gerekirken, 1990 yılında bu miktar 23,7 tona düşmüştür. 1980 yılında 1 kilogram tütün 
ile 19,2 kilogram amonyumnitrat gübresi alınırken, 1989 yılında 47 kilogram amonyum nitrat 
gübresi alınmaktadır. Yine, 1980 yılında 1 adet traktör alabilmek için 10,7 ton tütün gerekir
ken, 1989 yılında bu miktar 3,7 tona düşmüştür. 
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1980 - 1990 yılları arasında, ürün fiyatları ile girdi fiyatları artışları karşılaştırıldığında, 
çiftçimizin lehine fiyat artışları olduğu görülmektedir. Buna karşılık Hükümet, belirlediği ta
ban fiyatlarını, çok düşük tutmamıştır. 

Tarım ürünleri destekleme fiyatlarında, 1984 yılında, bir önceki yıla göre, ortalama yüz
de 45; 1985 yılında yüzde 40; 1986 yılında yüzde 25; 1987 yılında yüzde 40; 1988 yılında yüz
de 86,3; 1989 yılında yüzde 82,5 ve 1990 yılında yüzde 59,6 artış olmuştur. 

1984 - 1990 yılları arasında, tarım ürünleri destekleme fiyatlarında yılda ortalama yüzde 
53,6; buna karşılık aynı dönemde, toptan eşya fiyatlarında ise yüzde 48,7 artış olmuştur. Gö
rüldüğü gibi, 1984 -1990 yıllan arasında, toptan eşya fiyat endeksindeki artışın üzerinde.orta-
lama destekleme alım fiyatı verilmiştir. Özellikle son üç yılda, destekleme alım fiyatları, çiftçi
mizin lehine daha önemli gelişme göstermiştir. 

1988 - 1990 periyodunda, tarım ürünleri destekleme alım fiyatları, yılda ortalama yüzde 
76,1 artarken; toptan eşya fiyatları, ancak yüzde 62 oranında artmıştır. Ayrıca, 1990 yılında 
ülkemizde, iyi bir verim yılı yaşanmış, tarımda üretim yüzde 11,5 artmıştır. Dünya buğday fi
yatlarına göre buğdayın tonu 80 dolar civanndayken, Anadolu'nun kırmızı sert buğdayına 500 
lira fiyat verilerek, dünya fiyatlarının yaklaşık yüzde 30 üzerine çıkılmıştır. Toprak Mahsulleri 
Ofisi, 31 Aralık 1990 tarihi itibariyle, 6 287 300 ton buğday ve bakliyat alımı ile, kurulduğun
dan bugüne kadar ki en yüksek hububat ve bakliyat alımını yapmış ve çiftçimize 3,1 trilyon 
lira ödemiştir. 

Görüldüğü gibi, 1980 • 1990 yılları arasında, destekleme fiyatları, toptan eşya fiyatlarının 
üzerinde verilmiş ve çiftçilerimizin gelirinde ve refah seviyelerinde gelişme sağlanmıştır. 

1990 yılı ürünü şeker pancan için, 1989 yılı Eylül ayında pancar yetiştirme sözleşmesinin 
yapılmasına başlanmasından itibaren, aynî ve nakdî avanslar verilmeye başlanmış olup, 29.3.1991 
tarihi itibariyle tutan 492,9 milyar Türk Lirası olmuştur; kesin bedel ödemeleri, kooperatif mal
zemesi, Şekerbank temlikleri ve verginin tenzilinden sonra, 4.4.1991 tarihinde bakiye borç, bir 
hafta sonra, 700 milyar lira olarak kalacaktır. 

1 kg. pancarın fiyatı 1989 yılında 77 lira iken, 1990 Yılında yüzde 62,3 oranında artırılarak 
125 liraya yükseltilmiş, bu yıl 13 985 742 ton pancar ve 1 788 600 ton şeker üretilerek, 66 yıllık 
şeker sanayii tarihinde rekora erişilmiştir. 

1990 -1991 kampanyası pancar kesin bedel ödemelerine bir pogram dahilinde bütün fab
rikalarımızda başlanmış olup, hızla devam edilmektedir ve mümkün olan kısa süre içerisinde 
bitirilecektir. 

Pamuk ürününe gelince : İlgili birliklerin, içinde bulunduğumuz 1990 - 1991 kampanya 
dönemi alımlarının, bu birlikler tarafından kendi nam ve hesaplanna yürütüldüğünü öncelik
le belirtmek istiyorum. 

İkinci husus : 997 510 812 000 liraya ulaşan toplam ürün değerinin, 5.4.1991 tarihi itiba
riyle yüzde 93 gibi çok büyük bir bölümü ödenmiş ve geriye sadece 55 milyar Türk Lirası civa
rında bir borç kalmıştır. Kaldı ki, ürün bedellerinin ödenmesindeki her 15 günlük gecikme için 
üreticiye, kg'da 30 lira fark verilmek suretiyle, mağdur olmamaları da sağlanmıştır. 

Yine, üretici borçlarıyla ilgili değerlendirmelere devam edersek, Çukobirlik'in, yerfıstğı 
üreticisine, 5.4.1991 tarihi itibariyle borcunun kalmadığı; aynı şekilde, kendi nam ve hesabına 
alımda bulunan Fiskobirlik'in ise, 448 502 353 000 Türk Lirası tutarındaki ürün bedelinin 
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çok büyük bir bölümünün ödendiği ve geride 69 milyar Türk Lirası civarında borcu bulundu
ğu görülmektedir. Esasen, gecikme haline bağlı olarak, her bir ay için üreticiye kilogram başı
na 100 lira ödeme yapılmak suretiyle, zarar görmemeleri yönünde de tedbir alındığı bilinmektedir. 

Ayrıca, hasat özelliği sebebiyle alımına daha geç başlanmış olan zeytin ve zeytinyağını ele 
aldığımızda, Marmarabirlik tarafından mubayaa edilen zeytin bedelinin 182 434 647 000 liraya 
ulaştğı, bu miktardan üreticiye 51 milyar Türk Lirası seviyesinde borç kaldığı; TARİŞ ve Gü-
neydoğubirlik'in, toplam 60 milyar değerindeki zeytinyağı alım bedellerinden, 40 milyar Türk 
Lirası civarındaki bölümünün üreticiye ödenmiş olduğu tespit edilmiştir. 

Gülbirlik'in ise, tespit edilen 1 200 Türk Lirası avans fiyatı üzerinden gül çiçeği bedelleri
nin tamamen ödenmiş bulunduğu anlaşılmaktadır. 

BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Bursa) — ödeyin kardeşim ödeyin; biz de onu 
istiyoruz. 

SAÎT EKÎNCt (Devamla) — ödemeye devam ediyoruz. 
BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Bursa) — 1 sene oldu, 1 seneyi geçti. 
SAÎT EKİNCİ (Devamla) — Ancak, gül çiçeği üretiminde geçmişte uygulanan yanlış po

litikalar sonunda, gül dikim alanlarının olağan sınırları dışına yayılarak ve giderek genişlediği
nin ve ihracat yoluyla değerlendirilemeyerek, aşırı stokların oluştuğunun, bu uygulamadan, 
her şeyden önce bölge üreticisinin.buna bağlı olarak da Türk ekonomisinin zarar gördüğünün 
ve şu andaki sorunların, sözkonusu yanlışlıklardan kaynaklandığının ayrıca bilinmesinde fay
da vardır. 

Yine yaş çay yaprağı alımları da destekleme kapsamında bulunmakta olup, 1990 yılında 
472,2 bin ton karşılığında 428,3 milyar lira tutarında değer üzerinden alman bu ürün için, 
19.5.1990 tarihinden itibaren ödemelerin başladığını, 229,6 milyar Türk Liralık kısmının 1Ş90 
yılı sonuna kadar ödendiğini, 4.4.1991 tarihi itibariyle Çay-Kur'un üreticiye kalan borcunun 
sadece 98 milyar lira olduğunu görüyoruz. 

Bu konuda buğday, incir, üzüm, ayçiçeği gibi, yukarıda belirtilenler dışında kalan ürün 
bedellerinin, geciktirilmeksizin ödenmiş olduğuna, kaldı ki bir kısım ürün bedellerinin öden
mesinde benzeri gecikmelerin daha fazlasının önceki yıllarda da yaşandığına işaret etmek isterim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime son verirken şunu ifade etmek istiyorum : 
21 inci Yüzyıl tüni dünyanın "Türk Yüzyılı" olarak anacağı bir asır olacaktır. Biz Anavatan 

, Partisi olarak, politikalarımızı "Dün dündür, bugün bugündür" hesabıyla değil, 2000'Ii yılla
rın büyük ve çağdaş Türkiye'si için üretiyoruz. 

Hepinize en içten saygılar sunuyorum.(ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ekinci. 
Sayın milletvekilleri, böylece siyasî parti grupları adına yapılan konuşmalar tamamlan

mış bulunmaktadır. 
Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Güneş Taner; buyurun Sayın Bakan. (ANAP sırala

rından alkışlar) 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Divan kâtibi yerinde yok, müzakereler devam edemez. 
BAŞKAN — Var efendim; oylama yapmama hususunda haklı olabilirdiniz; müzakereler 

devam edebilir. Sayın Demir kürsüde görevinin başındadır. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Divan boş bırakılamaz; siz bilmiyorsunuz. Bildiğim şeyi ba
na söylemeyin. 

BAŞKAN — Yanlış öğreniyorsunuz... Arkadaşımız bilgimiz dahilinde, görev gereği, kısa 
bir süre için ayrılmıştır; intikal halindedir. Nitekim şu anda ispatı vücut etmiştir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Tüzük; "Divan boş bırakılamaz" der. 
BAŞKAN — özür dilerim Sayın Bakan; buyurun. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (istanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

İsparta Milletvekili Sayın Süleyman Demirel ve arkadaşlarının, Hükümet hakkında gensoru 
açılması istemiyle ilgili olarak, Hükümetin görüşlerini arz etmek için huzurlarınızdayım. He
pinize saygılar sunarım. 

Sayın Başkan, konuşmama başlamadan evvel, gensorunun taşıdığı ağırlık niteliği ile, siz
den biraz daha fazla süre vermenizi talep etme niyetini beslemekteydim; fakat, kürsüye çıkıp 
konuşmama başladığımda, Sayın Süleyman Demirel'in imzasını taşıyan gensoruyu kendi ar
kadaşlarının, büyük bir çoğunlukla ya desteklememeleri veya önem vermemeleri nedeniyle sı
ralarını boş bıraktıklarını görüyorum. Onun için sizlerden bu zaman talebinde bulunmayaca
ğım efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

VEFA TANIR (Konya) — Seni dinlememek için gelmediler, oylamada görürsün. 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Sen yine kaşınıyorsun, zorla seni kaşıyalım mı yani!.. 
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Hayvan, hayvan... Adam gibi konuş! 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

konuşmaya başladan evvel bir durum tespiti yapmak lazım. Durum tespiti yapmak neden ge
rekmektedir? Çünkü, Türkiye'nin siyasî tarihinde bazı önemli seneler vardır; bu senelerden bir 
tanesi 1980 senesidir. 1980 senesi denildiği zaman bazı insanlar ayağa kalkarlar ve salonu terk 
ederler. Niye, bazı insanlar ayağa kalkarak terk ederler? Çünkü, 1980 senesinin neler getirece
ğini bildikleri için bunu yaparlar. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Hayır Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ben bunu size söylemeyeceğim; ben burada bir 
durum tespiti yapmak istiyorum. 

ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Eşşoğlu eşşek, sana mı kalmış? 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Sen ne diyorsun lan!.. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — "1980 senesi" ne demektir? 1980 se

nesinde acaba Sayın Süleyman Demirel, o zamanki Başbakan olarak, kendisini hükümette hü
kümetin başı olarak kabul etmekte midir? 

ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Hayvan, eşşoğlu eşşek? (Başkanın tokmağı vurması) 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Ne diyorsun lan sen!.. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Eğer bunu bu şekilde şey yapıyorsa... 
BAŞKAN — Sayın Gürdal, Sayın Gürdal... Sizi nezakete ve sizi sükûnete davet ediyorum. 

(DYP sıralarından gürültüler) 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Onu davet et. 
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Hayvan oğlu hayvan... 
BEYTULLAH MEHMET GAZtOĞLU (Bursa) — O bakkala söyle nezaketi!.. 

v BAŞKAN — Sizi nezakete davet ediyorum; beni disiplin uygulamaya mecbur etmeyin. 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — O aptala söyle sen nezaketi... 
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ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — tt, eşşoğlu eşşek. 
BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Bursa) — Devlete hakaret ediyor kürsüde. (DYP 

sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Gazioğlu, size 35 dakika söz hakkı tanıdım, düşüncelerinizi dile getir

diniz; kimse size, bu kabil nahoş müdahalelerde bulunmadı. İstirham ediyorum... 
BEYTULLAH MEHMET GAZtOĞLU (Bursa) — Bakan gibi konuşsun. 
BAŞKAN — İstirham ederim... 
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — O hayvana söyle sen, bakan gibi konuşsun, hayvan 

gibi konuşmasın. (ANAP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Barutçu... 

VI. - DİSİPLİN CEZALARI 

1. — Zonguldak Milletvekili Ömer Baruiçu'ya iki birleşim Meclisten geçici çıkarma cezası verilmesi 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Zonguldak Milletvekili Sayın Barutçu'ya, sarf ettiği söz 
nedeniyle, geçici olarak Genel Kuruldan ihraç cezası veriyorum ve bunu oylarınıza sunuyorum : 
Sayın Barutçu'riun... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Karar yetersayısı yok, yetersayıyı arayın. 
MUSTAFA ÇORAPÇIOöLU (Balıkesir) — Savunma yaptırmayacak mısınız? 
BAŞKAN — Efendim, kendisi İçtüzüğü bilen, savunma hakkı olduğunu bilen tecrübeli 

bir parlamenter olarak müracaat etmediğine göre, zaüâlinize söz düşmez. Sayın Barutçu söy
lediklerimi işitiyor, işittiği halde böyle bir savunma hakkı istemiyor. İstemediğine göre de... 

MUSTAFA ÇORAPÇIOÖLU (Balıkesir) — Savunma hakkı var; savunma hakkı olma
dan ceza verilebilir mi? 

BAŞKAN — İstemediğine göre?.. 
MUSTAFA ÇORAPÇIOöLU (Balıkesir) — Usule aykırı hareket etmeyin Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Çorapçıoğlu, Sayın Barutçu sizden daha tecrübeli bir parlamenterdir; 

o sustuğuna göre size söz düşmez. 
MUSTAFA ÇORAPÇIOöLU (Balıkesir) — Ben grup başkanvekiliyim. Savunma hakkı 

vardır; savunması alınmadan ceza verilemez. 
BAŞKAN — Grup Başkanvekiünin bu şekilde müdahale hakkı yoktur. Sayın Barutçu söy

lenenleri işittiği halde savunma hakkını kulanma hususunda müracaatta bulunmadığına göre, 
kendisine iki birleşim Genel Kuruldan ihraç cezası veriyorum. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOÖLU (Balıkesir) — Savunma alınmadan ceza verilemez, usule ay
kırı hareket ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Cezayı Genel Kurulun oylarına sunuyorum : Kabul edenler... 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — 114 kişi var mı?.. 
BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Saydın mı, 114 kişi var mı? 
BAŞKAN — Şu anda alınan karar gereğince, idare amirlerini göreve davet ediyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, sarf ettiği çirkin söz nedeniyle, Başkanlığın 

verdiği Genel Kuruldan ihraç cezasını oylarıyla kabul etmiştir ve onamıştır. Binaenaleyh, idare 
amirlerini göreve davet ediyorum. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, oylamada 114 kişi yoktu, geçersizdir. 
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BAŞKAN — Sayın Barutçu, zatıâlinizi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 
kararına riayete davet ediyorum. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Sayın Başkan, 10 dakika ara verelim. 
(İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal ile Ordu Milletvekili Mustafa Bahri Kibar'ın birbiri 

üzerine yürümesi) 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Ne bağırıyorsun?.. Neye itiraz ediyorsun? 
MUSTAFA BAHRİ KİBAR (Ordu) — Otur yerine! Devamlı müdahale ediyorsun... 
BAŞKAN — Sayın Gürdal, sözle hücumlarınız yetmedi, şimdi fiilen mi hücum ediyorsu

nuz? 'Yakışmıyor... 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Onu niye ikaz etmiyorsun? 
BAŞKAN — Ben, gereken uyarıda bulunuyorum; ama, eğer tutanakları incelerseniz, Doğru 

Yol Partisi grup sözcüsü indiği andan itibaren, müdahale etmediğim halde, yerinizden ne ka
dar sataşmalarda bulunduğunuzu görürsünüz. Lütfen, arkadaşlarımıza gösterdiğimiz müsa
mahayı suiistimal etmeyiniz. 

Sayın Barutçu, beni, şahsınız sebebiyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul çalış
malarına ara vermek zorunda bırakmayacak olgunluğu göstereceğinize güvenerek, sizi son de
fa Genel Kurulu terke davet ediyorum. 

ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Bakkala kasap demem. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Sayın Barutçu, çirkin sataşmasına yerinden mükerre-

ren devam etmek suretiyle, verilen cezanın ne kadar isabetli olduğunu teyit ve ifade etmekte, 
ayrıca, mükerrer davetlerimize rağmen, salonu terk etmemektedir. Bu itibarla, birleşime 5 da
kika ara veriyorum ve Genel Kurul karannı yerine getirmek üzere ilgilileri göreve davet ediyorum. 

Kapanma Saati : 17.04 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati ; 17.08 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hocaoğlu 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertugrul Ünlü (Bursa), Kadir Demir (Konya) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 104 üncü Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. . 

Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI (Devam) 

A) ÖNGÖRÜŞMELER (Devam) 
1. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 23 arkadaşının, uyguladıkları yanlış politikalar 

sonucunda Türk tarımım ve Türk çiftçisini aşılması gittikçe imkânsızlaşan bir darboğazın içine soktukla
rı iddiasıyla Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (U/20) (Devam) 

BAŞKAN — Gensoru önergesi üzerinde Hükümet adına Devlet Bakanı Sayın Güneş Ta
ner; buyurun. 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 12 Eylül 1980 tarihini sormakta şu açıdan fayda var

dır : Hepinizin malumu, 12 Eylül 1980 tarihine kadar Sayın Süleyman Demirel Türkiye'de Baş
bakanlık yapmıştır. Burada pek de kızılacak bir nokta yoktur; çünkü, bir taraftan 24 Ocak 
kararlarına sahip çıkacaksınız, "Onun mimarî benim, uygulamaları ben yaptım" diyeceksi-. 
niz, ondan sonra, arkasından kalkacaksınız " 80'Ii yıllarda başlanan uygulamalardan dolayı 
Türkiye'nin tarım politikaları bu hale geldi" diyeceksiniz!.. Onun için, o açıdan bir durum 
tespiti yapmak istiyorum. Yani, 1980 yılının başındaki Başbakan Sayın Süleyman Demirel mi
dir? Eğer Demirel *se, o günkü uygulanan politikaların arkasında imzası var mıdır? ki, vardır... 
Eğer varsa, o politikaları tenkit ederken, bir anlamda kendisini de tenkit etmek zorunda kaldı
ğını ifade etmek açısından söylemek istiyorum, Bunların zabıtlara geçmesinde fayda vardır.. 
Çünkü, bugün, o gün başlanan politikaların çehresi değişmiş olmakla beraber, geliştirilmiş ol
makla beraber, fevkalade iyi yere gelen politikalarda, istese de istemese de, bugün tenkit de 
etse, Sayın Süleyman Demirel'in Başbakan olarak imzası vardır. 

Çünkü, bunun şöyle bir problemi vardır : Sayın Demirel'in siyasî geçmişi bellidir. Bu geç
miş içerisinde zaman zaman "dün dündür, bugün bugündür" diyebilmektedir, diyebilir; buna 
bir itirazımız yok; ama bazen de, "Kendim için bir şey istiyorsam namerdim" demektedir. İş
te, bu cümlenin üzerinde durmak istiyorum. Çünkü biraz sonra söyleyeceğim konularda, bu 
gensorunun arkasında yatan niyetin "kendim için bir şey istiyorsam namerdim" cümlesi oldu
ğunu sizlere ispat etmeye çalışacağım. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Sayın Başkan, önerge üzerinde konuşsun... 
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BAŞKAN — Efendim/Sayın Gazioğlu konuşmasında, demokrasi dersi, 12 Eylül nutku 
ve millî irade konferansı verdiğinde müdahale ettik mi? 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Sana ne Sayın Başkan, sana ne?.. 
BAŞKAN —- İstirham ederim, çok rica ederim... Sayın Bakan gensoru üzerinde Hükü

met adına görüşlerini açıklamaktadır. 
Devam buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sağolun Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;; konuşmamı üç bölüm içerisinde yapacağım. Birinci 

bölümde, iddialarda yer alan hususların, yani rakamların gerçek değerlerini Yüce Meclise arz 
edeceğim; ikinci bölümde, geçmiş uygulamalardan bahsetmek istiyorum; üçüncü bölümde ise, 
bu gensorunun mahiyeti üzerinde konuşmak istiyorum. 

tik önce, gensoruda yazılı olan ürünlerin neler olduğunu; üreticinin ne kadar para bekle
diğini, müsaade ederseniz, ifade etmek istiyorum. 

Gensoru da pancar için 1.4 trilyon liralık bir alacak olduğu yazılmaktadır. 
Bu rakam, bugün için 870 milyar liradır; bayramın başlangıç tarihine kadar, yani bu hafta 

sonuna kadar bu rakamın 700 milyar liraya ineceğini söylemek istiyorum. 
AHMET NEİDİM (Sakarya) — 700 milyar lirayı ne zaman ödeyeceksiniz çiftçiye? 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Gensoruda pamuk 155.8 milyar lira 
olarak ifade edilmiştir. Bekleyen bugünkü rakam 55 milyar liradır. 

Yerfıstığı 2,5 milyar lira olarak belirtilmiştir. Yerfıstığı için borçlu değiliz. 
Fındığın 87 milyar lira olarak beklendiği yazılmaktadır. Bu rakam 53 milyar liraya düş

müştür. 
Zeytin ve zeytinyağı 99,5 milyar lira olarak belirtilmiştir. Bu rakam, halen bugün için 76 

milyar liradır; bayramdan sonraki ilk günde 20 milyar Ura ödeneceğine göre, demek ki, 56 mil
yar liraya düşecek. 

AHMET NElDtM (Sakarya) — 700 milyar lirayı ne zaman ödeyeceksiniz? 
DEVLET BAKAM GÜNEŞ TANER (Devamja) — Gülbirlik. 1.9 milyar lira beklendiği 

söylenmektedir. Bu para tamamen ödenmiştir. 
Çay; 100 milyar lira beklendiği söylenmektedir. 98 milyar liralık borç vardır; bu borcun 

haziran başına kadar tamamiyle ödeneceği ifade edilmektedir. (DYP sıralarından gürültüler) 
BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Bursa) — \ani bir sene sonra ödenecek. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Hayır efendim, bir sene sonra değil; 

bu sene, yani şurada mayıs var ya... 
ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — Yalan söylüyorsun!.. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika... 
Sayın Gazioğlu, bakınız, şu anda suçüstü halindesiniz... 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Niye suçüstü, niye?.. 
BAŞKAN — 35 dakika önerge sahibi ve grup sözcüsü olarak konuştunuz. İstirham ediyo

rum... İçtüzüğümüz bu şekilde bir görüşmeye müsaade etmemektedir. Eğer Sayın Bakanın açık
lamaları içerisinde katılmadığınız konular olursa ya da Sayın Bakan beyanlarında bazı nokta
ları açıklamakta eksiklik bırakırsa, her zaman, her zeminde bunları araştırma, soruşturma im-

' kânına sahipsiniz. Ama, Sayın Durutürk, oturduğunuz yerden, "\alan söylüyorsunuz" demek 
hakkına sahip değilsiniz... 
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ERIEKİN DURUTÜRK (İsparta) — Yalan söylüyor. 
BAŞKAN — ... Oruç ağzınızla size yakıştırmıyorum. 
ERTEKÎN DURUTÜRK (İsparta) — Hangimiz yalan söylüyor, bakın... 
BAŞKAN — Devam buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, devletin kayıtları açıktır. Devletin kayıtlarını biz tutmuyoruz. Gidersiniz, 

devletin kayıtlarına bakarsınız... 
ERTEKÎN DURUTÜRK (İsparta) — Bakıyoruz. Yalan söylüyorsunuz... 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Eğer baktığınızda yanlış görüyorsa

nız, gelir bu Mecliste bu kürsüden ifadede bulunursunuz. Bu Yüce Meclisi anarşi meydanı ha
line getirmeye hakkınız yok, sözlerinizi size aynen iade ediyorum. (ANAP sıralarından, alkış
lar; DYP sıralarından gürültüler) Siz buraya çıktınız, bu koca grup, 272 milletvekili çıt çıkar
madan sizi dinledi, her türlü hakaretinizi dinledi ama ben burada konuşurken tahammül gös
teremiyorsunuz! Demokrasi dersi vermeye kalkarken konuşmaya tahammül etmesini öğreni
niz, istirham ediyorum... (DYP sıralarından gürültüler) 

AHMET NEÎDtM (Sakarya) — Para nerede? 
BAŞKAN — Devam buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Efendim, gensorudaki iddialardan bir 

tanesi, Türkiye'de tarımın kötüye gittiği, tarımın eridiği, çiftçinin mahvolduğudur. 
Şimdi, sizlere, bunların böyle olmadığını rakamlarla ispat edeceğim; onların söylediği ya

lanlarla değil, rakamlarla... 
Bakın, Devlet istatistik Enstitüsünün rakamları... Bir ülkede tarımın iyi gittiğini iki yer

den öğrenirsiniz. Birincisi, üretimden öğrenirsiniz; üretim artmışsa, tarım iyi gidiyordur, ikin
cisi, ekilen sahadan öğrenirsiniz. Eğer, ekilen saha artmışsa, birileri bunu beziyor, bunu beğe
niyor demektir, işte rakamlar ve Yüce Meclise arz ediyorum. 

AHMET NEtDtM (Sakarya) — Pancar parası nerede, para nerede? 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — 1980 senesinde ekilen 16 milyon 372 

bin hektar, 1989 senesi itibariyle 19 küsur milyon hektara çıkmıştır. 1990 senesinin ki mevcut 
değil, 1989'la ifade ettim. Bu mu geriye giden tarım?!. 

Peki, Türkiye'de üretilen buğdaya, üretilen arpaya, mısıra, pirince bakalım; bakalım 1980 
senesinde ne kadar üretilmiş; bakalım 1990 senesinde ne kadar üretilmiş... Bunları birisi üreti
yorsa, bunları birisi saUyorsa, bunların parasını da Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti takır takır 
ödüyorsa, o zaman, bu mudur geriye giden çiftçilik?! 

ÖMER ÇtFTÇt (Ankara) — Ne bağırıyorsun?. 
AHMET NEtDtM (Sakarya) — Pancardan bahset.., 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Buraya çıkıp, eskiden alıştığınız fa
kirlik edebiyatı yapacaksınız!... Bunu burada söyleyebilmek için, bu mübarek Ramazan gü
nünde söyleyebilmek için, kendi iktidarınız döneminde bir defa tarım ürünlerini peşin ödeme 
fırsatını yakalamış olsaydınız da, bir kere peşin ödeseydiniz de, gelip buradan, "Biz peşin öde
dik, siz neden peşin ödemiyorsunuz?" deseydiniz, o zaman belki haklı olurdunuz. Ama siz, 
geçmişte hiçbir zaman için peşin para vermediniz; her zaman çiftçiyi mağdur ettiniz, her za^ 
man çiftçiyi köşede ezdiniz. 

Misal vereyim... Traktörden bahsediyorsunuz... Türkiye'de traktörden mi bahsediyorsu
nuz? Bahsedelim : 1980 senesinde bir traktörü kaç paraya alıyordunuz? 21 bin dolar... 
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BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLÜ (Bursa) — Dolar kaç lira? 
AHMET NEİDÎM (Sakarya) — Pancardan bahset, pancardan... 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Peki, bugün 16 bin dolardan biz trak

tör satıyorsak, bu çiftçiye kötülük mü etmek istiyoruz? Kötülük mü etmişiz? 
Efendim, onlara göre, etmişiz! Neden? Çünkü, eğer çiftçi durumundan memnunsa, çiftçi 

daha iyi para alıyorsa, tabiî ki, gidip diğer partiye rey vermeyecek, onların yalanlarına kanma
yacak... Onların iftiralarını ancak Yüce Meclisin salonunda, burada dinleyebilirse görür; ama, 
burada televizyon yok; burada televizyon yok ki, siz uydurma laflarla vatandaşı kandırasınız!.. 
O zaman ne oluyor?.. Burada gerçekleri konuşmak gerekmektedir. Müsaade edin, arz edelim... 
Siz söylediniz dinledik, biz size rakamları veriyoruz. 

BEYTULLAH MEHMET GAZtOGLU (Bursa) — Dolar kaç Ura? 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Bizim rakamlarımız uydurma değil

dir. Bizim rakamlanmız, devletin kasalarından saklanan, herkese açık olan, sizlere açık olan 
rakamlardır. Alın bakın, okuyun; beğenmiyorsanız, gelin sorun, Hükümet buradadır, otur
maktadır. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Dolardan hesap yapma, Türk parasından yap. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — "Dolardan hesap yapma, Türk para

sından yap..." 
Onu da yapalım. Bakın, "dolar" diyorsunuz; sanki biz çiftçiye dolarla mı para veriyoruz?.. 
AHMET NElDÎM (Sakarya) — Pancarı anlat... 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Evet, ben size söyleyeyim, pancarı da 

anlatayım. Sizin zamanınızda pancarın tonuna 35 dolar veriyordunuz, biz veriyoruz 47.9 do
lar. Dolar bazında da fazla. 

AHMET NEÎDİM (Sakarya) — 700 Milyar lirayı ödemediniz, ne zaman ödeyeceksiniz? 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Eğer dinlerseniz, arz edeceğim. 
BAŞKAN — Sayın Neidim, imkânlarımız olsa da birer mikrofon da sizlere versek, zanne

diyorum daha az rahatsız olursunuz! 
AHMET NEÎDİM (Sakarya) — tyi olur!.. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz, Sayın Bakan kendi düzenlemesi içinde görüş

lerini ve Yüce Meclise bilgileri aktarmaya devam etsin. 
Devam buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Yüce Meclisin arkadaşlarımızın devamlı olarak konuşmama müdahalelerinden dolayı elimde 
olmayan sebeplerden tansiyonunu yükseltmiş bulunmaktayım. O yüzden, Yüce Meclislen özür 
dileyerek, tekrar tansiyonu düşürmek için müsaade vermenizi sizden diliyorum. (DYP sırala
rından "Mübarek Ramazana ne oldu?" sesleri, gülüşmeler) 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Su içiyorsun, mübarek Ramazana ne oldu? Şuna bir çayla, 
bir de puro ikram edin! 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — 1989 yılında Türkiye'de yaş sebz£ mey
ve ithalatı 7 milyon dolarken, 1990 yılında 26 milyon dolara çıkmış. Diyeceksiniz ki, "bu ne
den çıkmış?" 

Bunun sebebi basittir : Türkiye'de bazı mamullerin ithalatı, Türkiye'de üretilmediği için* 
bazılarının ise, iç piyasada denge tesis edebilmesi için, bir yerde haksız yere spekülatif kazanç
ları önlemek için yapılmaktadır. 
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Burada ifade buyurdular, "Dolarlarımız oraya, buraya gidiyor, dolarlarımıza yazık değil 
mi?" dediler. 

Bu, "dolar" lafı, sizin ağzınıza yakışmıyor. Bu memleketteki dolarları biz getirdik. Sizin 
zamanınızda bu memlekette 70 sent vardı, memleket ona da muhtaçtı. Onun için, siz bırakın 
da, Merkez Bankasındaki 10 milyarlık dolar rezervinin hesabını bir verelim. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — İyi idi de, niye istifa ettin? 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sizin vakti zamanınızda, sınırlara ge

lip de, zorla geri çevirdiğiniz kilitlerin bugün sadece 200 binine Türkiye yardım elini uzatmış
tır. Gene, Türkiye'ye gelmek isteyen Bulgar göçmenlerin yüzüne kapıları pat diye kapattınız. 
Onları alan Türkiye, yükünü çıkartan Türkiye, dövizini bulan Türkiye olarak ve onun Hükü
meti olarak, siz bırakın da, biz bunun hesabını yapalım. Siz kafanızı bunlarla yormayın, haki
katen değmez. Dolarlar orada... Eğer doların olmayacağını merak ediyorsanız, eğer 70 sente 
muhtaç olacağınızdan korkuyorsanız, bankalar orada, verin paranızı, alın dolarınızı. Kork
mayın, Türk ekonomisi kuvvetlidir, Türk ekonomisi güçlüdür, Türk ekonomisi bugün her şe
yin üstünden gelecek durumdadır. (DYP sıralarından "İyi idi de niye istifa ettin?" sesleri, gü
rültüler) 

Nitekim, 1989 senesinde, Türkiye'de 40 senede görülmemiş bir kuraklık olduğu gün, ürü
nün yüzde 40'ı geçmediği zaman, 1 milyar dolar verip, yaptığımız ithalatın 1990 senesine sar
kan 560 milyon dolarlık kısmını, "İthalat yaptınız" diye niye soruyorsunuz? Ben, memleketi
min vatandaşına ekmek yedireyim diye yaptım o ithalatı. Sizin zamanınızda olsaydı aç kalır
lardı, kuyruklarda beklerlerdi, birbirlerini yerlerdi; ama durum böyle değil... 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — İyi idi de, niye istifa ettin? 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Efendim, burada mazot fiyatların

dan bahsediliyor, "neden mazot fiyatları arttı?" deniyor. 
Evet, mazot fiyatları arttı. Mazot fiyatı bugün Sİ sent... 
ALİ ŞAHİN (Kahramanmaraş) — Dünyada düşüyor, burada artıyor. Niye?.. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Evet, niye?.. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, bu müdahalelere cevap vermeye devam ederseniz görüşmelerin 

selametini ihlal edersiniz... 
VEFA TANIR (Konya) — Böyle tansiyonla dinlenir mi? 
BAŞKAN — Sayın Tanır, Niçin dinlenmesin? Zatı aliniz de eski bir bakansınız. Bir bakan 

Meclis kürsüsünde dinlenmez de, nerede dinlenir Allah aşkına? 
İstirham ederim, çok rica ederim... 
VEFA TANIR (Konya) — Bir bakan öyle konuşmaz. Adam mı dövüyor, konuşuyor mu? 
BAŞKAN — Bir bakan küfretmedi, bir bakan hakaret etmedi. Bir bakan, siyasî inançları

na göre, bazen maziden, bazen halden, icraatları, uygulamaları dile getirdi. Bunun itiraz ede
cek neresi var? 

VEFA TANIR (Konya) — Bir Bakana, bir Başkan da karışıyor. Zabıtlara aynen geçiyor. 
BAŞKAN — Ama, siz, Sayın Bakana dikkat ettiğiniz kadar, küfreden arkadaşlarımıza, 

hakaret eden arkadaşlarınıza sahip olsanıza!.. İstirham ederim... 
Devam buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
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Sayın Başkan, 1990 senesinde Türkiye'de, Türk çiftçisinin 1989 senesinde uğradığı zararı 
da kısmen telafi edebilmek için, ürününün parasının tamamı peşin ödenmiştir, takriben 3,5 
trilyon lira para verilmiştir ve bu para ödendiği sırada dünyada buğday fiyatları 70-80 dolar
ken, Türkiye'de 150 dolar civarında fiyat üzerinden verilmiştir, yani fazla bir para verilmiştir. 
Fazla verilen.bu paranın sebebi, Türk çiftçisini daha kuvvetli, daha güçlü yapmaktır. Nitekim, 
bunun arkasından diğer ürünlere de bakalım, pancara bakalım... 

1980'de pancar destekleme fiyatı ton başına 35.7 dolar iken, 1990 senesinde 47.9 dolar 
olmuştur. Yani, o günkü rakama göre, dolar bazında da şekere fazla verilmiştir. Buradaki me
sele, 700 milyarlık bir kısım vardır, şu anda ödenmemiştir. Doğrudur. Peki, neden ödenmemiştir? 

AHMET NEtDtM (Sakarya) — Ne zaman ödenecek? 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) —• Müsaade ederseniz arz edeyim. 
Haziran sonuna kadar 700 milyar lirayı ödeyeceğiz. Diyeceksiniz ki, "neden haziran so

nuna kadar 700 milyar lirayı ödeyeceksiniz?" Şimdi bakın, o zaman size arz edeyim, kimse 
kusura bakmasın. 

Eğer son sekiz ay içerisinde gazeteleri, televizyonları incelemiş olsaydınız, Türkiye'nin gü
neyinde Körfez krizi diye bir olay olduğunu, bu olaydan Türkiye'ye 7 milyar dolarlık bir yük 
geldiğini, sadece ocak ayında bankalardan 2 trilyon Türk Lirasının 5 işgünü içinde çekildiğini, 
bir milyar mark paranın çekildiğini, bir milyar markın Dresther Banktan çekildiğini bilmiş ve 
görmüş olurdunuz. Görmüş olurdunuz da, şunu acaba düşünmüyor musunuz : Bu Türkiye 
nasıl bir Türkiye, bu Hükümet nasıl bir Hükümet ki, üzerine böyle bir yük binmiş, bu yükü 
hiç kimse hissetmemiş, etrafta yokluklar olmamış, kuyruklar olmamış, kimseye avuç açmamı
şınız ve dengeler bozulmadan tıkır tıkır ekonomi yürümüş, Türk Liraları sisteme geri dönmüş, 
döviz sisteme geri dönmüş?.. Bütün bunların ekonominin üstüne yaptığı baskılar sonucu, tabiî 
kf haklı, olarak, elimizdeki imkânları her tarafa dağıtmak zorunda kaldığımız için, ödemeler
de bir gecikme hasıl olmuştur. Bu gecikmeler de haziran ayına kadar, halledilecektir. Hesabı
mız, en son haziran ayına kadardır, belki daha evvel ödeme imkânımız vardır. Biz, verdiğimiz 
sözü her zaman tutarız. 

NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — O zaman zeytinden bahset biraz. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Anavatan Partisinin iktidarının, mil

letvekillerinin, bakanlarının, Başbakanının önemi budur, özelliği de budur : Verdikleri her söz 
namustur ve o söz tutulur. (DYP sıralarından "Ne zaman istifa edeceksin?" sesleri) 

Yerfıstığı 1980'de kilo başına 96 sentmiş; biz 113 sent vermişiz. 
Zeytin 1980'de 132 sentmiş. Biz ne vermişiz? 226 sent vermişiz. Zeytinyağına 162 sent ver

mişsiniz. Biz ne vermişiz? İ99 sent vermişiz. 
GÜRCAN ERSÎN (Kırklareli) —'Sayın Bakan, burası Amerika değil, Türkiye. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Çay, ton fiyatı 325 dolar iken, biz 348 

dolar vermişiz. 
Pamuk, 1980'de ton başına 649 dolar iken, 1990'da 824 dolar olmuş. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugünkü sistem içinde serbest ekonominin, dünyada 

kendini kanıtladığı, Rusya'nın bile kabul ettiği ekonomik model haline geldiği dönemde, artık 
bazı köhnemiş kafalar bunun böyle olmaması gerektiğini burada müdafaa ettiği zaman, maa
lesef ve maalesef elimizden üzülmekten başka bir şey gelmemektedir. Gelmemekte de, ne ol
makta?.. Benden evvel buraya çıkan Sayın Gazioğlu, konuşmaları sırasında birtakım laflar et-
.ti; tabiî ki, cevap vermek lazım. 
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"Siz, 1983'te iktidara geldiniz; ehven-i serdiniz" dedi. 
Peki, 1987'yi unuttunuz mu?.. 1987'de siz de geldiniz... Güreş şartları size de açıktı, bize 

de açıktı, hep beraber mindere çıktık, güreştik; biz 292 aldık, siz ise 50 küsur aldınız... Ne 
diyorsunuz yahu, ne diyorsunuz?., tşte rakamlar burada... 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — "Yahu" diye konuşamaz, Sayın Başkan. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Şimdi efendim, bir insan; karşısına 

hasım alırken bakar... Ben neye bakarım? Ben İstanbul milletvekiliyim... Ben İstanbul millet
vekili isem, karşımda Doğru Yol Partisinin İstanbul milletvekilini görmek isterim. Ben görme
dim... Sizin gördüğünüz, bildiğiniz varsa, buyursun bir İstanbul milletvekili, karşılıklı konuşa
lım... Bir parti düşünün ki, İstanbul'dan milletvekili çıkartamamış, seçimlerde Anavatan Par
tisine karşı iktidar olma hırsıyla ortaya çıkıyor ve gensoru veriyor, verdiği gensorunun arkasın
da rakamlarla duramıyor. Verdiği gensorunun arkasında fikirle duramıyor; ama o gensorunun 
arkasında durduğu bir nokta vardır ve o noktayı söylemeden geçemeyeceğim; işte o, iktidar 
hırsıdır, o, koltuk hırsıdır, o , sandalye hırsıdır. "Kendim için bir şey istiyorsam namerdim" 
lafı var ya, işte o lafın kendisidir. 

Sayın Başkan bu konuyu inceledik; "Acaba niye bizim ülkemizde bu böyle oluyor da, Ba
tılı ülkelerde olmuyor? Niye oralarda, buralardaki gibi kavgalar olmuyor? Niye orada bir ba
kan konuşurken, çıkıp bir mümtaz'milletvekili en ağıza gelmedik küfürü sarf etmiyor?" diye... 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Sen ne diyorsun? 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Evet, bakın ben size anlatayım : Ame

rika Birleşik Devletlerinde başkan ve bakanların oturdukları koltukları, görevleri bittiğinde, 
üzerine isimlerini yazarak giden başkana veya bakana hediye ediyorlar. 

Sayın Başkan, müsaade buyurun, biz de böyle yapalım; o koltuğun arkasına Sayın Demi-
rel'in ismini yazalım, kendisine takdim edelim; alsın, evinde mi otursun, partide mi otursun!.. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Terbiyesizleşme! (Gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Gürdal... (Gürültüler) 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — ... O zaman belki bu husustan vazge

çer, bu Yüce Meclisin zamanını, almaz, bu Yüce Meclise gensoru gibi bir müesseseyi getirip 
burada kurtarmaya çalışmaz. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Sayın Başkan, siz görev yapmıyorsunuz. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, bir hususu açıklamam gerekir. Koltuk, demirbaşa kayıtlıdır. 

(Gülüşmeler) 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sayın Başkan, zaten onun için Yüce 

Meclisten müsaade istedim. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, su içmesine dahi müdahale ediyorsunuz. Hani demok

ratik, hani laik Türkiye idi? Kamer Genç içiyor, helal olsun, Güneş Taner içiyor, haram ol
sun!.. Adalet mi bu yani?! İstirham ederim, ben de içmeyenlerdenim; ayrı... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Benim ismimi ağzına alma! 
BAŞKAN — Sayın Bakan, süreniz dolıjıak üzeredir, tamamlamanızı rica ediyorum. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Bağlıyorum Sayın Başkan. 
Dolar meselelerine girmeyin. Siz "dolar" dediğiniz zaman, ben size "sent" diyeceğim. 

Dolarları biz getirdik, sentleri siz bitirdiniz!.. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Hayalî ihracat ne oldu? 
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DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Şimdi, bir de sigara meselesi Çıktı or
taya, "tşte efendim, Türkiye'ye şöyle-böyle sigara geliyor" diye. 

Gözünüzü seveyim, şu sigaradan bahsetmeyin. Siz "sigara" dediğiniz zaman benim aklı
ma kaçakçı geliyor, karaborsacı ve tefeci geliyor, bunların kazandığı paralar geliyor!... Biz o 
paraları aldık, devlet olarak vatandaşa toplu konut yapıyoruz. Demeyin bunları... Kaçakçıya 
ve karaborsacıya para kaptıracak göz yok bu Anavatan İktidarında; bir daha vermeyiz. (DYP 
sıralarından gürültüler) _ 

Efendim, Türkiye'de kuvvetli olan bir hükümet vardır, Türkiye'da, dışarıda itibarı fevka
lade büyük olan bir Cumhurbaşkanı vardır. (SHP sıralarından "İçeride!.." sesleri) Türkiye'
nin, dışanda şimdiye kadar görülmemiş büyük bir itibarı vardır. Türkiye, "Büyük Türkiye" 
lafına 1990 senesinde artık gelmiş, erişmiş ve onu tescil ettirmiştir, herkes tarafından kabul edilen, 
dünyaca kabul buyurulan ve kendisine en mümtaz şekilde hitap edilen, "Türkiye" denildiği 
zaman, sokakta yürüyen -Avrupada, Amerika'da, nerede olursa olsun» her vatandaşın gözünü 
açıp, sizin Türk olduğunuzu bildiği zaman elini sıkan ve insana "Ne mutlu Türküm diyene" 
sözünü söyletebüen bir Türkiye vardır. Biz, bu Türkiye ile iftihar ediyoruz. (ANAP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

TEVFÎK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Sen uyuyorsun! 4 milyar dolar para lazım, bulamı
yorsun!.. 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Biz, Türkiye'de hizmet verenleri şük
ranla anıyoruz. Biz, Türkiye'ye destek veren, Türkiye'ye daha büyük Türkiye yapmak isteyen, 
bu yolda çalışan insanlara destekçi olmak istiyoruz, destekliyoruz, onlara her zaman için eli
mizden geleni yapmak istiyoruz. 

Anavatan Partisi genç bir partidir; fikri gençtir, yarınları gençtir, uzakları görmektedir, 
geçmişle uğraşmamaktadır; onun için Anavatan Partisi sekiz senedir bu memlekette iktidarını 
sürdürmektedir. Sekiz sene içerisinde Türkiye defalarca katlanmıştır, önümüzdeki on sene içe
risinde, bugün 107 milyar dolar olan ekonominin, en aşağı 500 milyar dolann üzerine çıkarıl
masının hesapları yapılmaktadır. Büyük Türkiye'yi o zaman görürsünüz; Büyük Türkiye'yi, 
50 milyar dolarlık ihracatla görürsünüz, 70 milyar dolarlık ithalatla görürsünüz ve konvertibi-
liteye geçen sistemi içerisinde, parasının üzerine, ne olursa olsun, ne kadar baskı gelirse gelsin, 
bozulmadığını ve şıkır şıkır sistemin çalıştığı serbest piyasada bir ülke olarak görebilirsiniz. 

Bütün bunlar olurken, bu kürsüden, "Türkiye'yi harbe sokuyorsunuz, Türkiye harbe 
girecek" laflarını söyleyenler, bugün bu lafların sekiz ay içindeki üzerimize getirdiği yükleri 
bilmiyorlar mı? Biliyorlar... Türkiye'ye 7 milyar dolarlık yük gelmiştir. Demişlerdir ki, "Siz 
Türkiye olarak katılmayın, ortada kalın." Ortada kalalım da, Irak'a uygulanmayan ambargo 
Türkiye'ye uygulansın, Türkiye'nin zararı 7 milyar dolar olmasın, 17 milyar dolar olsun!.. Ni
ye? Onlara uyguladıkları ambargoyu Türkiye'ye de uygulayacaklar. Türkiye'ye verilecek 4,3 mil
yar dolar paranın, bugün 1,4 milyar doları kasamıza girmiştir, 1 milyar dolan nisan ayında 
gelecektir, kalan 1,9 milyar doları da sene sonuna kadar gelecektir. O zaman bu paralar Türki
ye'nin kasasına girmeyecekti... Girmeyecekti de ne olacaktı? Sefil bir Hükümet olacaktı, kötü 
bir ekonomi olacaktı ve bunun neticesinde enflasyon yukarı çıkacaktı, Türkiye'de dövizler bi
tecekti ve neticede siz diyecektiniz ki, "Biz dememişmiydik size, işte enflasyon yüzde 150 oldu, 
işte döviz bitti." Siz, o zaman, enkaz devralmaya hazır olduğunuz kafayla gelip, "Şimdi lütfen 
bu enkazı bize verin, bu enkazı biz götürelim, bu ülkeyi biz yönetelim" diyecektiniz. 
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Hayır sayın milletvekilleri, Hükümet ve Anavatan Partisi sapasağlam yerinde durmakta
dır gördüğünüz gibi, her şeyin üstesinden gelmektedir, her şeyin çaresini bulmaktadır. Lafla 
peynir gemisi yürümez. Buradan, çıkar istediğiniz lafı söylersiniz, ama istediğiniz hakareti de 
etseniz, gerçeği değiştiremezsiniz. Onun için, özür dileyerek sizlere şunu söylemek istiyorum. 

MEHMET FUAT ERÇETlN (Edirne) — Tarımdan ne zaman bahsedeceksin? 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Şu kısa metni de okumayı arzu ede
rim. Aynen şöyle : "Bu gensoru önergesini niye getirdiniz diye size sormuyorum. Bu gensoru 
önergesini niye getirdiğinizi çok iyi biliyorum. Bu gensoru önergesi ile siz, birtakım yanlışları 
düzeltme hevesinde falan değilsiniz. Bu gensoru önergesi bir suyumu bulandırdın önergesidir; 
yani, sen git, ben geleyim önergesidir. Bu önerge budur. Değerli milletvekilleri, uzun lafın kı
sası, bu önerge budur." Beğendiniz mi?.. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, toparlamanızı rica ediyorum. 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Bu güzel laflar, Sayın Süleyman De-
mirel'in, 27.12.1977 tarihinde, hakkında verilen önergeye Meclis kürsüsünden söyledikleridir. 
Aynı şekilde kendisine katılıyorum ve diyorum ki, Sayın Demirel, nasıl o gün bu lafları söyle-
mişse, ben de kendisine katılarak, Anavatan Partisi Hükümeti olarak bu önergenin aynı şekil
de olduğunu ifade ediyor, Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, Bakanlar Kurulu hakkındaki gensoru önergesinin gündeme alınıp 

alınmayacağı hususundaki görüşmeler tamamlanmış bulunmaktadır. 
Gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususunu oylarınıza sunuyorum : Gen

soru önergesinin gündeme alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Sayın milletvekilleri, Sayın Süleyman Demirel ve 21 arkadaşının, Hükümet hakkında ver

miş bulundukları gensoru açılmasına ilişkin önerge kabul edilmemiş, bulunmaktadır. 

2. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 47 arkadastnm, kamu kurumlarına ait yabancı menseli 
tafUlar, ekonomik ömürlerini doldurmadan toplatarak satttrdtğı ve bu eyleminin 237 saydı Tasü Kanunu
nun 16 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci hakkmda Meclis 
soruşturması açdmastna ilişkin önergesi (9/4) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündem gereğince, Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 
47 arkadaşının, kamu kurumlarına ait yabancı menşeli taşıtları ekonomik ömürlerini doldur
madan toplatarak sattırdığı ve bu eyleminin 237 Numaralı Taşıt kanununun 16 ncı Maddesine 
uyduğu iddiasıyla Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci hakkında Anayasanın 100 üncü 
Maddesi uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesinin görüşmelerine baş
lıyoruz. 

Bu görüşmede, sırasıyla, önergeyi verenlerden ilk imza sahibine veya onun göstereceği bir 
diğer imza sahibine, şahısları adına iki üyeye ve son olarak da hakkında soruşturma istenilmiş 
bulunan Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci'ye söz verilecektir. 

Konuşma süreleri; önerge sahibi, şahıslar ve ilgili bakan için 10'ar dakikadır. 
Meclis soruşturması önergesi, Genel Kurulun 28.3.1991 tarihli 100 üncü Birleşiminde okun

muş ve bastırılarak sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 
Meclis Soruşturması önergesini tekrar okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
237 sayılı Taşıt Kanununun "Taşıtların satılabilmeleri" başlığındaki 12 nci maddesinde 

"Bu kanunun konusuna giren taşıtların satılabilmeleri, ya tahsis edildiği hizmet konusunun 
artık kalmamış olmasına veya ekonomik ömrünü doldurmuş bulunmasına bağlıdır. 

Bu taşıtların ekonomik ömürlerini doldurmuş olmaları haliyle, ilgili dairesinin teklifi üze
rine Karayolları veya Devlet Su İşleri İdaresinden bir makine uzmanı, kurumun yetkili bir per
soneli ile trafik teşkilatından bir uzmandan teşekkül edecek komisyon tarafından verilecek ra
porla belirtilir. Bu raporlar kurumun bağlı olduğu bakanlıkların tasvibine sunulur. Bu taşıtlar 
yürürlükte bulunan hükümlere göre satılır. 

Hizmet konusunun kalmaması halinde taşıtlar gereği yapılmak üzere Devlet Malzeme Ofi
sine devredilir." denilmekte ve aynı yasanın "Cezalar" başlıklı 16 nci maddesinde de "Bu ka
nunun şümulüne giren taşıtları... veya kullanılmaya elverişli olduğu halde ekonomik ömrünü 
doldurduğu bahanesiyle yenileyen veya yeniletenler veya bu hususlar için masraf tahakkuk ev
rakını hazırlayan veya tasdik veya bunlara ait ita emirlerini vize edenler hakkında fiilin mahi
yetine göre bir seneye kadar hapis cezası verilir... 

Tekerrürü halinde verilecek hapis cezası iki aydan aşağı olamaz." belirtilmektedir. 

Yasanın bu açık hükümlerine rağmen Maliye ve Gümrük Bakanlığınca çıkarılan 12 ve 14 
nolu 1990 Malî Yılı Bütçe Uygulama Talimatıyla çeşitli kamu idarelerinin elinde bulunan ve 
ekonomik ömürlerini doldurmayan yabancı menşeli binek ve station vagon cinsi araçların Ma
liye ve Gümrük Bakanlığına teslimi istenmiş ve bu istem uyarımca çeşitli kamu kurumlarının 
elinde bulunan yabancı manşeti araçlar toplanarak Maliye ve Gümrük Bakanlığınca satılmış 
ve halen birkısım satışlar da devam etmektedir. Bu yolla satılan taşıt sayısı binleri aşmaktadır. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca girişilen bu işlem ve uygulama, 237 sayılı Taşıt Kanunu
nun yukarıya alınan maddelerine açıkça aykırı olduğundan yasa gereği ilgililer hakkında bir 
yıl hapis cezasının uygulanmasını gerektiren bir sonuç doğurmaktadır. 

Her ne kadar 1990 ve 1991 malî yılları Bütçe Kanunlarının "Resmî taşıtlara ait hükümler" 
başlığındaki 12 nci maddesinin (b) bendinde "başbakanlık, taşıt edinilmesi, kullanılması ve 
elden çıkarılması konularında her türlü düzenlemeleri yapmaya, tedbirleri almaya ve ilgili ku
ruluşları bu amaçla görevlendirmeye yetkilidir." hükümlerini içermekte ise de, bu hükümler 
Taşıt Kanununun 13 üncü maddesini yürürlükten kaldırmadıkları gibi 1990 ve 1991 malî yılları 
Bütçe Kanunlarına ilişkin 3595 ve 3690 sayılı kanunların "Uygulanmayacak kanun hükümle
ri." başlıklı 66 nci maddelerinde de 237 sayılı Taşıt Kanununun da uygulanmayacağına ilişkin 
bir hükme yer verilmediğinden Taşıt Kanununun 13 üncü maddesi yürürlükte bulunmaktadır. 
Başbakanlığa verilen yetki ise Taşıt Kanununun yürürlükteki hükümleri çerçevesinde kullanıl
ması gerektiği inkâr edilemez. 

Diğer taraftan Maliye ve Gümrük Bakanlığınca bu yolla satılan yeni model yabancı men
şeli araçlar yerine yine yeni model yabana araçlarda satın alındığı söylentileri de bulunmakta
dır. Ayrıca, bu yolla satılan taşıtlar yerine, alınan taşıtlarda tasarrufa riayet edildiği ve devletin 
korunduğu da iddia edilemez. Satılan taşıtların devlet yaran korunarak hareket edildiği kana
atinde değiliz. 

Bu itibarla Maliye ve Gümrü Bakanlığının yaptığı bu uygulama 237 sayılı Taşıt Kanununa 
açıkça aykırı olduğundan ve böylece ekonomik ömürlerini doldurmayan taşıtların satılması 
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suretiyle girişilen işlem ve eylem 237 sayılı Yasanın 16 ncı maddesinde belirtildiği üzere açıkça 
suç oluşturduğundan Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci hakkında T.C. Anayasasının 
100 üncü maddesi uyarınca Meclis soruşturması açılmasını saygılarımızla dileriz. 18.3.1991 

Kamer Genç 
(Tunceli) 

ve Arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, söz almış bulunan sayın üyeleri arz ediyorum : Önerge 
sahibi olarak Sayın Kamer Genç, şahıslan adına Sayın Ömer Okan Çağlar, Sayın Tevfik Ertüzün. 

ilk sözü, önerge sahibi olarak Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genc'e veriyorum. 
Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan muavini, sayın milletvekilleri; önergemizin ma

hiyeti şudur : (ANAP sıralarından gülüşmeler) Gülüyorsunuz; tabiî evvela Sayın Başkan mua
vini benim su içmemle uğraştı. Bir defa, benim oruç tutmadığımı herkes bilir. Ben din istisma
rı yapmıyorum. Oradan laf atılınca Bakan "oruçlu ağzıyla" dedi, su içti; istismar edildi. Be
nimle hiç ilgisi yok; ben her zaman çıkıyorum, açık seçik suyumu içiyorum, yine de içeyim. 

önergemizin mahiyeti şu : Biliyorsunuz, 237 sayılı Taşıt Kanununun 13 üncü maddesinde 
-bu önerge basılırken "12 nci madde" denilmiş- devlete ait veya kamu kurumlarına ait taşıtla
rın satılması, konusunda "Bu kanunun konusuna giren taşıtların satılabilmeleri tahsis edildiği 
hizmet konusuna artık yer kalmamış olması veya ekonomik ömürlerini doldurmasına bağlıdır" 
denilmektedir. Yine kanunun 16 ncı maddesinde, kullanma ömrünü doldurmadığı halde her
hangi bir sebeple kullanma ömrünü doldurmuştur bahanesiyle resmî taşıtları satanların 1 yıla 
kadar hapis cezasıyla tecziye edileceği ve tekerrürü halinde bu verilecek cezanın da 2 katından 
aşağı olmayacağı belirtilmiştir. 

Biliyorsunuz, Anayasamızın 100 üncü maddesine göre, herhangi bir bakan veya başba
kan, konusu suç teşkil eden bir fiili işlerse hakkında Meclis soruşturması açılır. Her ne kadar 
idare çıkıp burada, "Efendim, bütçe kanununun 12 nci maddesinin (b) fıkrasında, bu konuda, 
resmî taşıtların tasfiyesiyle ilgili veyahut da kullanılmasıyla ilgili özel bir hüküm getirilmiştir" 
diyebilir. Bütçe Kanununun 12 nci maddesinin başlığı şöyle : "Resmî taşıtlara ait hükümler" 
diyor ve devam ediyor : "237 sayılı Taşıt Kanununun kapsamına giren taşıtların edinilmesi, 
kullanılması ve elden çıkarılması hususlarında, tasarruflu bir bütçe politikası uygulanmasına 
yardımcı olmak üzere taşıt edinilmesi, kullanılması, elden çıkarılması konularında her türlü 
düzenlemeleri yapmaya, tedbirler almaya ve ilgili kuruluşları bu amaçla görevlendirmeye Baş
bakan yetkilidir." 

237 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle, 16 ncı maddesi yürürlüktedir. Nitekim Bütçe Ka
nununun 12 nci maddesinin (b) fıkrası böyle bir hüküm getirirken, 66 ncı maddesinde uygu
lanmayacak hükümler de belirtilmiştir. Bu uygulanmayacak hükümler arasında, 237 sayılı Ta
şıt Kanununun 13 ve 16 ncı maddeleri yok. Kaldı ki, zaten Anayasanın 161 inci maddesine gö
re, bütçeye, bütçeyle ilgili hükümler dışında hüküm de konulamaz; bu konuda Anayasa Mah
kemesinin iptal kararı da vardır. 

Ayrıca, bu konuda Danıştaya açjlan bir dava vardır; Hacettepe Üniversitesi, Maliye Ba
kanlığının çıkardığı 12 ve 14 sayılı bütçe uygulama genelgeleri üzerine, Danıştay 10 uncu Dai
resine bir dava açmış. Davanın numarası 1991/1933'tür. Danıştay 10 uncu Dairesi, evvela bu 
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konuda açılan davayla ilgili, savunmaya kadar yürütmeyi durdurma kararı vermiş ve arkasın
dan, idarenin verdiği savunma üzerine de, dava sonuna kadar yürütmeyi durdurma kararını 
vermiştir. Tabiî bilmiyoruz, idare, Danıştayın bu kararına rağmen, yine de bu taşıttan satmaya 
karar vermiş midir? 

Bu hukuk kurallarını belirttikten sonra, olayın bir de yorumlamasına gidelim. 237 sayılı 
Taşıt Kanununun ilgili maddesindeki hüküm çok açık, diyor ki, "ekonomik ömrünü doldur
mayan taşıtları satmak suçtur." Bütçe Kanununun 12 nci maddesinin (b) fıkrasıyla getirilen 
hüküm, tasarrufu teşvik edici mahiyette bir hükümdür. Ancak, burada Başbakanlığa bir uy-

" gulama yetkisi getirilmiştir. Burada Başbakanlığın kullanması gereken yetki şöyle olabilir : Me
sela, "Resmî taşıtların kullanılmasında 10 seneyi dolduran taşıtları tasfiye ediyorum" diyebi
lirdi; ama geçen sene, evvelki sene, daha evvelki sene alınmış, yepyeni Mercedes ve diğer ya
bana arabaları -ki bunların sayısı 1 300 civarındadır- mezat meydanlarında satmak, tasarrufa 
riayeti sağlayan bir husus değildir. Evet, biz de yabancı menşeli arabaların kullanılmamasını 
istiyoruz; ancak, iki üç sene önce alınmış olan arabaları -aslında burada çok açık olarak söyle
mek de istemiyorum- devlet zaranna sebebiyet verecek bir tarzda ihale suretiyle -belki ihale 
de değil- açık pazarlarda satmak, devleti büyük zararlara sokmuştur. Bu uygulama, Bütçe Ka
nununun 12 nci maddesindeki tasarruf kuralına da uymamıştır. Nitekim, birçok devlet kurum
larına yine lüks seviyede araba alınmıştır. 

Değerli milletvekilleri, tabiî ki, kânun hükümleri çok açık. Bu kanun hükümlerine göre, 
Maliye Bakanlığının böyle işlem yapması mümkün değildir, kaptığı bu işlem, kanuna göre suç
tur. Kanunu okuyan, anlayan, bunun suç olmadığını düşünemez. Belki olabilir, birisi çıkıp da 
bir deveye insan diyebilir; ama deveye insan demek için deve olmak lazımdır! O bakımdan, 
kanun hükmü açık olmasına rağmen siz, "Hayır bu böyledir" derseniz, benim buna söyleye
cek bir şeyim olamaz. 

Değerli milletvekilleri, devletin bütçesinde tasarrufu sağlamak istiyorsak; bundan önceki 
yıllarda devletin 100-150 milyon gibi büyük paralar ödeyerek satın aldığı o lüks Mercedesleri, 
affedersiniz, hayvan pazannda hayvanı satılığa çıkarır gibi satılığa çıkarmak suretiyle devleti 
büyük zarara sokacağınıza, büyük kokteyller vermeyerek yazlıklar tesis etmeyerek lüks tüke
tim yapmadan ancak devlet bu şeklide tasarruf edebilir. Yoksa, bir kere bu vasıtalar alınmış... 
Bu vasıtaları kime satıyorsunuz belli değil, kime satıldığı belli değil, nasıl satıldığı belli değil; 
ondan sonra da "efendim, biz bütçede tasarruf ediyoruz" diyorsunuz!.. 

150 milyon liraya aldığınız vasıtayı 10-15 milyon liraya satarsanız ve bunun yerine 40-50 
veya 60 milyon liraya vasıta satın alırsanız, onun yerine koyarsanız, tasarruf yapmış olur mu
sunuz?! Burada tasarruf prensibi geçerli olabilir mi?.. Kesinlikle değil. 

Benim gördüğüm kadarıyla, ANAP iktidarı, devleti her .vesileyle talan eden uygulamalar 
içindedir; işte, bu da bunun örneklerinden bir tanesidir. Bunu, bundan önceki YÖK Kanunun
da gördük, getirilen yasa taşanlarında gördük... Burada da çok açık seçik olarak, 237 sayılı 
Taşıt Kanununun ilgili maddeleri ihlal edilmiştir. 

Denilebilir ki, "Efendim, bu yabana menşeli arabalarla ilgili hüküm Bütçe Kanununda 
uygulanmaz diye bir hüküm getiremezdik." Getiremezsiniz; çünkü, zaten Bütçe Kanununun 
161 inci maddesi açık, buna aykırı hüküm getiremezsiniz. Bizim verdiğimiz soruşturma öner
gesi, hem Anayasanın 100 üncü maddesine, hem 237 sayılı Taşıt Kanununun 13 ve 16 nci 
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maddesine uygundur. Tabiî, bu konuda kendinizi savunmak için, istediğiniz yorumu getirebi
lirsiniz. Bu, aynı zamanda Türk Ceza Kanununun 240 ma maddesine göre de, bir görevin ih
lalidir. 

Kaldı ki, Danıştay burada yürütmenin durdurulması yönünde karar vermiştir. Ben, bazı
larına sordum, bana, "Efendim, biz savunmamızı verdik, Danıştay, savunmaya kadar karar 
verdi, savunmadan sonra da, artık/yürütmeyi durdurma kalkmıştır" şeklinde birtakım dü
şünceler ileri sürenler oldu. 

Danıştayın, savunmaya kadar da olsa, verdiği yürütmeyi durdurma kararı, savunma gelip 
de yeni bir karar verip, o kaldırılmadıkça, yürürlüktedir. 

Ayrıca, 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun 27 nci ve 28 inci maddelerine göre, 
Danıştay kararlarına uyma zorunluluğu vardır1, bu Danıştay kararlanna uymadığınız takdirde 
de açıkça suç işlemiş-olursunuz. Yani, bu olayla yapılan hareket, hem 237 sayılı Taşıt Kanunu
nun 13 ve 16 ncı maddelerine, hem de 2577 sayılı tdarî Yargılama Usulü Kanununun 27 ve 28 
inci maddelerine aykırıdır. 

Biraz önce de söylediğim gibi, önergemiz, açık ve seçik bir hukuk ihlalini tespit etmiştir. 
Bu hukuk ihlalini yapan Maliye Bakanı hakkında Meclis soruşturması açılmalıdır. Bunu belir
tir, saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN —- Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Şahsı adına Aydın Milletvekili Sayın Ömer Okan Çağlar; buyurun. 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Maliye 
Bakanı Adnan Kahveci hakkında verilmiş bulunan Meclis soruşturması önergesi ile ilgili şahsî 
görüşlerimi açıklamak üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Sözlerime başlamadan evvel, 
hepinizi en derin saygı ve sevgiyle selamlarım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; malumları olduğu üzere, 1990 ve 1991 konsolide Bütçe 
Kanununun 12 nci maddesinde, Başbakanlık, 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamına giren taşıtla
rın edinilmesi, kullanılması ve elden çıkarılması konularında her türlü düzenlemeler .yapmaya 
ve ilgili kuruluşları bu amaçla görevlendirmeye yetkili kılınmış ve bu yetkisine dayanarak Baş
bakanlık, 1990 yılında bu konuda düzenlemeler yapmak üzere, Maliye ve Gümrük Bakanlığını 
yetkili kılmıştır. Herhalde buna bir itirazınız yok. 

Bugün, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca söz konusu görevlendirme meyanında yapılan 
ve gerçekten gerekli olan düzenleme ile ilgili olarak yabancı menşeli taşıtlar satılarak, yerlerine 
yerli üretim taşıt alınması konusunda 237 sayılı Taşıt Kanununun ihlal edildiği gerekçesiyle, 
Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç ve arkadaşları tarafından verilen bir önerge ile, Sayın 
Maliye ve Gümrük Bakanı hakkında Meclis soruşturması açılması talep edilmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, bu düzenlemeleri, bütçe 
kanunu ile kendisine Meclisimizce verilen görevlerin yerine getirilmesi için yapmıştır, önce kont
rolörlerine durum tespiti için görev vermiş, bu araştırmaların ışığında gerekli düzenlemelere 
başvurmuştur. Bütün düzenlemelerinde, Taşıt Kanunu ve bütçe kanunu hükümleri ile birlikte 
dikkate alınmıştır. Maliye ve Gümrük Bakanlığı kontrolörleri tarafından yapılan araştırmalar
da, kamu kuruluşlarının, 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamına giren taşıtlarının maliyetleri, ya
bancı menşelilerin durumları ve yerli üretim olmak üzere incelenmiş ve görülmüştür ki, yaban
cı menşeli binek ve steyşın vagon cinsi taşıtların akaryakıt harcamaları, bunların motor 
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hacimlerinin büyük olması nedeniyle, yerli üretim olanlara nazaran yüzde 70 oranında; bakım 
ve onarım giderlerinin ise, özellikle yedek parçaların ithal edilmesi nedeniyle, yerlilere oranla 
en az üç misli fazla olduğu tespit edilmiştir. 

Bilindiği gibi, kamuda kullanılan yabancı menşeli taşıtlar, büyük çoğunlukla eski model. 
olup, sık sık arızalanmakta ve onarım gerekmektedir. Bu arada, özellikle taşrada arızalanan 
bir taşıtın onarımı, taşrada servisi olmaması nedeniyle, ancak büyük şehirlere gönderilmek su
retiyle sağlanabilmekte, bu da büyük ölçüde zaman kaybına ve masrafların daha da artmasına 
yol açmaktadır. -

Hükümetimizin daha tasarruflu bir bütçe uygulamasını sağlama ve kıt kaynakları daha 
etkin ve verimli kullanma doğrultusundaki politikasına uygun olacağı düşüncesinden hareket
le, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca söz konusu düzenlemeler yapılmıştır. 

> 
Sayın milletvekilleri, esasen Maliye ve Gümrük Bakanlığının ana görevi, ülkenin malî ve 

ekonomik politikasını düzenlemek ve zaten sınırlı olan devletin malî kaynaklarının, etkin, ve
rimli ve rasyonel kullanılmasını sağlamaktır. Bu amaçla her yıl bütçe kanunlarına konulan hü
kümlerle Maliye ve Gümrük Bakanlığı bu konularda gerekli önlemleri almaya, standartlar 
tespit etmeye ve sınırlamalar koymaya öteden beri yetkili kılınmıştır. 

\abancı menşeli taşıtların satışı konusunda, tamamen Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
verdiği yetkiye dayanarak ve onun iradesine uygun olarak yayınlanan taşıt genelgeleriyle yapı
lan düzenlemeler de bu önlemlerden birisidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yabancı taşıtların satışı ile ilgili olarak yapılan söz 
konusu düzenlemenin, 237 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine aykırı olduğu ifade edilmekte
dir. Nedir Taşıt Kanununun 13 üncü maddesi? Söz konusu madde, Taşıt Kanunu kapsamında
ki kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan taşıtların hangi hallerde satılacağına .ilişkin esasla
rı düzenlemektedir. Bu maddeye göre, Taşıt Kanunu kapsamındaki taşıtların satışı iki şekilde 
mümkün olmaktadır : Bunlardan birincisi, taşıtların tahsis edildiği hizmet konusunun orta
dan kalkması; ikincisi, taşıtın ekonomik ömrünü doldurmuş olması halinde satışları mümkün 
olmaktadır. Söz konusu maddede ifade edilen, mevcut kanun ve kurallar çerçevesinde kullanıl
makta olan taşıtların satışı konusu budur. 

Halbuki, 1990 ve 1991 malî yılı bütçe kanunlarıyla yapılan düzenlemeler, yabancı menşeli 
binek ve steyşinvagon cinsi taşıtların, kamu kurum ve kuruluşlarında artık ilke olarak kullanıl
mamasını öngörmektedir. Bu nedenle, bu taşıtların tasfiyesine ilişkin esasları düzenleyen büt
çe uygulama talimatları, yasal dayanağını bütçe kanunlarından almaktadır. 

Sayın Genç ve arkadaşları ise, 1990 ve 1991 yılı bütçe kanunlarında yer alan resmî taşıtlara 
ilişkin hükümleri, Taşıt Kanununa aykırı bulmaktadırlar. 

Bir kere, Taşıt Kanununda yabancı menşeli taşıt kullanılıp kullanılmaması hususunda bir 
hükmün mevcut olmadığı bir gerçektir. Çünkü bu, Taşıt Kanununda yer almamış olan tama
men yeni bir düzenlemedir, tkinci olarak, bilindiği gibi, 237 sayılı Taşıt Kanunu 1961 yılında 
kabul edilmiş, o günkü şartlara göre, o günkü hükümleri taşımaktadır. O tarihlerde yabancı 
menşeli taşıt kullanılması, yerli sanayinin yeterince gelişmemiş olması nedeniyle, bir yerde zo
runlu olduğundan, böyle bir kısıtlama söz konusu olamazdı. Oysa bugün, çok daha zengin, 
kaynakları, ülkemizin kaynaklarına göre çok daha fazla ve dünyanın en gelişmiş ülkelerinden 
•birisi olan Amerika Birleşik Devletleri bile, 1973 petrol bunalımından beri küçük motor 
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hacimli ve tasarruflu taşıtlara yönelmiş, bu konuda kendi mevcut sanayiinin aleyhinde bile ol
sa, birtakım kararları alabilmiş ve gerek edinme maliyeti, gerekse kullanımı ucuz Japon araba
larının ithali yolunu tercih etmiştir. 

Ülkemizde de, döviz ödeyerek sağladığımız petrolün tüketimi konusunda tasarruflu olun
ması gerektiği, geç de olsa idrak edilerek, Maliye ve Gümrük Bakanlığının yapmış olduğu araş
tırma sonuçları değerlendirilmiş; ithal yedek parçaların yüksek maliyetleri de dikkate alına
rak, kamunun elinde bulunan bu tür eski model ve çok masraflı araçların tasfiyesi amacıyla, 
bahse konu kanunî düzenlemeler, Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, "1961 yılında çıkarılan Taşıt Kanunu bu hususları düzenlememiştir" 
diyerek, 1991 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu konuları düzenleme yetkisinin olma
dığı ileri sürülebilir mi? Kamu harcamalarında tasarruf ile ilgili böyle bir düzenlemenin bütçe 
kanunu ile yapılmasından daha tabiî ne olabilir? 

Bu durumda birbirlerini tamamlayıcı nitelikte düzenlemeler ihtiva eden iki ayrı kanun hük
münün uygulanmasında herhangi bir çelişki söz konusu olamaz. O halde, Taşıt Kanununun 
13 üncü maddesi, kuruluşların, binek ve steyşınvagpn cinsi taşıtlar dışında kalan diğer yabancı 
menşeli taşıtlar (Pikap, panel, kamyonet, kamyon, otobüs, cankurtaran gibi) her çeşit yerli üretim 
taşıtlarının satışı için uygulanacak usullerle; yabancı menşeli binek ve steyşınvagon cinsi taşıt
lar ise bütçe kanunu hükmü çerçevesinde tasfiye edilecektir. 

Verilen önerge ile, Sayın Maliye ve Gümrük Bakanı hakkında, söz konusu uygulamanın, 
237 sayılı Taşıt Kanununun 16 ncı maddesinde belirtildiği üzere suç oluşturduğundan bahisle, 
Anayasamızın 100 üncü maddesi uyarınca Meclis soruşturması açılması talep edilmektedir. 

Taşıt Kanununda sözü edilen 16 ncı maddenin ifadesi şöyledir : "Bu Kanun şümulüne 
giren taşıtları, kullanılmaya elverişli olduğu halde, ekonomik ömrünü doldurduğu bahanesiyle 
yenileyen veya yeniletenler veya bu hususlar için masraf tahakkuk evrakını hazırlayan veya tas
dik veya bunlara ait İta amirlerini vize edenler hakkında, fiilin, mahiyetine göre bir seneye ka
dar hapis cezası verilir." 

Dikkat edilecek olursa, madde metninde ifade edilen husus, Kanunun 13 üncü maddesin
de yer alan, "taşıtın, ekonomik ömrünü doldurma gerekçesiyle satışına" ilişkindir, Başka bir 
deyişle, gerçeği saklayarak, aslında ekonomik ömrünü henüz doldurmamış bir taşıtın, ekono
mik ömrünü doldurduğu bahanesiyle yenilenmesi hususudur. Oysa, burada söz konusu olan 
kanunla anılan bir yetkiye dayanılarak, uzun dönemde de olsa, tasarruf sağlamak amacıyla, 
yabancı menşeli taşıtların yerli üretim taşıtlarla değiştirilmesidir; yoksa, ekonomik ömrünü dol
durduğu bahanesiyle, taşıtların elden çıkarılması değildir. Tam tersine, ekonomik külfeti açık 
olan taşıtların, daha ekonomik taşıtlarla değiştirilmesine ilişkin genel bir düzenleme söz ko
nusudur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizin ve milletimizin büyük ölçüde ihtiyacı olan 
tasarruf bilincinin yerleşmesine yardımcı olacak ve küçümsenmeyecek tasarruflar ve yararlar 
sağlayacak böyle bir uygulamanın engellenmesi değil, aksine, teşvik edilmesi ve takdirle karşı
lanması gerektiğine inanıyorum. Esasen, bütün yapılanlar, Meclisimizin direktiflerinin yerine 
getirilmesinden ibarettir. Bu değerlendirmenin, siz sayın milletvekillerince de paylaşılacağı ümi
diyle, önergenin kabul edilmemesi konusunda oy kullanılmasını arz ve talep ederim. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çağlar. 
Şahsı adına, ikinci konuşmayı yapmak üzere, Zonguldak Milletvekili Sayın Tevfik Ertü-

zün'e söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Ertüzün. 

TEVFtK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tunceli Millet
vekili Sayın Kamer Genç ve 47 arkadaşının, kamu kurumlarına ait yabana menşeli taşıtları, 
ekonomik ömürlerini doldurmadan toplatarak sattırdığı ve bu eyleminin 237 sayılı Taşıt Kanu
nunun 16 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla, Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Adnan Kahveci 
hakkında, Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önerge 
üzerinde kişisel olarak söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle Genel Kurulu saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; Maliye ve Gümrük Bakanlığı, 1990 ve 1991 yıllarında, bütçe 
kanununda yaptığı düzenlemelere istinaden, kamu kuruluşlarındaki yabana menşeli binek ve 
steyşınvagon cinsi araçların Bakanlığa teslimini istemiş ve bu araçları çeşitli kurumlardan top
latarak, Bakanlıkça satışını yaptırmaya başlamıştır. 

Kamu kurum ve kuruluşlarında yerli araçların kullanılması politikası, temelde doğru bir 
politikadır. Birçok Batı Avrupa ülkesinde kamu kurumlarının, kendi ülkelerinde üretilen araç
ları kullanmaları bir zorunluluktur. Millî ekonomilerini, otomotiv sanayilerini koruyucu ve güç
lendirici politikaların gereği olarak, ülkelerdeki kamu kuruluşları, kendi ülkelerinde üretilen 
araçları kullanmaktadırlar. Bu itibarla, Maliye ve Gümrük Bakanlığının uygulamasını politik 
tercih olarak isabetli bulduğumuzu ifade etmeliyim. 

Esasen soruşturma önergesini veren arkadaşlar da uygulamaya karşı değildirler; soruştu
rulmasını istedikleri husus, bu işlemin yasal dayanaktan yoksun olarak yapıldığıdır. 

237 sayılı Taşıt Kanununun ihlal edilerek, özellikle ekonomik ömrünü doldurmayan araç
ların satıldığına dair iddialarda bulunmuşlardır. Bu iddialar şüphesiz ki, incelenmesi gerekli 
olan önemdedir. 

Sayın milletvekilleri, politika, esasta isabetli olmakla birlikte, uygulamada iki açıdan tu
tarsızlık taşımaktadır ve biz de eleştirilerimizi tutarsız gördüğümüz bu iki nokta üzerinde top
lamak istiyoruz. 

Bunlardan birincisi, bu işlemin tedricen yapılmasının daha doğru olduğudur. Zira, bir ham
lede işlem bitirilmek istenmiş ve devlet büyük bir malî külfet altına sokulmuştur. 

Uygulama kapsamında şu anda 2 500 - 3 000 aracın bulunduğu anlaşılmaktadır. Şimdiye 
kadar yaklaşık 480'i Maliye ve Gümrük Bakanlığına, 850'si de diğer kamu kurum ve kuruluş
larına ait olmak üzere 1 300'ü aşkın araç bu yolla satılmıştır. Elde edilen gelir yaklaşık 8 mil
yar lira civarındadır. Aşağı yukarı yarısının satıldığı dikkate alınırsa ve geri kalandan da bu 
ölçüde gelir sağlanacağı düşünülecek olursa, bütün bu araçların satışından 15 ile 20 milyar 
lira arasında bir gelir sağlanacaktır. Tabiî, satılan bu araçlar, belirli hizmetlere tahsis edilmiş 
araçlardı; hizmetin devamı için bu araçların yerine derhal yenilerinin konması gerekmektedir. 
Evet, deniyor ki; "kamuda araç israfı vardır, yerine bu ölçüde araç konmayacaktır." 

Bu ölçüde konmayacağını, üçte ikisinin yenileneceğini düşünsek dahi, bu, yaklaşık 2 bin 
araç eder. 2 bin araç -bugün asgarî yerli arabaların fiyatları dikkate alındığında ve 50 milyon 
lira üzerinden hesaplandığında- devlete 100 milyar liralık bir külfet getiriyor. İşin bilançosu, 
aktifi-pasifi budur. 
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ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — 80 milyar lira içeri girdi... 
TEVFtK ERTÜZÜN (Devamla) -*• Evet, 20 milyarlık bir gelir elde edilmiştir, buna mu

kabil bu araçların, hizmetin idamesi bakımından yerine konması için gerekli kaynak 100 mil
yar liradır» tşte, bu itibarla belki bu proses tedricen yapılabilirdi, yani yeni ihtiyaçları karşılaya
cak vasıtaların yerli arabalar olması dikkate alınarak, zaman içinde bu düzenleme gerçekleşti
rilebilirdi. 

Tabiî, ayrıca bir de, ekonomik ömürlerini doldurmadan araçların satıldığı iddiası vardır 
ki, bu da millî ekonomi ve kamu kaynaklarının kullanılması bakımından üzerinde durulması 
gereken bir husustur. 1987, 1988 modele kadar olan araçlar bu yolla satılmıştır. 

TUtarsız gördüğümüz ikinci nokta da, konuya millî ekonomi zaviyesinden bakıldığında 
ortaya çıkmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler, bilindiği gibi, son yıllarda Hükümet, uyguladığı ithalat poli
tikasına paralel olarak, araç ithalini teşvik edici bir politika izlemiştir. Hemen hemen, dünya
da üretilen -Batı'da, Doğu'da- ne kadar araç, hangi marka araç varsa, bütün bunlar hiçbir cid
dî düzenlemeye, planlamaya dayanmadan ülkeye ithal edilmiştir ve kısa bir süre sonra da zan
nediyorum ki, Türkiye'de bunların yedek parçalarıyla ve servisleriyle ilgili olarak da ciddî so
runlar ortaya çıkacaktır. 

Millî ekonomi yılda yaklaşık 250 milyon dolarlık araç ithal etmektedir. Bir yandan, uygu
lanan ithalat politikasıyla millî ekonomi fevkalade ağır yükler altına sokulurken, diğer yandan 
Hükümetin, kamu kurum ve kuruluşlarında yerli arabaların kullandırılmasını zorunlu kılan 
tutarsız bir uygulama içinde olduğunu görüyoruz. 

Şunu söylemek istiyorum : Hükümetin uyguladığı politikaların tutarlılık içinde olması ge
rekir. Kamu için yanlış olduğu kabul edilen bir politikanın, millî ekonomi açısından doğru ol
duğunu savunmak, inanılmaz bir tutarsızlıktır. Ümit ediyorum ki, Anavatan Partisi Hüküme
ti, uyguladığı savurgan ithalat politikasının devlete verdiği zarar kadar, millî ekonomi üzerinde 
yarattığı ağır külfeti de artık anlamış olmalıdır. Zira, devlet, millî ekonominin sadece bir sek
törüdür. Devleti yönetenler, kamunun olduğu kadar, millî ekonominin çıkarlarını da gözetmek 
ve dikkate almak zorundadırlar. 

Netice olarak, konuyla ilgili iddiaların araştırılmasının yararlı olduğuna inaniyorum ve 
oyumun bu istikamette olacağını ifade ediyor, Yüce Heyete saygılar sunuyorum. (DYP ve SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ertüzün. 
Şimdi, Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Adnan Kahveci'ye söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Bakan. (ANAP-sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; fazla zamanınızı almayacağım. Meselenin özü, işin hukuka uygun yapılıp 
yapılmadığıdır. Bununla ilgili olarak Danıştay 8 inci Dairesine 3 belediyemiz ayrı ayrı müraca
at ederek, iptal ve yürütmeyi durdurma davaları açmış; 3'ünün de talepleri reddedilmiştir... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — O belediyeler, ama... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bir dakika... 
Ayrıca. 10 uncu Dairenin kararına da İdarî Davalar Genel Kurulunda itiraz edilmiş ve he

nüz karar verilmemiştir... 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Verildi, verildi Sayın Bakan; size numaralarını verdik. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Değerli arkadaş
lar. Yüce Meclisin onaylayarak yürürlüğe koyduğu bütçe kanununa dayanarak, kaynak kulla
nımı verimliliğini artırmaya yönelik bu uygulamada, ülkemizin ve memleketimizin önemli öl
çüde yararı've tasarrufu hedef alınmıştır. Uygulamasını çok dikkatle izlediğimiz bu konuda, 
kanunlara aykırı hiçbir işlem söz konusu olmayıp, bilakis Yüce Meclisin Hükümete verdiği yetki 
ile, görevlerin zamanında ve doğru bir şekilde yerine getirilmesi söz konusudur. 

Durumu Yüce Meclisin takdirlerine saygılarımla arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Silahlı Kuvvetlerden aldınız mı? 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, Meclis Soruşturması önergesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmış 

bulunmaktadır... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Karar yetersayısını dikkate alın. 
BAŞKAN — Şimdi, Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci hakkında Meclis Soruş

turması açılıp açılmaması hususunu oylarınıza sunuyorum: Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan 
Kahveci hakkında Meclis soruşturması açılmasını kabul edenler işaret buyursunlar... Kabul et
meyenler işaret buyursunlar. 

Sayın Kamer Genç tarafından, karar yetersayısının aranılması istenmiştir; aranacaktır. 
Sayın milletvekilleri... (ANAP sıralarından, "tki - üç kişi daha geldi" sesleri) Biliyorum 

efendim, gördüm. 
Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci hakkında istenilmiş olan Meclis soruşturması 

açılması kabul edilmemiştir.. (ANAP sıralarından alkışlar) 
TEVFtK KOÇAK (Ankara) — 89 kişi var efendim. 
BAŞKAN — Hayır efendim, 93 burası, 20 burası... Bunu tespit ettiğim anda, 3 arkadaşı

mız daha teşrif etti. Ayrıca... 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Bizi niye sayıyorsunuz? 
BAŞKAN — Efendim, karar yetersayısı... 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Karar yetersayısı olması için, 114 kişinin kabul veya ret oyu 

lazım. 
BAŞKAN — Lütfen, ayakta, tutunaklara geçecek ve herkesin anlayacağı biçimde iddianı

zı tekrarlar mısınız? 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Efendim... 
BAŞKAN — Hayır, Sayın Yılmaz'a söylüyorum efendim... Siz buyurun oturun. 
Şu itiraz ettiğiniz şeyi bir anlatın da görelim. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, bir konuda karar alınabilmesi için, olumlu 

veya olumsuz 114 kişinin karar vermesi gerekiyor; ayrı ayrı. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Anayasanın ilgili maddesini okursanız, anlarsınız. 
BAŞKAN — Ben ne söyledim? 
RIZA YILMAZ (Ankara) — "93 o tarafta" dediniz... 
BAŞKAN — 93 kişi vardı; 3 kişi daha geldi... 
RIZA YILMAZ (Ankara) — 96 eder. "20 de bu tarafta" dediniz. 
BAŞKAN — Ne yapar?.. Ne yapar?.. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Ayrı ayrı Sayın Başkanım, ayrı ayrı olması lazım. Karar ola

bilmesi için ayrı ayrı 114 olması lazım, en azından. 
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BAŞKAN — Şimdi, değerli arkadaşlarım, bana verilen bilgide, karar yetersayısı olduğu 
şeklinde bir izlenimim olduğu için, ben konuyu "Kabul edilmemiştir" şeklinde açıklamıştım; 
ama, görüyorum ki itirazınız var ve görüyorum ki, karar yetersayısı bulunmadığı yolunda id
dialısınız. 

Oylamayı yeniliyorum efendim. 
ÖNER MtSKÎ (Hatay) — Sayın Başkan, yenileyemezsiniz; 93 kişi olduğunu kendiniz de 

beyan ettiğiniz. 
BAŞKAN — Ettim efendim, evet... Sayın Miski, ben söylediğim sözü, Allah ömür verir

se, son nefesine kadar inkâr etmeyen bir adamım. Yani, nedir ki, ne olmuş?.. Ben aksini söyle
miyorum ki... Değerli arkadaşlarımın itirazı üzerine, itirazı kabul ettiğimi ve yeniden oylayaca
ğımı açıkladım. Yani oylamayayım mı? 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) —" Oylamayacaksınız tabiî. 
BAŞKAN — Olur mu efendim? 
Şimdi, ben tekrar söylüyorum: 93 kişi olduğu söylendi, 3 de o sırada gelen olduğu söylen

di ve ben bütün bunların neticesinde, karar yetersayısı vardır kabul ederek, reddedildiğini açık
ladım; ama, değerli arkadaşım Rıza Yılmaz, bunun yanlış olduğunu ifade etti. Ben de kendisi
ni dikkatle dinledikten sonra, hak verdim. Şimdi müsaade ederseniz, oylamayı yenileyeceğim. 

ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Oylayamazsınız efendim. 
BAŞKAN — Şimdi, değerli orkadaşlarım, soruşturma önergesini yeniden oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler işaret buyursunlar... 
ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Efendim, oylayamazsınız. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Ara vermelisiniz Sayın Başkan, rakamlar elinizde, usu

lü uygulayın lütfen. 
BAŞKAN — Kabul etmeyenler işaret buyursunlar... (ANAP sıralarından "Kaç kişi, kaç 

kişi?" sesleri) 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Demek ki, şimdiye kadar karar yetersayısı konusu hep 

böyle uygulandı! 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Hele siz bir 114 kişiyi bulun, getirin de ondan sonra... (ANAP 

sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN —Efendim, Sayın Yılmaz haklıdır; içtüzük, ona, karar yetersayısı aranmasını 
isteme hakkı tanır. Tıpkı, dışarıda oturan arkadaşlarımızın buraya gelip, oy verme hakkını ta
nıdığı gibi. Herkes görevini yapacak. 

KAMER GENÇ (Tunceli)— Sayın Başkan, size, "Muavin" demekte haksız mıyım? Da
ha, karar yetersayısını bilmiyorsunuz!.. 

BAŞKAN — Sayın Genç, sizi mazur telakki ettiğim için devanvhakkınız var!.. Gitmese
niz de biraz daha dinlesek!.. 

Sayın milletvekilleri, yapılan oylama sonucunda, -Sayın Rıza Yılmaz'ın karar yetersayısı 
aranılması müracaatı da dikkate alınarak- Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci hakkın
da istenilmiş olan Meclis soruşturması açılması kabul edilmemiştir. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, benim tutumumu yanlış ifade ediyorsunuz. 
Ben, öyle bir talepte bulunmadım; karar yetersayısı yanlış anlaşıldığından itirazda bulundum, 
size bilgi sundum. ^ 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. Layıkı ile bilgi lütfettiniz, çok teşekkür ederim. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Ben de teşekkür ederim; ama, sizin ifade ettiğiniz gibi, ben, 

karar yetersayısı istemedim; karar yetersayısındaki yanlışlığı söyledim. 

BAŞKAN — Peki efendim, böylece, Sayın Yılmaz'ın karar yetersayısı istemediğini zabıt
lara geçirmiş oluyoruz. Kendilerinin, bana lütfettikleri, ilgili madde ile yaptıkları açıklamala
rına da teşekkür ediyorum. 

Bu konu da karara bağlanmıştır. 
Şimdi, alınan karar gereğince, gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapıl

masına Dair öngörüşmeler" kısmına geçiyoruz. > 

3. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 13 arkadaştım, Sağltk Bakanlığında yapıldığı iddia olu
nan kadrolaşma hareketim boyutlarım ve bu uygulamanın insan sağlığvun korunması ve gdişimi üzerin
deki etkilerini tespit etmek amacıyla Meclis araştırman açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 

BAŞKAN — 1 inci sıradaki, İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 13 arkadaşının, Sağlık Ba
kanlığında yapıldığı iddia olunan kadrolaşma hareketinin boyutlarını ve bu uygulamanın in
san sağlığının korunması ve gelişimi üzerindeki etkilerini tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş-1 

kin önergesi üzerindeki öngörüşmeye kaldığımız yerden devam edeceğiz, 
Hükümet?^. Burada. 
Geçen birleşimde, Meclis araştırması önergesi üzerindeki öngörüşmeler tamamlanmış, oy

lamasında kalmıştık. 
Şimdi, önergeyi tekrar oylarınıza sunacağım: Meclis araştırması açılmasını kabul edenler 

işaret buyursunlar... Meclis araştırması açılmasını kabul etmeyenler işaret buyursunlar... Mec
lis araştırması açılması kabul edilmemiştir. 

Sayın milletvekilleri, çalışma süremiz dolmak üzeredir. Gündemin müteakip maddelerine 
geçtiğimiz takdirde tanıamlanamayacağı kanaati vardır. Bu itibarla, gündemdeki kanun tasan 
ve tekliflerini sırasjyla görüşmek için, 10 Nisan 1991 Çarşamba günü, evvelce alınan karar ge
reğince, saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.29 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'tn, kamu yararına olan vakıflara, 1984-1990yula

rında üniversitelere bağli olanlar dışındaki fonlardan yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Maliye ve Gümrük Bahanı Adnan Kahveci'nin yazüt cevabı (7/1916) 

/ • ' . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Başbakan Yıldırım Akbulut tarafından yazılı olarak cevaplandırılma

sını saygıyla arz ederim. 21.2.1991 
Fikri Sağlar 

içel 
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1984-1990 yılları arasında üniversitelere bağlı fonlar dışındaki, diğer bütün fonlardan ka
mu yararına vakıflara yapılan nakdî ve aynî yardımların tutarı aşağıdaki cetvele göre ayn ayrı 
nedir? 

bardım yapılan Yardım Hangi fondan yardım "ferdimin 
Vakfın adı tutarı TL. yapıldığı yapıldığı yıl 

T. C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı' 

Bütçe ve Malî Kontrol 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : 111813-390/8027 
Konu : Soru önergesi 

5.4.1991 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 1.3.1991 tarih ve K. K. Gn. 

Md. 07-106-1030/01922 sayılı yazısı. 
İçel Milletvekili Sayın Durmuş Fikri Sağlar tarafından Sayın Başbakanımıza yazılı olarak 

cevaplandırılmak üzere yönetilen ve Sayın Başbakanımızın da kendileri adına cevaplandırma
mı tensip ettikleri "kanunla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan fonlardan va
kıflara yapılan yardımlar" konusundaki soruya ilişkin açıklamalar ekli listelerde gösterilmiştir. 

Bilgilerine arz olunur. 
Adnan Kahveci 

Maliye ve Gümrük Bakanı 

TABLO : 1 

Tanıtma Fonu'ndan Yardım Yapılan Vakıflar 

1. Türk Arap inceleme Vakfı 
2. İktisadî Araştırmalar Vakfı 
3. Türk Tanıtma Vakfı (TÜTAV) 
4. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri 

Vakfı 
5. Türk Tanıtma Vakfı (TÜTAV) 
6. Doğu Türkistan Vakfı 
7. Siyasî ve Sosyal Araştırmalar Vakfı 
8. İktisadî Kalkınma Vakfı 
9. Türk Demokrasi Vakfı 

10. Türk Tanıtma Vakfı (TÜTAV) 
11. Türk Tanıtma Vakfı (TÜTAV) 
12. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri 

Vakfı 

Yardım Tutarı 

10 000 000 
19 960 000 
28 068 220 

100 000 000 
50 000 000 
33 126 160 
25 000 000 
40 000 000 
25 000 000 
75000000 
300 000 000 

30 000 000 

Yıl 

1985 
1986 
1986 

1986 
1987 
1987 
1987 
1988 
1988 
1989 
1990 

1990 
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TABLO : 2 

3294 Sayılı Kanuna göre Kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kanu
nunun öngördüğü gibi il ve ilçelerde kurulu bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf
larına para aktarılmaktadır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma/Vakıflarının haricinde başka 
Vakıflara Kanunen aktarma yapılmamaktadır. 

Yıllar itibariyle SoSyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılan aktarmalar aşağı
da belirtilmiştir. 

Yıl Fondan aktarılan meblağ (TL.) 

1986 , •' 
1987 
1988 
1989 
1990 

TOPLAM 

30 174 454 320 
68 847 111 153 

231001811455 
235 069 958 912 
548 577 810 682 

1 113 671 146 522 

2. — Manisa Milletvekili Hasan Zengûı'in, Akhisar Sigara fabrikasına ilişkin sorusu ve Midiye 
ve Gümrük Bakam Adnan Kahveci'nin yazdı cevabı (7/1962) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Manisa iline bağlı Akhisar ilçesinde yapılmakta iken inşaatı yıllardır yarım bekleyen Ak

hisar Sigara Fabrikasının ne zaman işletmeye açılacağı ile ilgili sorularımın Maliye ve Gümrük 
Bakam Sayın Adnan Kahveci tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 8.3.1991 

Hasan Zengin 
Manisa 

Akhisar ilçesinde Türkiye'nin ve dünyanın en güzel tütünü üretilmektedir. Aynı zamanda 
en fazla tütün üreten ilçemizdir. Tütün işçisi olabilecek çok sayıda işsiz insanda mevcuttur. Bu 
gaye ile haklı olarak burada sigara fabrikası yapılmasına karar verilmiş ve başlanmıştır. Akhi
sar halkı "Fabrikamız ne zaman açılacak?" diyor ve soruyor. 

1. Sigara fabrikası alanı kaç dekardır? 
2. Kaç metrekare alan kapatılmıştır? 
3. Makinelerin ithal edildiği ifade edilmişti. Buraya gelmediğine göre nereye gönderildi? 
4. İnşaatın yapıldığı yıllara göre harcanan para miktarı nedir? 
5. Bugün, 1991 yılı itibariyle inşaata sarfedilen para miktarının toplamını ne kadar ka

bul edebiliriz? 
6. İnşaatın bitirilebilmesi, makinelerin montajı, fabrikanın işler hale gelmesi için ne ka

dar paraya ihtiyaç var? 
7. Akhisar halkı sigara fabrikasına ne zaman kavuşacak? 
8. Sigara fabrikasının dışında en azından 2 000 kişinin üzerinde işçinin çalışabileceği Yap

rak Tütün İşletmesi'nin Akhisar'da acele olarak yapılması da çok yerinde olur. Bu hususta 
ne düşünülmektedir? 
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T,C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

(Bağlı ve tlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı) 
Sayı : BÎK. 40.05/4-1-1099 8.4.1991 

Konu : \azılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı (Kan. Kar. Müd.) 14.3.1991 tarih ve 

7/1962-7164/31823 sayılı yazınız. 
Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Manisa Milletvekili Sayın Hasan Zengin 

tarafından sorulan ilgi yazıda belirtilen sorulara ilişkin cevaplanınız aşağıda sunulmuştur. 

Tekel Genel Müdürlüğü, sigara arz ve talebiyle ilgili olarak, 1976 yılında o günün şartları 
içerisinde yaptığı değerlendirme sonucu, Akhisar, Samsun (Ballıca), tzmir, Diyarbakır ve Er
zurum olmak üzere. 5 adet sigara fabrikasını yatırım programına almış, 1977 yılından itibaren 
de yapımına başlanılmıştır. Ancak, 1984 yılından sonra, mevcut sigara fabrikalarının üretimiyle 
arz ve talep dengesinin kurulması sağlanınca sözkonusu fabrikaların yapımı yavaşlatılmıştır. 

Akhisar sigara fabrikası yapımına 24.6.1977 tarihinde başlanılmış 1983 yılında inşaat işle
ri büyük ölçüde bitirilmiştir. Fabrikanın çevre alanı 1 564 220 m», inşaat alanı ise 71 300 m1 

dir. 1983 yılı sonuna kadar cari fiyatlarla 4 575 906 000 TL. harcanmış bulunmaktadır. Böyle 
bir tesisin işletmeye alınabilmesi için 1991 sabit fiyatlarıyla 750 milyar liraya daha ihtiyaç bu
lunmaktadır. Makine ve teçhizat alımı için finansman sağlanamaması nedeniyle herhangi bir 
şekilde makine ve teçhizat ithalatı yapılamamıştır. 

Akhisar dahil, yarım kalmış söz konusu fabrikaların millî ekonomimize kazandırılması, 
yeni istihdam imkânları yaratılması, dış teknolojinin yurdumuza getirilmesi, buna paralel ola
rak mevcutlarının da mpdernize edilmesi için, 3291 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle 1177 sa
yılı Tütün ve Tütün lekeli Kanununda bir değişiklik yapılarak, Tekerle ortak olunması kaydıy
la özel ve tüzelkişilere de sigara fabrikası kurma imkânı sağlanmıştır. 

Bu amaçla, Devlet Planlama Teşkilatı Yabancı Sermaye Dairesi Başkanlığı Koordinatörlü
ğünde Japon Tobacco Inc ve Britistf American Tobacco Firmaları ile ayrı ayrı görüşmeler ya
pılmış ancak, daha sonra bu firmalar Akhisar sigara fabrikası üzerindeki tekliflerinden vaz
geçmişlerdir. Yapılan bu değerlendirmeler sonucundan bir netice alınamayınca; İnşaatı büyük 
ölçüde tamamlanan söz konusu tesisin değerlendirilmesi maksadıyla, izmir'de işlenen Ege Bölgesi 
tütünlerinin Akhisar'da işlenmesine karar verilmiş, böylece adı geçen tesisin Yaprak Tütün Ba
kım ve tşleme Atölyesi haline getirilmesi yolunda çalışmalara başlanılmıştır. 

Bunun üzerine, yatırım programında sembolik bir ödenekle sigara fabrikası olarak yer alan 
bu yatırımın programdan çıkarılarak, yerine Yaprak Tütün Bakım ve tşleme Evi olarak onay 
alınması için DPT Müsteşarlığına başvurulmuştur. Programda gerekli düzeltmeler yapıldıktan 
sonra, 1992 yılından itibaren 40 000 Ton/yıl kapasiteli Yaprak Tütün Bakım ve tşleme Atölyesi 
olarak devreye sokulacak ve yaklaşık 4 000 kişiye istihdam imkânı sağlanacaktır. 

Arz ederim. 
Adnan Kahveci 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
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3. — Tikat Milletvekili Kenan Süzer'in, 3698 numaralı, Kanunda öngörülen 'Adalet Hizmetleri 
Tazminatt''ntn bugüne kadar ödenmediği iddiasma ilimcin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakam Mah
mut Oltan Sungurlu'nun yazdı cevabı (7/1969) 

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

masını arz ederim. 
Kenan Süzer 

Tokat 
Bilindiği gibi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Zam ve Tazminatlar" başlıklı ek 

maddesinin II nci Tazminatlar Bölümüne (G) bendi eklenerek Adalet hizmetlerinde görevli me
murlara tazminat verilmesi 16.1.1991 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiştir. 3698 
sayılı bu yasa 24.1.1991 tarihinde Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Yürürlük tarihi ise 1.1.1991'dir. 

Bugüne kadar yasadan yararlanacak Adliye personeline herhangi bir tazminat ödenme
miştir. Zaten çok mağdur durumda olan Adliye personelinin tazminat alacakları bugüne ka
dar neden ödenmemiş ve ne zaman ödenecektir? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Bakan : 466 8.4.1991 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 20.3.1991 tarihli ve 7/1969-7226/32060 

sayılı yazınız. 
İlgi yazı ekinde alınan ve Tokat Milletvekili Kenan Süzer tarafından Sayın Başbakanımıza 

yöneltilen ve Başbakanlık Makamınca tarafımdan cevaplandırılması tensip kılınan yazılı soru 
önergesinin cevabı iki nüsha halinde ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 
Sayın Kenan Süzer 

, Tokat Milletvekili 
Sayın Başbakanımıza tevcih ettiğiniz ve Başbakanlık Makamınca tarafımdan cevaplandı

rılması tensip kılınan yazılı soru önergesinin cevabı aşağıda belirtilmiştir. 

Yüksek mahkemeler, Yüksek Seçim Kurulu, Sayıştay, il ve ilçe seçim kurulları ve adlî, ida
rî ve askerî yargıda (ceza infaz kurumları ve icra müdürlükleri ile Adalet Bakanlığınca kurulan 
sicilli ticaret memurlukları personeli dahil) görevli 657 sayılı Kanuna tabi personele bu Kanun
da belirtilen en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının % 25'ine 
kadar "Adalet Hizmetleri Tazminatı verilmesini öngören Devlet Memurları Kanununun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 3698 sayılı Kanun 24.1.1991 tarihli Resmî Gazetede 
yayımlanarak 1.1.1991 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri İle İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararna
melerde Değişiklik Yapılmasına Dair 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci mad
desiyle değişik 657 sayılı Kanunun "Zam ve Tazminatlar" başlıklı maddesinde, adalet hizmet
leri tazminatının % 25 sınınıiı aşmamak üzere esas, ölçü ve nispetinin Bakanlar Kurulu Kararı 
ile belirleneceği hüküm altına alınmıştır. 
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Bakanlar Kurulunun, "Adalet Hizmetleri Tazminatı"nın ödeme esas, ölçü ve nispetlerini 
belirleyen karan Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmış ve muhtevası TRT vasıtasıyla kamuo
yuna açıklanmış bulunmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 

4. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'tn, Körfez krizi döneminde satın alman şişme hastanelere ve 
GAP Sağlık projesine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakam Holü Ştvgtn'm yazdı cevabı (7/1972) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Sağlık Bakam Sayın Halil Şıvgın tarafından yanıtlan

masına müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 
Ali Uyar 

Hatay 
1. Körfez krizi ve savaşı döneminde kaç tane şişme hastane aldınız? 
2. Bu hastanelerin tanesi kaça alınmıştır? 
3. Bu hastaneler hangi firma/ kişiden alınmıştır? 
4. GAP sağlık projesi kaça ve kime ihale edilmiştir? 
5. GAP sağlık projesi gibi başka projeler var mı? Varsa nelerdir? Ve kime ihale edilmiştir? 

T C . 
Sağlık Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı : APK. Büt. 2852-948 8.4.1991 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı : 
tlgi : 20.3.1991 tarih ve 1972-7230/32064 sayılı önerge yazınız. 
Hatay Milletvekili Doç. Dr. Ali Uyar'ın Bakanlığımca cevaplandırılmasını istediği şişme 

çadır ile sağlık projelerine ilişkin yazılı soru önergesinde belirtilen hususlara verilen cevaplar 
ek'de sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Halil Şıvgın 

Sağlık Bakanı 
Hatay Milletvekili Doç. Dr. Ali Uyar'ın Bakanlığıma yöneltmiş olduğu yazılı soru önerge

sine verilen cevaplar 
Körfez krizi ve savaşı sebebiyle Bakanlığımızda yoğun çalışmalar yapılmıştır. Bütün im

kânlarımız seferber edilerek hassas yörelerde gerekli tedbirler alınmıştın 
Bu tedbirler içinde çeşitli ilaç, aşı, serum, tıbbî cihaz gibi malzemelerle birlikte "şişme 

yapı seti" diye bilinen çadırdan da iki adet satın alınmıştır. 
Satınalma, Bakanlığımda: Müsteşar başkanlığında kurulan 1 Müsteşar* Yardımcısı, 3 Ge

nel Müdür ve 1 Daire Başkanından oluşan komisyon tarafından tanesi 245 milyon TL.'den Pe
rihan Sokak No.: 177/7 Şişli-İstanbul adresinde Mukim On Organize Tamum Hizmeüeri Sa
nayi ve Ticaret A.Ş."den yapılmıştır. 
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GAP Sağlık Projesine gelince; 
Güneydoğu Anadolu Projesi, Türkiye'nin millî kalkınma stratejisinde çok önemli bir bo

yutu meydana getirmektedir. Bu proje, bölgeler arasındaki mevcut sosyo-ekonomik gelişmişlik 
farklarını ortadan kaldıracak ve toplu kalkınmada her konu ve her konumda eşit imkânlar su
nacak bir çerçeve meydana getirecektir. 

GAP Uygulama Planında tavsiye edilen kalkınma projelerinin ve ilgili tedbirlerin büyük 
bir kısmı, sektör kuruluşlarının politikaları ve yetkileri dahilinde uygulanabilecek niteliktedir. 
GAP bölgesinin gelişmesi açısından önem arz eden ve GAP Uygulama Planını takiben gerçek
leştirilecek çalışmalar içinde "Sağlık sektörü planlama çalışması "na yer verilmiş bulunul
maktadır. 

GAP bölgesi için öngörülen politikaların başarıya ulaşması ve sektörel gelişmelerin ve fi
zikî palanlamaların hayatiyet kazanabilmesi ancak, sağlıklı bir ortamda teşkilatlanma ve he
defler doğrultusunda eğitilmiş sağlıklı insan varlığının mevcudiyetiyle mümkün görülmektedir. 

Sosyal hizmetlerin, sağlık hizmetleri dahil, devlet tarafından ülke çapında eşit olarak sağ
lanması esastır. GAP Uygulama Planının bulgular!, bölgedeki sağlık, hizmetleri seviyesinin ge
nellikle ülke ortalamasının altında olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla, Uygulama Planım
da belirtilen, yatırım hedefleri bölgedeki sağlık hizmetleri seviyesini, en az ülke ortalamasına 
ulaştırmayı amaçlamaktadır. * . 

Bölgede GAP* in uygulanması ile uzun dönemde nüfus artış hızının etkileneceği gibi eko
nomik kalkınmanın yanında yapısal değişikliklere de yol açacaktır. 

Bakanlığımızca zamanında gerekli tedbirlerin alınması ve planlanan yatırımları GAp sağ
lık sektörü uygulama planında belirlenecek esaslar doğrultusunda yönlendirilmesini teminen, 
GAP Uygulama Planının 1989 yılında tamamlanmasını takiben, zaman kaybetmeden GAP Sağ
lık Sektörü uygulama plan etüdüne acilen başlatılması için gerekli teşebbüsler yapılmış ve bu 
etüdün yapımıyla Tüstaş Sınai Tesisler A.Ş. görevlendirilmiştir. Sözkonusu şirketin % 48 his
sesi devlete Vo 16'sı vakıflara aittir. 1990 yılı Mayıs ayında yurt içi, yurt dışı ve GAP bölgesi 
tecrübeli uzman bir kadro ile çalışmaları başlatmış bulunmaktadır. 

Bu çalışmalarda, GAP Uygulama Planının ortaya koyduğu kapsam ve çerçevenin belli bir 
koordinasyona yaklaşım içinde dikkate alınması ve GAP Uygulama Planı doğrultusunda yap
tırılacak diğer çalışmalardaki muhtemel gelişmelerin GAP Sağlık Uygulama Planı çalışmala
rında değerlendirilmesi de esas kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Bu Planda ele alınan kriterler; 
Sağlık sektörüne ilişkin Türkiye'nin ve GAP bölgesinin gerçekleri, imkânları ve gelişmiş 

ülke standartları esas alınmıştır. 

« Bu temel felsefenin çıkış noktasında ise, Uygulama Plan kapsamında oluşturulacak sağ
lık sektörü modelinin, bölgesel özellikleri dışında, ayrıcalıklı sadece bir GAP-Modeli olmayıp, 
millî bir yapıda ele alınması anlayışı yatmaktadır. Zira Türkiye sağlık sektörüne bir bütün ola
rak bakıldığında, yaşanan sorun ve darboğazlar açısından, bölgesel özellikleri dışında GAP 
bölgesini soyutlamamız mümkün görülmemektedir. 

Bu açıdan bakıldığında, bu uygulama planı ile, suya atılan bir taşın meydana getirdiği 
' dalgaların halka halka genişlemesi gibi, bölgesel özellikleri dışında, GAP bölgesinde meydana 
getirilecek modelin, Türkiye içinde örnek bir model teşkil etmesi sağlanacaktır. 
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Ancak, bu şekilde ortaya konacak bir modelin ve buna ilişkin uygulama plan çalışması
nın, gerçekçi ve uygulanabilir bir yapıyı ortaya koymasıyla mümkün olacaktır. j 

Bu gerçekçiliği sağlayabilmek için ise; uygulama plan çalışma stratejisinde şu ana unsur
lara yer verilmiştir. 

İmkânlar nisbetinde gerçekçi bir veri tabanının tespiti ve Türkiye sağlık sektörünün bün
yesi ve temelinde yatan sorun ve darboğazlarının tespit ve teşhisi, 

GAP Bölgesinin sağlık yapışım etkileyen kriterlerin, aritmetiksel bir yaklaşımın tamamen 
ötesinde, erişilebiecek en uç notkalarda elde edilen bilgi ve bulguların analiz, sentez ve değer
lendirilmesi, 

Meydana getirilecek modelde, palyatif tedbirlerden tamamen uzak, kalıcı ve köklü terbir-
ler getirilmesi, 

Gelişmiş ülke satandartları hedeflenerek, Türkiye ve GAP bölgesi imkân ve saltalarına 
uyarlanması, 

Statik bir yapılaşmanın ötesinde gelişmeye açık dinamik bir yapılaşmanın ortaya konması, 

Bölgede uygulanabilecek, ancak Türkiye'yi kapsaması gereken bir informasyon (bilgi ile
tişim) sisteminin kurulması, 

Fizikî yapılaşmada, bölgenin gelişme çerjevesi, iklim, coğrafî, ulaşım ve altyapı şartları
nın ve bölge insanının demografik özelliklerinin değerlendirilmesi, 

GAP bölgesinde planlanan değişimlerde ortaya çıkacak sağlık faaliyetlerinin gerçekçi yak-
. laşımlarla değerlendirilmesi ve tedbirler paketlerinin geliştirilmesi, 

Bölgedeki mevcut yapılaşmadan azamî istifadenen sağlanabilirliğinin araştırılması, 
Maliyet, ekonomiklik, verimlilik, fonksiyonduk kavramlarının ön plana çıkarılması, 
Ancak bütün kararlarda teknik/teknolojik/fizikî yeterlilik, hukukî olabirlik, finansman/ma

lî olabilirlik ve kurumsal yeterliliklerinin yanında, bölgesel kalkınma kademe ve terminlerine 
uygunluğunun değerlendirilmesidir. 

Bu temel felsefe ve kriterler, GAP sağlık sektörü uygulama planı etüdünün çalışma meto
dolojisine esas teşkil etmektedir. Ayrıca, sağlık sektörü uygulama planı etüdünün çıkış nokta
sını teşkil eden ve GAP kapsamında yeralan 6 il (Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman,' 
Mardin, Siirt) uygulama planı çalışmaları başladıktan sonra, yapılan idarî değişiklikler netice
si Batman ve Şırnak'ın da ti statüsünü kazanmaları nedeniyle, 8 il'e yükselmiş bulunmaktadır. 

Ayrıca bu. konuda hazırlanan doküman ilişiktedir. 
Arz ederim. 

Halil Şıvgın 
Sağlık Bakanı 
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

GAP SAĞLIK SEKTÖRÜ 
MASTER PLAN ETÜDÜ 

BİLGÎ DOSYASI 

15 ARALIK 1990 

Prof. Dr. Ümit AK KOYUN LU 
TÜSTAŞ SINAt TESİSLER A.Ş. 

Adres : Meriç Sokak No: 2106510 Emek/ANKARA 
Tel : 212 65 95 (10 Hat) Fax: 222 95 87 TU: 42298 tues tr. 
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

GAP SAĞLIK SEKTÖRÜ 
MASTER PLAN ETÜDÜ BÎLGt DOSYASI 

İÇİNDEKİLER 

I- GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİNİN (GAP) 
KISA TANIMI 

II- SAĞLIK SEKTÖRÜ MASTER PLAN ETÜDÜNÜN GAP 
MASTER PLAN KAPSAMI İÇİNDEKİ YERİ VE İLİŞKİSİ 

III- GAP SAĞLIK SEKTÖRÜ MASTER PLAN ETÜDÜ 
TEMEL FELSEFE VE KRİTERLERİN GENEL TANIMI 

IV- GAP SAĞLIK SEKTÖRÜ MASTER PLAN ETÜDÜNE 
İLİŞKİN İŞE YAKLAŞIM METODOLOJİSİNİN GENEL 
TANIMI-TERMİN PROGR AMI-BUGÜNE KADAR 
ÜRETİLEN RAPORLAR-PROJE ÇALIŞMA GRUBU 

EK : SAHA ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA UYGULANAN ANKET 
FORMLARI 
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GENEL TANIMLAR 

I- GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİNİN (GAP) KISA TANIMI 

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 
Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin Diyarbakır, Batman, Siirt ve Sımak 
illerinin gelişmesini amaçlayan geniş kapsamlı ve çok boyutlu bir bölgesel 
kalkınma projesidir. Projede ilk ana hedef, Dicle ve Fırat sulan üzerinde 
gerçekleştirilecek 13 ana tesis zincirinin içereceği takriben 1.6 milyon hektarlık 
bir alanın sulanması ve gelişmeye doğrudan katkılı 7500 MW hidroelektrik 
kapasiteli tesis ile 26 Milyar KW saat hidroelektrik üretimi olarak belirlenmiştir. 

Güneydoğu Anadolu Projesi, Türkiye'nin milli kalkınma stratejisinde 
çok önemli bir boyutu meydana getirmektedir. Bu proje milletin kendi-kendine 
yetecek ve özellikle zirai ürünlerini ihraç edebilecek seviyeye getirmesi için 
gereken tarım ve enerji kaynaklarını etkili bir biçimde arttırıp çoğaltmasına aşın 
özen veren bir. programlamalar zinciridir. Aynı zamanda bu proje, bölgeler 
arasındaki mevcut sosyo-ekonomik gelişmişlik farklannı ortadan kaldırmak ve 
toplu kalkınmada her konu ve konumda eşit imkanlar sunacak bir çerçeve 
meydana getirmesinde hükümetin kararlı tutumuna bariz bir örnektir. 

Tabii yağmur suyu ile beslenen alanlardaki gelişmeyle birlikte sulu 
tarımdaki gelişmelerin beklentileri, GAP Master Plan projeksiyonlarına göre, 
reel katma değer artışındaki büyümeyi, 1985 yılına kadar vaki % 2.7'lik yıllık 
artış trendinden, 1985-2005 yıllan arasındaki dönem itibariyle % 4 veya % 5'e 
çıkaracaktır. Bölgedeki tanmsal ürünlerin artışı, tabiatıyla bazı beklentileri 
etkileyecektir. 

-Buna göre bölgenin, genel tanm ürünleri toplam üretimi ve dolayısıyla 
tarıma dayalı ihraç maddelerine katkısı büyük ölçüde artacaktır. 

-Mevcut endüstriyel ve/veya yeni ürünlerin üretimindeki artışlar, 
tarımsal-prosesdeki büyümeyi de tabiatıyla büyük ölçüde artıracaktır. 

-Artan tanmsal üretim, mahallen üretilen mamullere olan talep artışıyla 
birlikte tanmsal faaliyetlere girdilerin de artışına sebep olacaktır. 

-Sektörel işgücündeki verimliliğin artırılmasıyla birlikte tanmsal 
ürünlerdeki büyük artış da gerçekleşecek, buna karşılık tanmsal istihdam, 
dolayısıyla kırsal nüfus aynı ölçülerde artış gösterecektir. 

-Diğer taraftan projeksiyonlarda, kentsel büyümenin 1985 öncesine ait 
% 4.2'lik trendinden % 4.6'lık büyüme hızına ulaştığı görülmektedir (hatta bu 
rakam A alternatifde, en iyimser senrayoda yıllık % 5.5'lik büyüme hızına 
ulaşmaktadır). Bu boyutlara ulaşan kentsel büyüme projeksiyonları açıklıkla, 
bölgedeki kentsel ekonomilerin, yeterli kentsel ve sosyal altyapı sistemlerine 
olan ihtiyaç kadar, kentsel işgücüne istihdam imkanlan yaratması açısından da 
zorlanacağı gerçeğini ortaya koymaktadır. 

İşte bu gerçekler ışığında, GAP Sağlık Sektörü Master Plan çalışması 
başlatılmaktadır. 
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II- SAĞLIK SEKTÖRÜ MASTER PLAN ETÜDÜNÜN GAP 
MASTER PLAN KAPSAMI İÇİNDEKİ YERİ VE İLİŞKİSİ 

GAP Master Plan'ında tavsiye edilen kalkınma projelerinin ve ilgili 
tedbirlerin büyük bir kısmı, sektör kuruluşlarının politikaları ve yetkileri 
dahilinde uygulanabilecek niteliktedir. GAP bölgesinin gelişmesi açısından 
önem arzeden ve GAP Master Planını takiben gerçekleştirilecek çalışmalar 
içinde "SAĞLIK SEKTÖRÜ PLANLAMA ÇALIŞMASI" na yer verilmiş 
bulunulmaktadır. 

GAP bölgesi için öngörülen politikaların başarıya ulaşması ve sektörel 
gelişmelerin ve fiziki planlamalann hayatiyet kazanabilmesi ancak, sağlıklı bir 
ortamda ve teşkilatlanma içinde ve hedefler doğrultusunda eğitilmiş sağlıklı 
insan varlığının mevcudiyetiyle mümkün görülmektedir. 

Sosyal hizmetlerin, sağlık hizmetleri dahil, devlet tarafından ülke 
çapında eşit olarak sağlanması esastır. GAP Master Planı'nın bulguları, 
bölgedeki sağlık, hizmetleri seviyesinin genellikle ülke ortalamasının altında 
olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla, Master Planda belirtilen yatırım hedefleri 
bölgedeki sağlık hizmetleri seviyesini, en az ülke ortalamasına ulaştırmayı 
amaçlamaktadır. 

Bölgenin ekonomik kalkınması, uzun dönemde nüfus artış hızını da 
etkileyecektir. GAP'ın uygulanması ile; hızlı nüfus artışı, kentleşme ve bölge 
ekonomik yapısında değişikliklere yol açacaktır. 

Ekonomik kalkınmaya paralel olarak, sosyal hizmetlerin de her yönden 
geliştirilmesi ve neticede insan kaynaklarının geliştirilmesinde birinci araç 
olacaktır. Mevcut sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi ve ihtiyaçlarının 
belirlenmesi ve GAP çerçevesinde yatınm hedeflerinin tesbiti, nitelik ve 
niceliklerinin tesbiti, sorun ve darboğazlara ve gelecek taleplere cevap 
verebilecek ve Türkiye için model teşkil edecek bir modelin oluşturulması ilke 
olarak hedeflenmiş olmaktadır. 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI bu önemin bilincinde olarak; 

* Zamanında gerekli tedbirlerin alınması ve planlanan yatırımların GAP 
sağlık sektörü master planında belirlenecek esaslar doğrultusunda 
yönlendirilmesini teminen, GAP Master Planının 1989 yılında tamamlanmasını 
takiben, zaman kaybetmeden GAP Sağlık Sektörü master plan etüdüne acilen 
başlatılması için gerekli teşebbüsleri yapmış ve bu etüdün yapımıyla 
görevlendirilen TÜSTAŞ Sınai Tesisler A.Ş. 1990 yılı Mayıs ayında yurt içi, 
yurt dışı ve GAP bölgesi tecrübeli uzman bir kadro ile çalışmaları başlatmış 
bulunmaktadır. 

Bu çalışmalarda, GAP Master Planının ortaya koyduğu kapsam ve 
çerçevenin belli bir koordinasyonel yaklaşım içinde dikkat© alınması ve GAP 
Master Plan doğrultusunda yaptırılacak diğer çalışmalardaki muhtemel 
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gelişmelerin GAP Sağlık Master Plan çalışmalarında değerlendirilmesi de esas 
kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Böylece GAP Sağlık Sektörü Master Planının GAP Master Planı 
bütünlüğü içinde uyumlu bir işbirliğinin sağlanması mümkün kılınmış 
olmaktadır. 

GAP bölgesi için belirlenen sağlık politika çerçeveleri, bir taraftan milli 
politikalar ışığında ele alınırken, diğer taraftan bölgeye has ihtiyaçlara yönelik 
politikalar, GAP çerçevesinde öngörülen gelişmeler ve bunların coğrafi dağılımı 
gözetilerek geliştirilecektir. 

m*GAP SAĞLIK SEKTÖRÜ MASTER PLAN ETÜDÜ 
TEMEL FELSEFE VE KRİTERLERİN GENEL TANIMI 

GAP Sağlık Sektörü Master Plan etüdünün kapsam ve çerçevesi ile ilgili 
GAP Master Planı ve diğer çalışmalar yukanda vurgulanmıştır. Bu master 
planın ele alınış temel felsefesinde ise ana taslaklarla; 

* Sağlık sektörüne ilişkin Türkiye'nin ve GAP bölgesinin gerçekleri ve 
imkanları, ve gelişmiş ülke standartları esas alınmıştır. 

Bu temel felsefenin çıkış noktasında ise, master plan kapsamında 
oluşturulacak sağlık sektörü modelinin, bölgesel özellikleri dışında, ayrıcalıklı 
ve salt bir GAP-Modeli olmayıp, milli bir yapıda ele alınması anlayışı 
yatmaktadır. Zira Türkiye sağlık sektörüne bir bütün olarak bakıldığında, 
yaşanan sorun ve dar boğazlar açısından, bölgesel özellikleri dışında GAP 
bölgesini soyutlamamız mümkün görülmemektedir. 

Bu açıdan bakıldığında, bu master plan ile, suya atılan bir taşın meydana 
getirdiği dalgaların halka halka genişlemesi gibi, bölgesel özellikleri dışında, 
GAP bölgesinde meydana getirilecek modelin, Türkiye içinde örnek bir model 
teşkil etmesi sağlanacaktır. 

Ancak, bu şekilde ortaya konacak bir modelin ve buna ilişkin master 
plan çalışmasının,- gerçekçi ve uygulanabilir bir yapıyı ortaya koyması mümkün 
olacaktır. 

Bu gerçekçiliği sağlayabilmek için ise; master plan çalışma stratejisinde 
şu ana unsurlara yer verilmiştir. 

•İmkanlar nisbetinde gerçekçi bir veri tabanının tesbiti ve Türkiye sağlık 
sektörünün bünyesi ve temelinde yatan sorun ve darboğazlarının tesbit ve 
teşhisi, 

*GAP bölgesinin sağlık yapısını etkileyen kriterlerin, aritmetiksel bir 
yaklaşımın tamamen ötesinde, erişilebilecek en uç noktalarda elde edilen bilgi 
ve bulguların analiz, sentez ve değerlendirilmesi, 

•Meydana getirilecek modelde, palyatif tedbirlerden tamamen uzak, 
kalıcı ve köklü tedbirlerle, 

•Gelişmiş ülke standartlarının hedeflenerek, Türkiye ve GAP bölgesi 
imkan ve şartlatma uyarlanması, 

•Statik , bir yapılaşmanın ötesinde gelişmeye açık dinamik bir 
yapılaşmanın ortaya konması, 
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'"Bölgede uygulanabilecek, ancak Türkiye'yi kapsaması gereken bir 
informasyon (bilgi iletişim) sisteminin kurulması 

"'Fiziki yapılaşmada, bölgenin gelişme çerçevesi, iklim, coğrafi, ulaşım 
ve atlyapı şartlannın ve bölge insanının demografik özelliklerinin 
değerlendirilmesi, 

"'GAP bölgesinde planlanan değişimlerde ortaya çıkacak sağlık 
faaliyetlerinin gerçekçi yaklaşımlarla değerlendirilmesi ve tedbirler paketlerinin 
geliştirilmesi, 

"'Bölgedeki mevcut yapılaşmadan azami istifadenin sağlanabildiğinin 
araştırılması, 

"'Maliyet, ekonomiklik, verimlilik, fonksiyonellik kavramlarının ön 
plana çıkarılması, 

"'Ancak bütün kararlarda, teknik/teknolojik/fiziki yeterlilik, hukuki 
olabilirlik, finansman/mali olabilirlik ve kurumsal yeterliliklerinin yânında, 
bölgesel kalkınma kademe ve terminlerine uygunluğunun değerlendirilmesi. 

Bu temel felsefe ve kriterler, GAP sağlık sektörü master plan etüdünün 
çalışma metodolojisine esas teşkil etmektedir. Aynca, sağlık sektörü master 
plan etüdünün çıkış noktasını teşkil eden ve GAP kapsamında yer alan 6 ti 
(Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Mardin, Siirt) master plan 
çalışmaları başladıktan sonra, yapılan idari değişiklikler neticesi Batman ve 
Şırnak'ın da ti statüsünü kazanmaları nedeniyle, 8 ll'e yükselmiş bulunmaktadır. 
Ancak, halen idari sınırlar ve nüfus yapısının kesinleşmemesi yanında 
teşkilatlanmasını tamamlayamamış olan bu iki ilimizde sağlık master planının 
ihtiyacı olan envanter çalışmasına esas teşkil edecek bir VAH tabanı henüz 
meydana gelmemiştir. Dolayısı ile master planm İlk safhasında yer alan 
envanter çalışmalarını ihtiva eden durum analiz ve sentez aktivitelerinin 6 ti 
bazında uygulanması ve master planın ikinci aşamasını teşkil eden GAP 
bölgesel gelişme çerçevesinde içinde konum modeli ve konumlandırma 
faaliyetleri ve GAP sağlık sektörü yapısı modelinin meydana getirilmesi 
safhalanndaki planlama ve fiziki planlama kapsamına ise bu yeni iki ilimizin de 
dahil edilmesi, hem bir zorunluluk hem de gerçekçi bir şekilde Master Planda 
yerini almaktadır. 

IV- GAP SAĞLIK SEKTÖRÜ MASTER PLAN ETÜDÜNE 
İLİŞKİN İŞE YAKLAŞIM METODOLOJİSİNİN GENEL KONUMU 

1-Genel Kapsam 

Bu bölümde yer alan; 
"GAP Sağlık Sektörü Master Plan Etüdünün, GAP Master Plan içindeki 

Yeri ve llişkisi/"GAP Sağlık Sektörü Master Plan Etüdüne Baz Temel Felsefe 
ve Kriterlerin Genel Tanımı" ile ortaya konan çerçeveden hareket ile, GAP 
Sağlık Sektörü Master Plan Etüdüne ilişkin metodolojik yaklaşımı gösteren 
özet/genel iş akım şeması bölüm ekinde verilmektedir. 
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GAP Sağlık Sektörü Master Plan çalışması iki aşamadan oluşmaktadır; 

I. AŞAMA: TÜRKlYE'nin sağlık sektörü sorun ve darboğazlarının ışığı 
altında GAP bölgesinin mevcut sorun ve dar boğazlarının tesbiti, 

0. AŞAMA: GAP bölgesel gelişme çerçevesi içinde GAP bölgesi 
sağlık modelinin oluşturulması, 

Bu iki aşamanın safhalar ise şunlardır; 

1. AŞAMA SAFHALARI 

SAFHA-A: ÖN TESBÎT VE TANIM SAFHASI 
SAFHA-B: SAHA ENVANTER ÇALIŞMASI SAFHASI 
SAFHA-C: SORUN VE DARBOĞAZLARI TESBÎT SAFHASI 

II. AŞAMA SAFHALARI 

SAFHA-D: GAP GELİŞME ÇERÇEVESİ ÎÇİNDE SAĞLIK 
ETKENLİKLERİNİ DEĞERLENDİRME SAFHASI 

SAFHA-E: SAĞLIK BlRÎMLERÎ KONUM MODELİ VE 
KONUMLANDIRMA FAALİYETLERİ SAFHASI 

SAFHA-F: ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE NİHAİ MODEL SAFHASI 

Yukarıda belirtilen bu aşama safhalara ait şema ekte sunulmaktadır 
(Şemarl.l). 

2- AŞAMA-I ve Safhalarının Özet Tanımı 
2.1.Genel 

I.AŞAMA'da, Türkiye'nin sağlık sektörü yapısına genel bir yaklaşımla 
ve objektif bir bakış açısı getirilerek, bölgesel kriterler dışındaki (sağlık) 
sektörel yapı ve buradaki sorun ve darboğazlar detaylı bir şekilde ele 
alınmaktadır. 

GAP bölgesindeki envanter çalışmalarında ise, Türkiye'nin sektör 
yapısından kaynaklanan sorun ve darboğazların bölgesel yansımasının yanında, 
GAP bölgesinin iklimi, coğrafi konumu, ulaşım ve altyapısı, demografik v.b. 
yapılarından kaynaklanan sorun ve darboğazların tesbitine ulaşılabilir uç 
noktalar ve ulaşılabilir gerçek durum esas alınmaktadır. (Şema: 1.2) 

Mevcut durumun sorun ve darboğaz tesbitine yönelik mukayesesine baz 
olarak da Dünya Sağlık Teşkilatının standarttan ve gelişmiş ülke normları esas 
alınmaktadır. 
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2.2.Aşama I Safhalarının Kısa Tanımı 
a. SAFHA-A: Ön Tesbit ve Tanım Safhası 
ön tesbit ve tanım safhasında, Türkiye Sağlık Sektörünün GAP bölgesi 

sağlık sektör yapısına tesir eden parametreleri ana hatlan ile ve konular bazında 
incelemeye tabi tutulmaktadır. 

Bu inceleme neticesi, GAP bölgesi sağlık sektör modelinin meydana 
gelmesine tesir eden bünyevi çözüm önerilerine yönelik olarak, sorun ve 
darboğazların tesbiti yapılmaktadır. 

-Türkiye'deki sağlık birimlerinin nitelik ve nicelik açısından dağılımı, 
-Hukuki dayanakları, 
-Sağlık kurumlarının ve kuruluşlarının genel tanımı, 
-T.C. Sağlık Bakanlığı'nm Türkiye sağlık sektörü içindeki yeri ve 

Bakanlığın genel tanımı, organizasyonel, mali, idari, işletmecilik açısından 
genel değerlendirmeler, ücret-istihdam, döner sermaye, maliyet uygulamaları 
vb. faaliyetlerin genel değerlendirilmesi, 

-Sağlık sigorta yapısı, 
-Çevre sağlığı, 
-Sağlık sektörü bilgi iletişimi, bilgi depolama, değerlendirme faaliyetleri 

genel tanımı, 
-ilaç yapısı ve politikası genel tanımı, 
-Sağlık eğitim yapısının genel bir değerlendirilmesi, 
-Türkiye ve bölge sağlık yapısının istatistiki değerlendirilmesi, 
-Diğerleri. 

b. SAFHA-B: Saha Envanter Çalışması Safhası 

GAP bölgesinin gerek genel ve gerekse il bazında ve özellikle sağlık 
yapısına tesir eden,*coğrafi, idari, iklim, nüfus, demografik yapısı, ulaşım ve 
hinterland yapısı, sağlık ve sağlık kuruluşları yapısı vb. açılarından getirilecek 
tedbirlerin paralelinde bölgenin ilgili kişi ve kuruluşlar nezdinde ve ayrıca 
sağlık kumluşlan bazındaki çalışmalar ile, GAP bölgesinin sağlık sektör 
yapısının tam bir envanteri çıkanlmaktadır. 

Bu çalışmada amaç ulaşılabilecek kaynak ve uç noktalardan gerçekçi ve 
sağlıklı bilgi akımının sağlanması olup, faaliyetler şu şekilde özetlenebilir. 

I. Bölgesel/kurumsal informatif kaynaklar 

- Valiler/Kaymakamlar/Muhtarlar, 
' - Belediye Başkanları, 

- îl Sağlık Müdürleri, 
-Üniversiteler, 
- Başhekim/Hekim/Hemşire/Ebeler, 
- Diğer ilgili kişi ve kuruluşlar. 
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n. Bölge sağlık birimlerinin fiziki yapısı, yerleşim ve fonksiyonduk 
kriterleri açısından değerlendirilmesi: 

, -Hastaneler, 
- Sağlık evleri, 
- Sağlık ocakları, 
-Dispanserler, 
- Poliklinikler, 
- AÇS, AP merkezleri, 
- Sağlık merkezleri, 
- Hıfzıssıhha enstitüleri, 
- Halk sağlığı laboratuarları, 
- Sıtma laboratuarları, 
- Diğerleri (Özel vb.) 
m. Bölgesel Anket/Bilgi Formu uygulaması: 

- 1'. Sağlık kurumlan belirleme formu, 
2. Sağlık personelini tanıma formu, 
3. Her sağlık birimi için kimlik belirleme formu, 
4. ti düziyinde sağlık hizmetlerini değerlendirme formu, 
5. ti düzeyinde ilin sosyo-kUltürel ve idari durum analiz formu, 
6. Bilgi, tutum ve davranış belirleme formu, 
7. Sağlık personelinin özlük, eğitim ve sosyal sorun ve önerilerini 

belirleme formu, 

- Hekimler için anket formu, 
- Diğer sağlık personeli için anket formu, 
- Sağlık Müdürleri için anket formu, 
- Başhekimler için anket formu. 

8. Kamu yönetiminde görevli kişilerin sağlık ve GAP projesi 
konularında, sorun ve önerilerini belirleme formu,' 

- Valiler için anket formu, 
- Kaymakamlar için anket formu, 
- Muhtarlar için anket formu, 
- Belediye Başkanları için anket formu. 

9. Üniversite sorumlularının sağlık ve GAP sağlık master planı 
konularındaki sorun ve önerilerini belirleme formu. 

Uzmanlar nezdinde, tamamiyle bilimsel ve DİE normlarına göre 
oluşturulmuş bu anket/bilgi formlan, gene ulaşılabilecek en sağlıklı dağıtım ve 
bilgi toplama yöntemleriyle uygulamaya sokulmaktadırlar. 
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c. SAFHA-C: Sorun ve Darboğazları Tesbit Safhası 

Bu anket/bilgi formlarının, master plan çalışmaları için kurulmuş 
DATABANK nezdinde değerlendirilmesi yanında Türkiye sağlık sektörüne ait 
yorumlarla elde edilen sorun ve darboğazlar, GAP bölgesinde oluşturulacak 
sağlık sektörü modeline dayanarak teşkil edecek çözüm önerilerine esas teşkil 
eden niteliktedir. 

Böylece bu safhanın sonucunda, Türkiye'nin sağlık sektörünün sorun ve 
darboğazlarının ışığı altında GAP bölgesi mevcut sağlık yapısının sorun ve 
darboğazlarının tesbiti yapılmış olmaktadır. Söz konusu bu sorun ve 
darboğazlara ilişkin (Şema: 1.3) sayfa ekinde sunulmaktadır. 

Bu tesbitler kapsamında, bölgede belirlenen hastalık kaynaklarının 
izalesi için gereken tedbirlerin alınması veya aldırılması için T.C. Sağlık 
Bakanlığına anında bilgi sunulacaktır. 

3. AŞAMA - II ve SAFHALARININ ÖZET TANIMI 
3.1 Genel 

Bu safhada ise, gerek I. Aşamada tesbit edilen sorun ve darboğazlara 
çözüm getirecek ve gerekse GAP bölgesi gelişme çerçevesi içinde, ortaya 
çıkacak sağlık ihtiyaç ve taleplerine cevap verebilecek bir modelin ortaya 
konması sağlanacaktır. Bu model, GAP bölgesinin sağlık sektörü ihtiyaç ve 
taleplerine optimum ölçeklerde cevap verebilirliğini ortaya koyması yanında, 
Türkiye'nin sağlık sektörü yapısının sorun ve darboğazlarına optimum 
çözümleri getirecektir. 

3.2. AŞAMA-II Safhalarının Kısa Tanımı 
a. SAFHA-D: Projeksyonel Gelişmelerin Analizi Safhası 
Bu safhada, GAP master planının ortaya koyduğu kapsamda, GAP 

gelişme çerçevesini vurgulayan; 

* Tanmla ilgili kalkınma senaryoları, 
* Sosyo-ekonomik çerçeve, 
* Yerleşim çerçeve deseni, 

içinde, GAP sağlık sektörü yapısını etkileyen kriterler yorumlarla 
bildikte belirlenmektedir. Bu belirlemelerde; 

* Gelişmelerin paralelinde ortaya çıkması muhtemel sağlık sorunlarının, 
bütün yönleri ile ele alınması ve bölgesel değerlendirilmesi, (su kaynakları, sulu 
tanm, tanm ilaçlan, sanayiler, hava-toprak-su kirliliği vb. sağlığı etkileyen 
unsurlar göz önüne alınarak) gene bu gelişmelerin paralelinde, sosyo-ekonomik 
çerçeve içindeki nüfus hareketlerinin bölgesel bazda ortaya koyduğu sağlık 
ihtiyaçlan ve talepleri; GAP bölgesindeki bu gelişmelerin mevcut GAP yapısı 
üzerindeki muhtemel tesirleri ve diğer unsurlar söz konusu olmaktadır. 

{ 
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Gelişmeler paralelinde ve matriksel olarak ifade edilen bu tesbitlerle, bu 
bölgede meydana* gelecek sağlık sektörüne tesir eden yapılaşmanın ortaya 
koyacağı sağlık talep ve ihtiyaçlarının, GAP bölgesindeki mevcut sağlık 
birimleri ile vasıf ve yeterliliği aynca analiz edilmektedir. Bu analiz 
çerçevesinde mevcut sağlık birimlerinin teknik/teknolojik rehabilitasyon 
/modernizasyon /tevsiat olabilirlikleri de değerlendirilecektir. 

Aynca, bölgede yapılmakta olan ve yapılması planlanmış sağlık 
birimleri ve sağlık sektörüne ilişkin diğer karar ve uygulamalar değerlendirmeye 
esas alınmaktadır. 

b. SAFHA-E: Sağlık Birimleri Konumu Modeli ve 
Konumlandırma Faaliyetleri (optimum merkez 
kavramlarının oluşturulması) Safhası: 

Bölgesel bazda "sağlık birimlerinin konum modelinin" meydana 
getirilmesi ve konumlandırma faaliyetlerinin yapılması amaçlanan bu safhada; 

I. GAP bölgesi mevcut durum ve I. Aşamada tesbit edilen; 

•Mevcut sağlık birimlerinin ve bunların konumlannın vasıflarının 
değerlendirilmesi, 

•Mevcut durumlanndaki sorun ve darboğazların analizi 
*GAP gelişme çerçevesindeki yeterlilik durumlannın değerlendirilmesi, 
•GAP bölgesindeki mevcut hastalık yapısının incelenmesi ve analizi 
•GAP bölgesindeki mevcut ulaşım ve altyapı durumu ve bunların sağlık 

yapı ve uygulamaları açısından sorun ve darboğazlann değerlendirilmesi 
yapılmaktadır. 

Gene bu paralelde; 

II. GAP gelişme çerçevesinde ortaya koyacağı sağlık ihtiyaç ve talep 
yapısı kapsamında ise; 

Sosyo-ekonomik gelişme çerçevesinde ve hedef nüfus ile diğer 
sektörlerin (ulaşım, altyapı, koridorlar ve alt bölgeler) gelişme çerçevesi dikkate 
alınarak 1. Aşamada belirlenen sağiık birimleri, nitelik ve niceliklerine ait sorun 
ve darboğazlan çözümlemesi yanında, 2. Aşamada belirlenen GAP gelişme 
çerçevesinde ve kademelerine ilişkin hastalık yapılan, sağlık ihtiyaç ve 
taleplerine cevap verecek; 

1. Sağlık birimlerinin bütün yönleri ile belirlenmesi ve seçimi 
yapılmakta, 

2. Belirlenen sağlık birimlerinin konumlandınlmasında (1/25.000 ölçekli 
harita üzerine lekeleme çalışmalan ile) ise yukandaki gelişme çerçevelerinin 
ışığı altında ve konumlandırma ile birlikte fonksiyonel kademelendirme 
kriterlerini (optimum merkez kavramlan) içeren bir anlayış içinde ele 
alınmaktadır. 
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c. SAFHA-E: Çözüm Önerileri ve Nihai Model Safhası 

Bu safhaya kadar yapılan çalışmalarla; 

-1 . Aşamada: 

"'GAP bölgesi sağlık yapısını etkileyen, Türkiye'nin sağlık sektörü genel 
sorun ve darboğazları, 

•GAP bölgesinin sağlık yapısını etkileyen bölgesel faktörleri, 
•GAP bölgesinin sağlık yapısı belirlenmekte, 

-II.Aşama çalışmalarında ise bu safhaya kadar; 

•GAP sağlık yapısının, ihtiyaç ve taleplerinin, GAP gelişme çerçevesi 
içinde değerlendirilmesi, 

•Teknik/teknolojik açıdan rehabilitasyon/modernizasyon/tevsial 
edilebilirliği incelenen mevcut sağlık birimlerinin bu ihtiyaç ve talepleri 
karşılayabilirliğinin analizi, 

•Bölgesel gelişme çerçevesinde, sağlık ihtiyaç ve taleplerine cevap 
verecek sağlık birimlerinin nitelik ve nicelikleri ile önerilmesi, 

•önerilen sağlık birimlerinin konum modeli kapsamında, diğer 
sektörlerdeki gelişme deseni dikkate alınarak konumlandmlması faaliyetleri 
yapılmaktadır. 

Bu çözüm ve model oluşturma safhasında ise; 

1. öngörülen sağlık birimlerine ait çözüm önerileri; 

. - önceliklerin belirlenmesi, 
- Teknik/teknolojik/mimari vb. fiziki yapılaşma esasları ile ilgili öneriler, 
-İdari/organizasyon, 
- iletişim/bilgi işlem, 
- Maliyet, 
-Finansman, 
- Eğitim/Araştırma-Geliştirme, 
-Teşvik, 
-Altyapı, 
- İşletmecilik, 
- Hastane atıkları imha önerileri, 
- Ve diğerleri, 
2.Mevcut sağlık birimlerinin teknik/teknolojik bazda 

rehabilitasyon/modernizasyon uygulamaları ile ilgili çözüm önerileri. 
3.GAP sağlık yapısının makra bazdaki Türkiye sağlık yapısından 

kaynaklanan sorun ve darboğazlara ait çözüm önerileri;' 
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- Hukuki, 
- Kurumsal/organizasyonel, 
-Mali/İdari, 
- Genel Sağlık Sigortası, 
- Ücret/döner sermaye, 
-İstihdam/atama, 
- Eğitim/çevre sağlığı, 
- Ve diğer öneriler. 

Bu üç öneri paketi, alternatifler olarak değerlendirilerek, T.C. Sağlık 
Bakanlığı onayına istinaden; 

" GAP Nihai Sağlık Modeli" 

belirlenmiş olmaktadır. 

Belirlenen bu model kapsamında çözüm önerilerine esas üç kriterin 
muhtemel mali yükü ve uygulama termin planı ortaya konacaktır. 

Bunu takiben ve Sağlık Bakanlığınca belirlenen program gereği paket 
projeler bazında uygulama aşamasına geçilecektir. 

Mesela; 

-Tip projelerin yapılması, 
-Maliyet sistemlerinin seçimi ve uygulanması, 
-Bilgisayar sistemlerinin seçimi ve uygulanması, 
-Haberleşme sistemlerinin seçimi ve uygulanması, 
-Acil sisteminin kurulması, 
-Enformasyon sisteminin kurulması, 
-Araç/gereç ve cihaz seçimi ve uygulanması, 
-Hastane atıkları imha tesisleri projeleri, 
-Reorganizasyon çalışmaları (norm kadrolar, görev yetki-

sorumluluklar vb.) 
-Mevcut tesislerdeki rehabüitasyon/modernizasyon/tevsiat 

projeleri, 
-Diğerleri. 
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T.C 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

GAP SAĞLİK SEKTÖRÜ MASTER PLAN ETUDU 
ÇALIŞMA ASAMA VE SAFHALARI 

TÜRKİYE'NİN SAĞLIK SEKTÖRÜ SORUN VE 
DARBOĞAZLARININ ISIGI ALTINDA GAP BÖLGESİNİN 

MEVCUT SORUN VE DARBOĞAZLARINI TESBITI 

I. A S A M A 

ON TESBIT 
VE 

TANIM 
SAFHASI 

S 

SAHA 
ENVANTER 
ÇALIŞMASI 
SAFHASI 

m 

SORUN VE 
DARBOĞAZLARI 

TESBIT . 
SAFHASI 

GAP BÖLGESEL GELİŞ 
GAP BÖLGESİ S 

'MODELİNİN O 

M. A 
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T.C. 
SAGUK BAKANLIĞI 

GAP SAGUK SEKTÖRÜ MASTER PLAN ETUDU 
ÇALIŞMA VE KOORDİNASYON ETKENLİKLERİ SEMASI «EMA L» 

TEKNİK İŞBİRLİĞİ VE 
KOORDİNASYON 

ETKENLİĞİ 

GAP SAGUK KOORDİNASYON 
TEKNİK KOMİTESİ 

T.C. SAĞLIK 
BAKANLIĞI 

KURUMSAL 
ETKENLİK 

SAP BDL6E KALKİNMA 
İDARESİ BASKANLIGI/DPT 

KOORDINASYONEL VE 
INFORMASYONEL 

ETKENUK 

UTERATUR BAZINDA 
INFORMASYONEL 

ETKENLİK 

İKİSİ VE KURULUŞ BAZINDA 
INFORMASYONEL 

ETKENUK 

- DÜNYA SACLK ORGUTU YAYINLARI 
-YCRU VE YA1ANCI ARAŞTIRMALAR/ 
ETUDLER 
-DIGCRLCM 

İLGİLİ KIS1 VE KURULUŞLAR 

TÜRKİYE 

SAĞLIK 

MASTER 

PLANI 

ÜNIVERSITELER 
UZMAN TC VE DıS KURULUŞLAR 
DIE/DPT 
DıOERLCR) 

BÖLGESEL KURUMSAL-
INFORMATIF ETKENLİKLER 

BÖLGE SAĞLIK BİRİMLERİNİN 

FİZİKİ YAPI TESB1T 

ÇALIŞMALARI ETKENLİĞİ 

. VAp/KAYMAKAM/MUHTAR 

.KLEOtYE SASKAN1 
• İL SAGUK MÜDÜRLERİ 
. ÜNİVERSİTELER 
. BAŞHEKİM/HEKİM/ 
.HEMŞİRE/EBE 
-DIOEt ILGJU K»I VE 
• KURULUŞLAR 

BÖLGESEL ANKET-

BILGf FORMU ETKENLİĞİ 

• HASTANE 
. S.EVI/S.MERKEZI 
. S.OCAGI 
. DİSPANSER 
• POLİKLİNİK 
. ACSAP MERKEZİ 
. HALK SA6LI61 LABORATUVARI 

HSIHHA ENSTİTÜSÜ 
. SITMA LABORATUVARI 

DİĞERLERİ 

— SAĞLİK KURUMLARINI BELİRLEME FORMU 
— SAOUK PERSONELİNİ TANIMA TORMU _ 
— HER SAĞLIK KURUMU ICIN KİMLİK BELİRLEME 

TORMU 
— İL DÜZEYİNDE SAĞLİK HİZMETLERİNİ DEĞERLEN

DİRME rORMU 
İL DÜZEYİNDE ILIN SOSYO-KULTUREL VE İDARİ 
DURUM ANAUZI TORMU 
•İLGİ TUTUM VE DAVRANIŞ BELİRLEME • FORMU 
SAĞLIK PERSONELtNlN OTLUK, EĞİTİM VE SOSYAL 
SORUN VE ÖNERİLERİNİ BELİRLEME rORMLARl 
«EKİMLER, DIGER SAĞLİK PERSONELİ, SAĞLIK 
MÜDÜRLERİ. BAŞHEKİMLER ICIN ANKET FORUMLARI) 

— KAMU YÖNETİMİNDE GÖREVLİ KİŞİLERİN SAĞLIK VE ' 
OAP PROJESİ KONULARINDA SORUN VE ÖNERİLERİNİ 
BELİRLEME FORMLARİ (VALL KAYMAKAM. MUHTAR, 
BELEDİYE REISD 
ÜNİVERSİTE SORUMLULARININ SAĞLIK VE GAP SAĞLIK 
MASTER PLANI ETUDU KONULARİNDA SORUN VE ONERI-
i m m i KCLIRLF.ME FORMU 
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T.C. 
SAGUK BAKANLIĞI 

GAP SAGUK SEKTÖRÜ MASTER PLAN ETUDU 
MEVCUT DURUM SORUN VE DARBOĞAZLARI 

TESBIT ÇALIŞMALARI SEMASI 

TÜRKİYE'NİN 
SAGUK 

SEKTÖRÜNÜN 
GENEL. TANIMI 

TÜRKİYE'NİN 
SAĞLIK SEKTÖRÜ 
GENEL SORUN VE 
DARBOĞAZLARININ 

İRDELENMESİ 

DÜNYA 

SAĞLIK ÖRGÜTÜ 

KRİTERLERİ 

BÖLGE 

HALKININ 

BEKLENTİLERİ 

GELİŞMİŞ . 

ÜLKE 

STANDARTLARI 

TÜRKİYE'NİN 
SAGUK SEKTÖRÜ 
GENEL SORUN VE 
DARBOĞAZLARININ 

I SIĞI ALTINDA 
GAP ÖOLGESI SAGUK 
SEKTÖRÜ SORUN VE 

DARBOĞAZLARININ 
TANIMLANMASI 

GAP SAGLrK YAPISINA 
ETKEN TÜRKİYE'NİN SAĞLIK 

SEKTÖRÜ SORUN VE 
DARBOĞAZLARI 

GAP BÖLGESİ SAĞLİK 
SEKTDRU SDRUN VE 

DARBOĞAZLARI 

— HUKUKI/POLITIKALAR/TESVİKLER 
— KURUMSAiyiDARJ/ORGANKASYDNEL/ 

KamUINASYONEL/lSLeTMECILIK 
— MALI/F1NANSMAN/MALIYCT 
— PERSONEL/EGITIM/ARASTIRMA 
— UCRET/ISTIHOAM/ATAMA 
— İLETİŞİM/GENEL SAĞLIK SİG 
— DİĞERLERİ 

• SAĞLıK BIRIMLERI NICELIK VE 
NITELIK YETERLILIKLERI 
SAĞLıK PERSONELI NITELIK VE 
NICELIK YETERLILIKLERI 
TEKNıK/TEKN0LOJıK/N1MAR1/ 
ALTYAPI V J . YETERSIZLIKLER 
DIĞERLERI 
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I 

GAP S AĞLK MASTER PLANI 
İŞ PROGRAMI 

İŞ YAPIM SAFHALARI İŞİN NİTELİĞİ 5 
I 

6 
II 

- • 

7 
III 

1990 
8 | 9 
IV V 

1 

10 
VI V 

TERMtN £££££££ 

[MEVCUT DURUM 
: ANALİZİ 

TÜRKİYE MEVCUT SAĞLIK 
SEKTÖRÜ YAPISININ TESBİTİ 

- MERKEZ ÇALIŞMALARI 
GAP SAĞLIK YAPISININ TESBİTİ 

- MERKEZ ÇALIŞMALARI 
- SAHA ÇALIŞMALARI 

CTEKNÎK-İDARİ/SOS.) 

jSORUN VE 
! DARBOĞAZLAR 

* TÜRKİYE VE GAP BÖLGESİNİN 
SAĞLIK SORUN VE DARBOĞAZLARI 

- MERKEZ ÇALIŞMALARI 
- SAHA ÇALIŞMALARI 

(TEKNİK-İDARİ/SDS.) 

ARA RAPOR 
(RAPOR-I-) 

SONUÇ RAPOR 
(RAPOR-II-) 

M«ttWMMllM»tM«MWMW-IW-lg^W^ 

GELİŞMELERİN TESBİTİ. 
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE 
NİHAİ MODELİN 
OLUŞTURULMASI 

* GAP BÖLGESİNİN MUHTEMEL 
GELİŞMELER KAPSAMINDA 
İNCELENMESİ 

- MERKEZ ÇALIŞMALARI 

* GAP BÖLGESİ SAĞLIK YAPISINA 
İLİÇKİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

- MERKEZ ÇALIŞMALARI. 

* GAP SAĞLIK YAPISI MODELİNİN 
OLUŞTURULMASİ 

rn.v.v.%rhVtf«gsri 

B«JUtM^MWW,mimg 

VCKl J B O C H 

BtTEN ÇALIŞMALAR 
DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR 

3 YAPILACAK ÇALIŞMALAR 
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ARALIK 1990 İTİBARI ÎLE ÜRETİLEN RAPORLAR 

1- Hükümet plan ve programlannda (1985-90) arası sağlık sektörü ve 
' yatırımları 

2- Türkiye sağlık sektörünün yapısı ve genel tanımı 

- Sağlık Bakanlığı 
-SSK 
- Y.O. Kurumları 
-Diğerleri 

3- Dünya Sağlık örgütü'nün "Sağlık Sektörü Yapısı" hakkındaki görüş
leri ve yayınlarının temini 

4- Türkiye - AT sağlık yapısı karşılaştırması 

5- Türkiye sağlık sektörü genel sorun ve darboğazları 

6- Sağlık Bakanlığı yapısının sağlık sektörü içindeki yeri 

7- GAP Bölgesi sağlık yapısının belirlenmesi, sorun ve darboğazlarının 
tesbiti 

- Anket formlarının hazırlanması 
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PROJENİN TANITILMASI JttLOtLENDÎRME 
VE FIZIKI PTOPM raaM 

SAHA ÇALIŞMALARI 

GİDİLEN İLLER 

Adıyaman 
Batman 
Diyarbakır 
Gaziantep 
Mardin 
Siirt v 
Şanlıurfa 

ZİYARETLER 

- Vilayet 
-Belediye 
-Hastane 
-Sağlık Evi 
- Sağlık Ocağı 

Yukarıdaki iller kapsamında 70 adet sağlık yapısı incelendi ve i 
raporlar hazırlandı. 
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SAHA ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA İNCELENEN 

FtZtKt DURUM TESBfTİ FORMU 

tLt : ........... 
İLÇESİ : 
KÖYÜ : 
VALİ :... 
KAYMAKAM :............ 
İL SAĞLIK MD. : 
BAŞHEKİM :..... 
SORUMLU : 

YAPILIŞ YILI : 
YATAK S AYISI : 
DURUMU : 
KONUMU : 
ALTYAPI DURUMU : 
MİMARİ YAPISI : 
PERSONEL SAYISI r—-- Doktor 

Hemşire 
H. Bakıcı 
Müstahdem 

HANGİ ÜNİTELER VAR : 
EKSİKLİĞİ HİSSEDİLEN ÜNİTE : 
KAÇ KİŞİYE HİZMET VERİYOR : 
ŞİKAYET VE İSTEKLER (Fiziki) : 
BAKIM. VE ONARIM MASRAFI : 

Talep Edilen Miktar 
Tahsis Edilen Miktar 
İhtiyaç 

EKONOMİK ÖMRÜ DOLAN KISIMLAR 
KENTSEL YAPIDAN DOĞAN ALTYAPI 
OLUMSUZLUKLARI 

NOT: 

- , 1 2 2 — 
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PROJE ÇALIŞMA GRUBU 

Koordinatör 
Proje Müdürü 
Proje Müdür Yrd. 

Prof. Dr. Ümit AKKOYUNLU 
Armağan ERTURAN 
Numan GÜMRÜKÇÜ 

Projede Kullanılan 
Adam X Ay miktarı 

Proje Başlama Tarihi 
Proje Bitiş Tarihi 

Mühendis 
Destek Birimler 
Uzman Müşavirler. 

1-5-1990 
1-4,1990 
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5. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Adli Tıp Kurumunca aynı davada verMği ve birbiriyle 
çeliştiği iddia edilen raporlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakam Mahmut Oltan Sungurlu'
nun yazdı cevabı (7/1974) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın sayın Başbakan tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını arz ede
rim. Saygılarımla. 15.3.1991 

Ahmet Ersin 
tzmir 

9.4.1986 tarihinde, Uşak ilimize bağlı bir köydeki toplu kavgada, taş ve sopalarla yarala
narak hastaneye kaldırılan İsmail Candar isimli kişi 2.5.1986 tarihinde hastanede vefat etmiştir. 

Bu olay nedeniyle, Uşak Ağır Ceza Mahkemesinde açılan kamu davasında, kişinin ölüm 
nedeninin tespiti ve ölümle dövülme arasındaki illiyet rabıtasının saptanması için, dava dosya
sı Mahkeme tarafından Adlî Tip Kurumu Başkanılğıha gönderilmiş ve rapor istenmiştir. Adlî 
Tıp 1 inci ihtisas Kurulu, ölünün kafatası üzerinde yaptığı inceleme sonucu, 21.1.1987/129 ta
rih sayılı raporunda, İsmail Candar'ın, kafa travması sonucu oluşan menenjit'ten öldüğü ve 
ölümün, dövülme ve darp olayı ile direkt illiydi olduğuna karar vermiştir. Yani İsmail Candar 
isimli kişinin, 9.4.1986 tarihindeki dövülme olayında, kafasından aldığı yaralar sonucu öldüğü 
belirtilmiştir. 

Keza Adlî Tıp 1 inci thtisas Kurulu, daha sonraki 8.7.1987/1140 ve yine 20.7.1988/1095 
tarih sayılı raporlarda da aynı görüşünü belirtmiştir. Doğal olarak, Uşak Ağır Ceza Mahkeme
si, bu raporlara dayanarak karar vermiş ve dosya 'Yargıtay'a gitmiştir. 

Ancak, dava dosyasının "Yargıtay'dan bozularak dönmesi üzerinde, tekrar Adlî Tıp 1 inci 
thtisas Kurulundan rapor istenmesi üzerine, bu kez kurul, önceki üç raporunun tam tersi bir 
karar vermiştir. Kurul 29.11.1989 tarih 1808 sayılı raporunda, ölen İsmail Candar'ın (iç kulak 
iltihabı) sonucu oluşan menenjitten öldüğü ve ölümün dövülme olayı ile ilgisi olmadığını be
lirtmiştir. Mini 1 inci İhtisas dairesi, bu son raporunda önceki 3 raporun tam tersi bir karar 
vermiştir. Mahkeme buna göre yeni bir karar vermiş ve dosya yeniden Yargıtaya gitmiştir. 

Ancak dava dosyası tekrar Yargıtay'dan dönmüştür. Adlî Tıp Kurumu 1 inci thtisas Kuru
lunun kafaları, karıştıran ve birbirinin tersi raporları karşısında, işin içinden çıkamayan Uşak 
Ağır Ceza Mahkemesi, bu kez dosyayı Adlî Tıp Genel Kuruluna göndermiştir. Ve Adlî Tıp Ge
nel Kurulu 15.2.1990/13 tarih sayılı raporunda, ölümün (iç kulak iltihabından kaynaklanan) 
menenjit hastalığından olduğu, bu hastalığın şahısta daha önceden mevcut olduğu ve ölümün 
dövülme sonucu olmadığına karar vermiştir. Bununla da kalmayarak, daha önceki raporlar
da, İsmail Candar'ın ölümüne neden olduğu belirtilen ve dövülme sonucu aldığı yaraların (7) 
günde iyileşebilecek düzeyde olduğu da belirtilmiştir. Diğer raporlardaki kararlar oybirliği ile, 
bu son karar oy çokluğu ile alınmıştır. Raporların tümünde de aynı uzmanların imzaları vardır. 

1. Adlî Tıp Kurumunun ilk üç raporuna göre, davanın sanığının kavga da adam öldürme 
suçundan cezalandırılması, son rapora göre ise çok hafif, hatta belki de hiç ceza almaması 
gerekir. Bu raporların hangisi doğrudur? Bu raporlara göre, davanın sanığı, maktul İsmail Can-
dar'ı kavgada öldürmüş müdür? Yoksa (7) gün iş ve gücünden kalacak şekilde yaralamış 
mıdır? 
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2. Maktul tsmail Candar'ın yakınları ve sanık, adaletin tecelli ettiğine inanabilir mi? 
Mahkeme vicdan rahatlığı içinde karar verebilir mi? 

3. Birbirinin tersi olan raporların hepsi de aynı uzmanlarca imzalanmıştır. Bu bir skan
dal mı, değil mi? 

4. Maktul tsmail Candar'ın ölüm tarihi 2.5.1986 ve son raporun tarihi ise 15.2.1990'dır. 
Aradan geçen 4 yıllık süre içinde, Maktulün mezarı beş kez açılarak, vücudunda ve kafatasın
da inceleme yapılmıştır. Bu durum, maktulün yakınları ve sanık için işkence değil mi? 

T C 
Adalet Bakanlığı 

Bakan : 458 5.4.1991 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 20.3.1991 tarihli ve 7/1974-7227/32061 
sayılı yazınız. 

tlgi yazı ekinde alınan ve İzmir Milletvekili Ahmet Ersin tarafından Sayın Başbakanımıza 
yöneltilen ve Başbakanlık Makamınca tarafımdan cevaplandırılması tensip kılınan yazılı soru 
önergesinin cevabı iki nüsha halinde ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 

Sayın Ahmet Ersin ' 
İzmir Milletvekili 
Sayın Başbakanımıza tevcih ettiğiniz ve Başbakanlık Makamınca tarafımdan cevaplandı

rılması tensip kılınan yazılı soru önergesinin cevabı aşağıda belirtilmiştir. 
9.4.1986 tarihinde, Banaz İlçesinde, tsmail Çandar ve Nail Şahin arasında meydana gelen 

aile kavgasında, tsmail Candar'ın kendisine vaki darp nedeniyle 2.5.1986 tarihinde kaldırıldığı 
hastanede vefat etmiştir. Banaz Cumhuriyet Başsavallğınca, yapılan hazırlık soruşturması so
nunda, Nail Şahin ve aile efradı haklarında "kastı aşan müessir fiil sonucu tsmail Candar'ın 
ölümüne sebebiyet vermek" suçundan dolayı düzenlenen fezleke evrakı ile birlikte Uşak Cum
huriyet Başsavallğınca tevdi edilmiştir. Uşak Cumhuriyet Başsavallğınca müsnet suçtan dola
yı U$ak Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açılmıştır. Duruşmalar sırasında Adlî Tıp Kuru
mu l inci thtisas Kurulundan alınan; -

— 21.1.1987 tarih ve 2744-860023-230-123 sayılı raporda, "tsmail Candar'ın menenjitten 
ölmüş olduğu ve menenjit .ile darp olayı arasında illiyet bağının bulunduğu", 

— 8.7.1987 tarihli ve 20097-870-617-261-1140 sayılı raporda; "ölümün, kafa travması so
nucu kafa içinde sol lomina kribrazada husule gelen hafif çökme kırığından gelişen irinli me
nenjitten ileri geldiği, menenjitin darp olayı ile direkt illiyeti olduğu, olayda Türk Ceza Kanu
nunun 451 veya 452/2 maddelerinin uygulanmasını gerektirecek bir durumun bulunmadığı ve 
kastın tıbben tayin edilemeyeceği", 

— 8.7.1987 tarih ve 20097-870-617-261 sayılı rapora ek olarak verilen 20.7.1988 tarih ve 
17556/880617-229-1095 sayılı raporda, "menenjitin, darp olayı sonucu olan çökme kırığı ile 
direkt illiyeti bulunduğu", belirtilmiştir. Bu raporlar üzerine, sanık Nail Şahin'in, kasten 
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adam öldürmekten dolayı Türk Ceza Kanununun 448, 51/1 ve 59 uncu maddeleri gereğince 
15 yıl ağır hapis cezasına mahkumiyetine Uşak Ağır Ceza Mahkemesince 6.11.1987 tarih ve 
1987/19 sayı ile karar verilmiştir. Bu kararın, sanık Nail Şahin vekili tarafından temyiz edildiği 
ve 'Yargıtay 1 inci Ceza Dairesince yapılan inceleme sonunda "Adlî tıp Kurumu 1 inci ihtisas 
Kurulunun 8.7.1987 günlü raporunda ölümün kafa içinde sol lomina kribrozada husule gelen 
hafif çökme kırığından gelişen irinli menenjitten ileri geldiği, menenjitin darp olayı ile direkt 
illiyeti olduğu bildirilmiş olmasına rağmen, sözü edilen sol limana kribrozada husule gelen ha
fif kırığın başhbaşına ölümü tevlit eder nitelikte olup olmadığı hususuna bir açıklık getirilme
diğinden, dosya yeniden anılan Kuruma gönderilerek bu kırığın başhbaşına ölümü tevlit ede
bilecek nitelikte olup olmadığına açıklık kazandırılması ve sonucuna göre sanığın hukukî du
rumunun tayini gerekirken eksiklik giderilmeden eksik soruşturma ile hüküm kurulması yasa
ya aykırı görüldüğünden "kararın bozulmasına dair 23.3.1988 tarih ve 1988/409 ve 1988/1137 
sayılı karar verildiği, bu bozma kararına uyularak, yeniden duruşma açıldığı ve Adlî Tip Kuru
mu 1 inci İhtisas Kuruluna dosyanın gönderilerek Yargıtay 1 inci Ceza Dairesinin bozma kara
rında yer alan hususlann sorulduğu, AdtîTıp Kurumu 1 inci İhtisas Kurulunun verdiği 29.11.1989 
tarih ve 718-890308/296-1808 sayılı raporda, Ölüme yol açan prülah menenjitin kendisinde mevcut 
kronik internal otit (iç kulak iltihabı) sonucu oluşmuş olacağı ve ölümünde 9.4.1986 tarihinde 
maruz kalınan travmanın etkisinin bulunmadığı" belirtilmiştir. 

. Dosyada Adlî Tıp Kurumu 1 inci İhtisas Kurulunun birbirine mttbayin raporlarının bu
lunması üzerine, mahkemece dosya Adlî Tip Kurumuna yeniden gönderilerek, Adlî Tıp Genel 
Kurulundan bu konudaki mütelaanın sorulduğu ve konuya ilişkin olarak Adlî Tıp Kurumu Genel 
Kurulundan alınan 15.12.1990 tarih ve A-T : 105-900102-1-13 sayılı mütalaanamede; "ölenin, 
9.4.1986 tarihinde tespit edilen travmgtik arızaların, kişinin hayatını tehlikeye maruz kalmaya
cak (7) gün mutad iştigaline engel teşkil edecek nitelikte olduğu" yolunda görüş bildirilmiştir. 

Genel Kurulun mütalaanemesine dayanılarak sanık Nail Şahin'in müessir fiil suçundan 
dolayı Türk Ceza Kanununun 456/4, 51/1 ve 59 uncu maddeleri gereğince 3 ay, 22 gün hapis 
cezası ile mahkumiyetine ve hapis cezasının paraya çevrilmesine Uşak Ağır Ceza Mahkemesin
ce 31.5.1990 tarih ve 1988/59 ve 1990/55 sayılı karar verildiği ve bu kararın müdahiller ve sanık 
vekilleri tarafından temyiz olunduğu ve kararın \argıtay 1 inci Ceza Dairesinin 19.9.1990 tarih 
ve 1990/2126-2217 sayılı kararı ile onanmak suretiyle kesinleştiği anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 

6. .—- istanbul Milletvekili Ali Haydar Erdoğan'ın, fon gelirlerini artırmak amacı ile 1.1.1991 
tarihinden beri adliyelerde kullanılan basüt evrak için para almdığt iddiasma ilişkin sorusu ve Adalet 
Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun yazdı cevabı (7/1983) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına -
Adalet Bakanı Sayın Oltan Sungurlu'nun aşağıdaki sorulara yazılı olarak yanıt vermesini 

rica ederim. 21.3.1991 
Saygılarımla. 

Ali Haydar Erdoğan 
İstanbul 
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1. Fon gelirlerini artırmak amacı ile 1.1.1991 tarihinden beri adliyelerde, basılı evraktan 
para alınıyor, bu basılı evrak almayanların davaları kabul edilmiyor ve alacakları tahsil edilmi
yor. Bu yargının onuru ve bağımsızlığını ve güvencesini zedelemiyor mu? 

2. Türkiyede, tüm Barolar bu uygulamaya karşı olarak yaratılan bu fiilî durumun kaldı
rılmasını isteyerek Danıştay 10 uncu Dairesinin 27.2.1991 günlü yürütmeyi durdurma karan; 
Bakanlığa, ayrıca tüm Cumhuriyet Baş Savcılıklanna duyurulmuş olmasına karşın, 

Adalet Bakanlığı, bu yargı kararım yok sayarak Cumhuriyet Savcılarına, karara uymama-
lannı emir vermesi yargıyı bertaraf etmek ve keyfî uygulamak demek değil midir? 

3. Yargıtay 4 üncü Ceza dairesinin yürütmeyi durdurma kararına uymamayı "Suç" say
mış ve içtihadı birleştirme kararı da yerine getirilmemesinde ihmali görülenleri ve ısrarla yeri
ne getirmeyenleri, görevi savsaklama ve kötüye kullanma suçunu oluşturduğu kararını vermiş
tir. Şimdi, Bakanlık olarak : • 

a) Yargı kararını yerine getirmemekten, 
b) Israrla, kötüye kullanmaktan, 
c) Yasal kuralları bilmedikleri savını dahi, ileri sürçmeyerek, 

Bizzat kişisel suç işlemiyor musunuz? 

4. Suç işleyenlerin, başvuru yeri Cumhuriyet Baş Savcılıkları olduğuna göre; Bakanlığın 
talimatı ile, Adalet Bakanlığının, emrini yerine getiren, Cumhuriyet Baş Savcılarını, nereye na
sıl şikayet edilebileceğini lütfen bildiriniz? 

5. Danıştay kararlarının yargı erki içinde uygulanmaması, yargının bağımsızlığını orta
dan kaldıran devletin tahribi ve devamlılığı ile uyuşuyor mu? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Bakan : 454 5.4.1991 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 29.3.1991 tarihli ve 7/1983-7296/32276 
sayılı yazınız.' 

tlgi yazı ekinde alınan ve İstanbul Milletvekili Ali Haydar Erdoğan tarafından şahsıma 
yöneltilen yazılı soru önergesinin cevabı iki nüsha halinde ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 

Sayın Ali Haydar Erdoğan 
İstanbul Milletvekili 
Şahsıma tevcih ettiğiniz ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz soru 

önergesinin cevabı aşağıda belirtilmiştir. 

1. Adalet Teşkilatını Güçlendirme Fonu Kurulmasına Dair 3454 sayılı Kanun, 4.6.1988 
tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 

Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (e) bendinde, Fonun kaynakları arasında, adlî yargıda 
asliye hukuk, sulh hukuk, kadastro, ticaret ve iş mahkemelerine açılan davalarda icra ceza 
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davaları hariç olmak üzere icra tetkik mercilerince bakılan iş ve davalarda; idarî yargıda, idare 
ve vergi mahkemelerde açılan davalarda, icra ve iflas dairelerinde, talimat dahil her icra işinde; 
izalei şüyu satış memurlukları; tereke mümessillikleri ile Adalet Bakanlığınca kurulmuş ticaret 
sicili memurluklarında kullanılacak dosya gömlekleri ve basılı evraktan alınacak ücretler de 
sayılmıştır. 

Bu ücretlerin her yıl Ocak ayında Bakanlığımca belirleneceği de hüküm altına alınmıştır. 
Bu hüküm uyarınca Fon Yönetim Kurulunun 21.12.1990 tarihli toplantısında, bir kısım 

basılı evrakın ücreti 1 000 TL. bir kısmının da 2 000 TL. olarak tespitine karar verilmiş ve 
bu karar doğrultusunda söz konusu basılı evrak ücret karşılığı ilgililerine verilmeye başlanmıştır. 

Kanunun uygulanması sonucu ortaya çıkan bu durumun, yargının onurunu, bağımsızlığı
nı ve güvencesini zedelendiğinden söz edilememek gerekir. 

2. Adalet Teşkilatını Güçlendirme Fonu Yönetim Kurulunun basılı evraktan ücret alın
masına ilişkin 21.12.1990 tarih ve 317 sayılı kararının uygulanması ile ilgili olarak çıkartılan 
19 sayılı Genelgenin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay Onuncu Dairesinin 
1991-392 sayılı esasında kayıtlı dava açılmıştır. Bu dairece, 27.2.1991 tarihli kararla, Bakanlığı
mın savunması alınıncaya kadar 19 sayılı Genelgenin yürütülmesinin durdurulmasına karar ve
rilmiştir. Bu karar, Bakanlığıma 11.3.1991 tarihinde tebliğ olunmuştur. Bakanlığımın savun
ması 20.3.1991 tarihinde Danıştay Başkanlığına intikal ettirilmiştir. Savunmamızın Danıştay 
Onuncu Dairesine intikalinden sonra bu Dairece 21.3.1991 tarihinde yürütmenin durdurulması 
isteminin reddine karar verilmiştir. Bu kararda, Bakanlığıma 2-4.1991 târihinde tebliğ olunmuş 
bulunmaktadır. 

Bu durum, ortada mahkeme kararının yok sayılması ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına Da
nıştay kararına uyulmaması yolunda herhangi bir emir verilmediğini gösterdiği gibi mahkeme 
kararının uygulanmamasından da söz edilmemesi gerekir. 

3. Adalet Teşkilatını Güçlendirme Fonu Yönetim Kurulunun basılı evraktan ücret alın
masına ilişkin 21.12.1990 tarihli ve 317 sayılı kararı ile buna dayalı olarak çıkarılan 17 sayılı 
Genelgenin ve basılı evraktan ücret alınmasına dair uygulama işleminin iptali ve yürütmenin 
durdurulması istemiyle Danıştay Onuncu Dairesinin 1991-484 sayılı esasında kayıtlı diğer bir 
dava açılmıştır. Danıştay Onuncu Dairesinin 7.3.1991 tarihli kararı ile; 

— Davanın durumuna ve uyuşmazlığının niteliğine göre 21.12.1990 tarih ve 317 sayılı ka
rar ile 17 sayılı Genelgenin yürütülmesinin durdurulması isteminin, Bakanlığımın savunması 
ve ara kararı cevabının alınmasından sonra incelenmesine, 

— Uygulama işleminin ise yine Bakanlığımın savunmasının alınmasına kadar yürütülme
sinin durdurulmasına, 

Karar verilmiş ve bü karar Bakanlığıma, 1.4.1991 tarihinde tebliğ olunmuş bulunmaktadır. 
Bakanlığımın savunması bir iki gün içerisinde Danıştay Onuncu Dairesine intikal ettirile

cek ve bu Dairenin yürütmenin durdurulması veya reddi yolunda vereceği karara göre gereğine 
tevessül olunarak uygulamada birliğin sağlanması temin edilmiş olacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

104 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

. 9 . 4 . 1991 Sah 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 23 arkadaşının, uyguladıkları 
yanlış politikalar sonucunda Türk tarımını ve Türk çiftçisini aşılması gittikçe imkân-
sızlaşan bir darboğazın içine soktukları iddiasıyla Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında 
Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına 
ilişkin önergesi (11/20) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

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

2. — 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) 

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

4. — 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) 

5. — 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 iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

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

7. — 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, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/107) 

8. — 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) 

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

10. — 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) 

I 

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

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

13. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 10 arkadaşının, istanbul'da 
1990 yılında meydana gelen olayların gerçek nedenleri ile sorumlularını ve bu İl'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) 

14. — 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 Meclîs 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/113) 

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

16. — 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) 

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

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

19. — 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) 

20. — 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) 

21. — 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) 

22. — 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) 

23. — tzmir 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) 

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

25. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Uncu ve 11 arkadaşının, Türk turiz
minin körfez krizi nedeniyle uğratıldığı ve uğrayacağı zararları asgariye indirebilmek 
için alınması gereken önlemleri ve turizm sektöründeki sorunların çözüm yollarını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması' açılmasına ilişkin önergesi (10/123) 

26. — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün ve 9 Arkadaşının, ülkemizin A.EX konu
sundaki görüşlerinin uydu aracılığıyla Fransa'nın Antenne 2 Televizyon kanalından 
naklen yayınlandığım kamuoyuna duyuran ve naklen yayın gerçekleşmediği halde söz 
konusu programın özetini televizyonda yayınlayan; 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) 

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

28. — 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) 

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

30. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 13 arkadaşının, Devletin denetimi dışın
da, C1A 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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/127) 
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31. — 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) 

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

33. — 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) 

34.. — Bingöl Milletvekili Ilhami 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) 

35. — 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 İ03 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 

36. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen ve 9 arkadaşının, 3083 numa
ralı Kanuna göre gerçekleştirilen toprak dağıtımı konusunda Ceylampınar 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) 

37. -^ Kocaeli Milletvekili Onur Kumbaracıbaşı 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) 

38. — 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) 

39. — 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) 

40. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 18 arkadaşının, sağlık meslek liselerinin 
araç - gereç ve kadro yönünden yetersiz oldukları iddiasını tespit etmek amacıyla Ana-
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yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/135) 

41. — 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) 

42. — 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) 

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

44. — 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
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/138) 

45. — 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) 

46. — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün ve 42 arkadaşının, 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) 

47. — 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 10.1 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/38) 

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

49. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül ve 13 arkadaşının, büyük bir tarih ve 
kültür mirası olan Savarona Yatı'nın milletimize yakışır bir biçimde kullanılması ve bu 
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amaçla yeniden tahsisinin sağlanması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/140) 

50. — 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) 

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

52. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak ve 9 arkadaşımn, İdil 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) 

53. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 11 arkadaşının, kamu İktisadî 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 Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/143) 

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

55. — 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) 

56. — 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, İçtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/42) 

57. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 19 arkadaşının, Bulgaristan'dan ülke
mize göç' eden soydaşlarımızın sorunlarını ve bu sorunlarımın çözümü için bugüne ka
dar yapılan çalışmaları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/145) 

58. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp ve 12 arkadaşının, Cumhurbaşkanı 
Turgut özal'ın «acil para yardımı» ve «stratejik işbirliği» konularında ABD Başkanı 
Bush ile yaptığı ikili görüşmeler konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/43) 
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6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Karadeniz Bakır işletmeleri 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) 

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

4. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum iline 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 irfan Demiralp'İn, Sosyal Sigorta Kurumu emeklile
rinin de yurt dışı tedavi imkânlarından yararlandırılmaları için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/162) 

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

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

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

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

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

'12. — Kütahya Milletvekili Meflımet Korkmaz'ın, dış ülkelere gidecek vatandaş
lara uygulanan vize işlemlerinin kolaylaştırılması için çalışma yapılıp yapılmadığına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 
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13. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'm, günlük bir gazetenin 3.11.1988 ta
rihli nüshasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına atfen verilen habere konu teş
kil eden*olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/207) 

14. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Avrupa ülkelerinde çalışan Türk işçi
lerinin ailelerinin parçalanmasını önlemek için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/224) 

15. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, 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) 

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

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

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

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

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

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

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

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

24. — Hatay Milletveküi öner Miski'nin, TEK Toroslar işletmesinin Çukurova 
Elektrik A.Ş.'ne devredilmesinden doğacak bazı sorunlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sou önergemi (6/348) (1) 
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25. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Havza - Vezirköprü yolunun yapımına ve 
E - 5 karayolu Hendek - Düzce güzergâhının onarımına ilişkin Bayındırlık ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/294) 

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

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

28. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Karadeniz Bakır işletmeleri Samsun iza
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 soru öner
gesi (6/313) 

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

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

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

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

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

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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38. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 1988 yılında kamu kuruluşları ta
rafından .yabancı kuruluşlara yaptırılan araştırmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/387) (1) 

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

40. — Edirne 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'ın, ülkemize sığınan Iraklılara yapılan 
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) (1) 

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 besleyec.ek kömür ocaklarının özel sektöre devredileceği 
iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakamından 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 
doğaigazın hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/400) (1) 

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

50. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, İstanbul 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) 
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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'ım, doğalgaz ithali ile ilgili sözleşme
ye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/402) (1) 

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

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, istanbul Valiliğince bazı sanatçıların 
konserlerinin yasaklandığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/410) (1) 

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

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 içişleri 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 içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/416) (1) 

62. — Adana Milletvekili M. Selahattin Kıhç'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 
içişleri 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) 
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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 ilişkirr 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
ce Devlet Planlama Teşkilatına devredildiği ve incelemeler tamamlanmadan vergi iade
lerinin ödendiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/424) (1) 

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

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

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

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

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

73. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Burdur İl 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 sözilü soru önergesi (6/433) (1) 

76. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Şemiler döneminde Emlak 
Bankasınca aylık bir gazeteye ödenen reklam ücretine ve bir firmaya kullandırılan dö
viz kredisinin ödenmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/434) (1) 
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77. — Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'ın, Manisa İli 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 İşkenceye Karşı Birleşmiş -Milletler Sözleşmesi 
hükümlerine uyulmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/441) (1) 

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

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

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. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 9 Eylül Üniversitesi Denizli Mühen
dislik Fakültesi öğretim üyelerinden birine Fakülte Dekanınca hakaret edildiği ve gö
revinden alındığı iddialarına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/362) 

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

86. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Sütçüler İlçesi Kara-
dikeh 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) 
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90. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, düşünce suçlusu olarak gözaltına alınan 
sanıklara farklı muamele yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/446) (1) 

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) (1) 

92. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Konya İli Çumra İlçesi kapatılan 
ülkü ocakları başkanının bugüne kadar yakalanamamasının nedenine ilişkin İçişleri 
Bakanından 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 İsmail Köse'nin, Devlet eski Bakanı Yusuf Bozkurt 
Özal'ın yurt dışı seyahatler nedeniyle aldığı harcırah miktarına, Başbakanın tedavisi 
için yapılan harcamaya ve 1987 yılındaki yurt dışı seyahatlerde götürülen hediyelik 
eşyaların tutarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/458) (1) 

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 Çiftçi'nih, 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'ın, 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 Başkanvekilliğine yapılan atamaya ilişkin 
İçişleri 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) 
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103. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Ödemiş'te üniversite veya yüksekokul 
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/425) „ _ 

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

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 - Tuzla'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)<l) 

110. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İlinde Belediye çöplüğü ola
rak kullanılan Kasaplar Deresinde bulunduğu iddia edilen cesetlere ilişkin Başbakan
dan aözlü 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) 

U2. — 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 İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi v 

(6/473) (1) 

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

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

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

120. — İstanbul Milletvekili Ayteklin Kotil'in, belediyelere bütçeden yapılacak 
yardımlar için ne gibi ilkeler belirlendiğine ve 1989 yılında hangi belediyelere ne mik
tar yardim yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önârgesi 
(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 Çengel'in, İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfına 
yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) (1). 

124. — Bursa Milletvekili Abdulkadir Cenkçiler'in, ikünci ligde grubunda şampi
yon olan Bursaspor Futbol Takımının birinci ligde oynayamayacağına dair Futbol 
Fedeıasyonu 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 alınan 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 görevlüeri 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) 

(104 üncü Birledim) 



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

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

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

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

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) 

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

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) 
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142. — İzhıir 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 ilindeki toprak sulama 
kooperatiflerinin borçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/520) (1) 

144. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Uluslararasi 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 ilçesi 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 SarıgüPün, 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 iskenderun Demir - Çelik 
işletmelerindeki greve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/539) (1) 

150. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, emekli, dul ye 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 ilçesi Fındık Bucağı 
Jandarma Tabur Komutanlığınca gözaltına alınan Ve vatandaşa kuryelik yaptırıldığı 
ye 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. — izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Karabük ve İskenderun Demir -
Çelik fabrikalarındaki greve' ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/544) (1) 

i 55. — istanbul Milletvekili Halil Orjıan 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'ın, Ereğli Demir - Çelik Fabrikasının 
yabancı şirketlere satılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/546) (1) 

157. — İstanbul 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 Alınak'ın, 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 İlçesindeki 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 İşçi 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 İli 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'ın, Şırnak İlçesi Kemerli Köyündeki 
bir çobanın bölgede görevli askerler tarafından öldürüldüğü iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/552) (1) 
mm--

164; — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İlçesi Balveren Köyü ile 
Silopı İlçesi 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 İstanbul Atatürk 
Havalimanında kaçak eşya ile yakalanan bir şahsın polisçe alınan ifadesinin sonradan 
değiştirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/557) (1) 

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

171. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Millî Piyango İdaresince 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 İli 
Aşağı Beyan Köyü yakınlarında meydana gelen olaya ilişkin İçişleri 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. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Eskişehir Cezaevindeki - siyasî tutuklu 
ve hükümlülerin Aydın Cezaevine nakledilmesinin nedenine ve nakil esnasında gerekli 
tıbbî tedbirlerin alınmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/478) 

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 İli Eruh İlçesi 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. — EskişehirMilletvekili M. Cevdet SelVi'nin, PETKİM'in özelleştirilmesinin 
ne gibi sonuçlar doğuracağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/566) (1) 

179. — Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar'ın, Demir - Çelik İşletmeleri 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. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgöl'ün, futbol müsabakalarındaki ser
best bilet fiyatı uygulamasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) 

181. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, insan hakları ihlallerine neden 
olan ülkemizdeki uygulamaların dış itibarımıza zarar verdiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/568) (1) 
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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-
ratifince 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 artırılmayacacağı-
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. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli İli Nazimiye İlçesi 
Bostanlı Köyü sakinlerine 11 Jandarma Alay Komutanı tarafından hakaret edildiği 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/586) (1) 

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

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

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

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

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

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

198. — İstanbul Milletvekili Hüsnü Okçupğlu'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 çimlendirileceğine iKşkin 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 &özlü 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, akrabalarını 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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v 209. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, öğretmensizlik nedeniyle 

kapandığı iddia edilen Bayburt ili Maden Kasabası Ortaokulunun bu öğretim yılında 
öğretime açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/505) 

210.— Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersinin, 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. — 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 içişleri Bakanından sözlü soru 
Önergesi (6/599) (1) -

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

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

215. — izmir 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 JCöksal 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) 

s 
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. — izmir 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) fi) 
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222. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'm, Malatya Milletvekili Yusuf Bozkurt 
Özal'ın, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına ait bir villada ikamet ettiği iddiasına 
ve villanın tefriş masrafı ile aylık giderine ilişkin 'Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/621) (1) • 

223. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, 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 iskân 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, İzmîr - Beydağ - Palamutcuk 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 verilmemesinin 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 Sarıgül'ün, tarihî eser kaçakçılığının önlen-
mesi ve bu eserlerin korunması için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Kültür Baka
nından sözlü soru önergesi (6/528) 

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 Ihmaın'ın, Kırıkkale İli 1 inci Bölge Müdürlüğü 
Bahşili yol sıkıştırma ekibinden bir işçinin zehirlenmesi olayına ilişkim 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 Libya'İılara satılacağı veya kiralanacağı id
dialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/628) (1) 

234. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Van İli Gürpınar İlçesi Yukarı-
beşparmak Mezrasında 2.10.1989 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ve olay-



— 26 — 

la ilgili olarak yapılan açıklamalara ilişkin içişleri 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. — tzmir 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'in, 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 
ihraca! yapıldığı iddiaları üzerine Gümrük Başmüfettişi tarafından toplanan belgelerle 
ilgili olarak ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/530) 

- SEL. 
239. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, izmir - Buca Cezaevine hüküm

lü ve tutuklularca telefon sokulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/531) 

240. — İzmir 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 Ciftçi'nin, Türk Kadını Güçlendirme Vakfı
nın yurt dışındaki şubelerine ve Vakfın teftişine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/632) (1) 

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

243. — Balıkesir Milletvekili İ. 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'ın, Siirt iline bağlı bazı köylerdeki 
vatandaşların toplu olarak göçe zorlandıkları iddiasına ve yerleşim bölgeleri sayısını 
azaltmak konusunda alınan önlemlere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/638) (1) 
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246. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, Asım Ekren'in 1985 - 1989 yıl-
larınaa aldığı kredilere ve ödediği vergilere ilişkin Başbakandan sözlü som 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. — îçel Milletvekili Ekin Dikmen'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 som 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 karşılaşılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (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 yapılmasının nedenine ve elektrik ithal edilmediği halde tahsis edilen 
kurulu güç karşılığında yapılan ödemelere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/643).(1) 

254. — îçel Milletvekili M. Istemilhan 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 som önergesi (6/657) (1) 

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

257. — Ankara Milletvekili ibrahim 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 Gürselef'in Marmara Denizinin kirlenmesini 
önlemek için ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/663) (1) 

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

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

265. — İçel Milletvekili M. Istemihan 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) 

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

268. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'riin, 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) 



— 29 — 

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 îskân 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 Köyİşlerİ 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 yakalanamamasının 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 Alınak'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'în, 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 som önergesi (6/648) 

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

286. — İçel Milletvekili M. tstemihan 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 ismail Köse'nin, Erzurum îli Karayolları 12 nci 
Bölge Müdürlüğünün yol yapımı için gerçekleştirdiği kamulaştırma ve ihalelerden kay
naklanan borçlarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

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

290,—• Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Uincu'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) 

29L — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Elazığ Emniyet Müdürlüğünce 
gözaltına alman 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 tçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (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 
yaptıtildiği 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) 



— 31 — 

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 
İçişleri 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. — Diyafbakır 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 Komutanlığına ihzar edilerek 
kimlik ve ikametgâh kontroluna tabi tutuldukları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/696) (1) 

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

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

305. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Hakkâri İli Uludere İlçesi Hilal 
Köyündeki vatandaşlara karakol komutanı tarafından baskı ve tehditle taş taşıttırıldı-
ğı iddiasına ilişkin İçişleri 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 İçişleri 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 llhami 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 Bakanından sözlü soru önergesi (6/723) (1) 
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322. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, Bingöl İli Karlıova İlçesi ile Muş 
İli Varto İlçesi arasındaki karayoluna iliş'kin 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 Bakanyıdan 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 bineik 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 Mahsulleri 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 Komutanınca köylülere taş taşıttırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/742) (1) 

333. -t- 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) 

(104 Üncü Birleşim) 



— 34 — 

334. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, 347 ve 268 sayılı kanun hük
münde kararnameler uyarınca kamu iktisadî teşebbüslerine atanan genel müdürlere 
ilişkin 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 Ilıman'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 Bakamından 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 yayınına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/756) (1) 

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

343. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarrgüTün, 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'ın, Erzurum Asayiş Şube Müdürü hak
kındaki iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/760) (1) 

347. — Kocaeli Milletvekili Ömer TürkçakaPın, 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, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
koridorlarında bir grup öğrencinin toplu namaz kıldıkları iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/762) (1) 

349. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İli Çermik İlçesi 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 
İçişleri 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'ın, üniversite öğrencileri arasında mey
dana gelen olaylara ilişkin İçişleri 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. — Balikesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun, Dursunbey İlçesi Alaçam 
Orman Işletmesince. açılan sınavla ilgili iddialara ilişkin Tarım Orman ve Köyisleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/704) 

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

357. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, İstanbul Üniversitesinde öğrenci
lere saldırdıkları iddia edilen sivil kişilere ilişkin İçişleri 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 iliş'kin 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) 
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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 içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/805) (1) 

363. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 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 ili Alaşehir ilçesi Kavaklı
dere Kasabası Belediye eski Başkanı hakkındaki iddialara ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/718) 

366. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Yüksekova ilçesi 
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 işleri 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 iskân 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'ıh, 1.1.1989 tarihinden bugüne kadar 
gerçekleştirilen pirinç ithalatına ve ithal pirinçlerle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/816) (1) 

375. — İzmir 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 Bakanından sözlü soru önergesi (6/733) 

378. — Balıkesir Milletvekili I. önder Kırlının, 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 Dikmen'in, Alaplı Meslek Yüksek Okulu Müdiresi 
hakkındaki iddiaya ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/832) (1) 

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 sözlü soru önergesi (6/833) (1) 

383. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu 11 Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce çocuk yuvaları ile yetiştirme yurtları ve 
huzurevlerinde dinî sohbetler ve konferanslar düzenlendiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/834) (1) 

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 SarıgüTün, küçük esnaf ve çiftçilerin on 
milyon liraya kadar olan vergi borçlarından doğan ceza ve zamların affedilmesi için 
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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 Ali Eser'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 
EdirneMeki 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 Sarıgöl'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 istasyon 
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) 

395. — Bursa Milletvekili Fehmi Işıkların, Sosyalist Parti Van 11 Örgütünün 
17.4.1990 tarihinde polisler tarafından basıldığı ve gözaltına alınan yedi kişiye işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/754) 

396. — İzmir Milletvekili Akın Gönen'in, 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 Uıman'ın, 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 suyu inşaatları nedeniyle usulsüz ödemeler 
yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/872) (1) 
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399. — Antalya Milletvekili Adil Aydıın'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 İlçesinde 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 
Ankara - Eryaman'da'ki 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 açılamayah ilkokullara ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan NÖZIÜ 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 Milletvekili Süleyman Çelâbi'nint ülkemizde davaların çok uzun 
süre devam etmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanından sözlü 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 idişkin 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 iözlü 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. — İzmir 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. — İzmir 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. — İzmir 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) 

420. — Antalya Milletvekili Adıil Aydın'ın, Sağlık Bakanlığınca 1989 - 1990 yılla
rında Devlet Planlama Teşkilatıyla irtibatlı olarak yabancı kuruluşlara araştırma yap
tırılıp yapıtırılmadığına 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 İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/792) . 

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

423. — Bursa Milletvekili İlhan 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. — İzmir Milletvekili Akın Gönen'in, Sosyal Hizmetler ve. Çocuk Esirgeme 
Kurumuna bağlı huzurevlerinih ücretlerine yapıldığı iddia edilen zamma ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/879) (1) 

430. — İzmir 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/t881) (1) 

432. —Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, 1983 - 1984 öğretim yılından bu 
yana üniversite, yüksekokul ve yurtlarla ilişiği kesilen veya kaydı silinen öğrencilere 
ilişkili (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 İsmail Köse'nin» kamu iktisadî teşebbüslerinde yö
netim kurulu üyeliği veya danışmanlık görevi verilen eski milletvekillerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/818) 

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

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 İbrahim Gürdal'ın, basında yer alan «bazı üst düzey 
bürokratlarının görevden alınması için kara listeye alındığına» dair haberlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/822) 

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

442. — Bingöl Milletvekili İlhami Binici'nin, Ankara Tıp Fakültesi 3 üncü sınıf 
öğrencilerinden birinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Siyasî Şubesince gözaltına alındığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) 

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 İli Çukurca İlçesinde ko
ruculuk kabul etmeyen köylülerin bulunduğu köylerin etrafının mayınla döşendiği id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) (1) 

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

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

447. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, «Eğitim - İş Kolu Kamu Gö
revlileri Sendikası» mn 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 İhale Kanununun 44 üncü 
maddesi uyarınca verilen ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/892) (1) 

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

..er.' • 

450. — İsparta Milletveküi ibrahim Gürdal'ın, 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 İli Beytüşşebap İlçesi 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, Cumhurbaşkanlığının 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'm 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 (6/8,51) 

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) 

462. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, geçmiş yularda 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, Etibank - 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. Istemihan 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 sayışma ve hacı adaylarından alınan 
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'm, 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/S55) 

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 meydana gelen 
olayla ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/931) (1) 

476. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, 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 ©eşer Baydar'ın, 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 hacı adaylarının kar-. 
şılaştıkları bazı sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/940) (1) 

484. — İzmir 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-
landırılmamasmın 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. — izmir 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 İsmail Köse'nin, 1990 yılı hac döneminde Suudi 
Arabistan'da meydana gelen olayda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızla ilgili ola
rak tazminat talebinde bulunulup bulunulmayacağına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/864) 

494. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Van İli 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 İlçesi Çayüstü Köyünde ve 1.8.1990 tarihinde Mardin İli Kızıltepe İlçesi Ay
dın Köyünde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/947) (1) ' 

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 Mahmut Alınak'ın, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafın
dan tahıl bedeli olarak çiftçilere verilen çeklerin karşılıksız çıktığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/948) (1) 

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

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

501. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Toplu Konut İdaresince İzmit - Yahya 
Kaptan'da yaptırılmakta olan konut inşaatlarının hangi firmalara ne kadar bedelle 
ihale edildiğine ve firmalara yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/951) (1). | 

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. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir Büyükşehir Belediyesince Macar 
İkarus Firmasından satın alınacak körüklü otobüsler için Ziraat Bankasınca teminat 
mektubu verilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/957) (1) 
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505..— Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sımak 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. İstemihan Talay'ın, körfez krizi nedeniyle ülke
mizin uğradığı ekonomik kayıplara ve bu kayıpların telafisi için hangi ülkelerce ne 
gibi taahhütlerde bulunulduğuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/964) (1) 

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 Milletvekili 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 Milletvekili 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 tmamoğlu'nun, Göksün - Andırın ve 
Andırın - Kahramanmaraş yollarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/882) 

518. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in Menderes Deltasına ve bölgede 
uygulanacak olan «Sulak alanların ve bataklıkların kurutulması projesi»ne ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/981) (1) 
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519. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'm, 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, İzmir'in kurtuluş törenleri nede
niyle Atatürk Anıtı'na çelenk koymak isteyen Türkiye Birleşik Komünist Partisi yöne
ticilerine izin verilmediği iddiasına ilişikin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/884) 

521. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, JŞırnak İli Uludere İlçesindeki yok
sul vatandaşlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonundan yardım yapılmadığı 
iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/992) (T) 

522. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, Çevre Kirliliğini Önleme Fonun
dan illere ayrılan tahsisatlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/994) (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 sorunlarıyla 
ilgili olarak yabancı bir firmaya tanzim ettirilen rapora ve bu rapor gereğince alman 
tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1000) (1) 

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

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

527. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Çankırı İli İlgaz İlçesi Saraycık* 
Köyünde 15.7.1987 tarihinde meydana gelen yangından zarar gören vatandaşlara ne 
gibi yardımlar yapıldığına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/897) • 

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

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

530. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Afyon İli Bayat İlçesi İmrallı Köyü 
Sağlık Ocağının ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/899) 
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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 Milletvekilli 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'ın, Kütahya İlinin ne zaman doğal 
gaza kavuşturulacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/903) 

# 
534. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, 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 llhami Binici'nin, Bingöl ili 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 îskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/920) 

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

541. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya Hindeki 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 Merkezine bağlı ör-
dekli Köyündeki vatandaşlara ait ot yığınları ile ahırların güvenlik güçlerince yakıldı
ğı iddiasın^ ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1017) (1) 

(104 üncü Birleşim) 
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545. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Polly Peçk 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 Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, 1991 yılı Yunus Emre tanıtım 
ve kutlamaları için ne gibi hazırlıklar yapıldığına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/924) 

548. — Çorum, Milletvekili Rıza Ilıman'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 Uyar'ın, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun Ba
kanlık görevine atanmasından bu yana meydana gelen olaylara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/1025) (1) 

553. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, İzmir Büyükşehir Belediyesi
nin satın alacağı otobüsler için teminat mektubu verilmesi konusunda T. C. Ziraat 
Bankasına yaptığı başvuruya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1026) (1) 

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 Tevfjk Koçak'ın, Eskişehir Özel Tip Cezaevinin konu
muna ilişkin 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 ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/972) 
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558. — Erzurum Milletvekili îsmail 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 ismail 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. — Errurum Milletvekili îsmail 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 Ali Uyar'ın, Bağ - Kur'un eczanelere olan borcu nede
niyle eczanelerin bu Kurum hastalarına ilaç vermedikleri iddiasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1038) (1) 

563. — Artvin Milletvekili Ayhan Arifağaoğlü'nun, Cumhurbaşkanının A.B.D. 
gezisi sırasında Başkan Bush'la yaptığı görüşmede Kıbrıs konusunun ele alınıp alın
madığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1039) (1) 

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 Ilıman'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. — Erzururn 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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STI. — 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 
ilişkin 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'ın neden olduğu çevre sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/997) 

579. — Balıkesir Milletvekili t. Önder Kırlı'nın, Susurluk imam - Hatip Lisesi kız 
öğrencilerinin Cumhuriyet Bayramı törenlerine başörtüsü ile katıldıkları iddiasına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1047) (1) 

580. — tzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, ülkemizde «Kontrgerilla», «Ter-
ritoriyal örgütlenme» veya bunlara benzer örgütler bulunup bulunmadığına ilişkin Baş
bakan dan 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) . ( ! ) • • . 
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583. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, YÖK Başkanı ve üniversite rektör
leri ile yardımcılarınım 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 iline 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 ismail Köse'nin, Yüksek Öğretim Kanunu ile Toplantı 
ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet ettikleri. iddia edilen Öğretim üyeleriyle 
ilgili olarak Vilayetçe takibat yapılıp yapılmadığına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1003) 

586. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Bayan Özal'ın A.B.D. ve Japonya zi
yaretlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1059) (1) 

587. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, işçi ve memurlar ile emeklilerin 
ekonomik sorunlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1060) (1) 

588. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, fon gelirlerine ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1061) (1) 

589. — istanbul 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 ibrahim 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 Kontrgerilla 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 Kontrgerilla örgütüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1071) (1) 

595. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Altıntaş - Gediz karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1012) 
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596. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Aslanapa - Altıntaş yoluna ve 
Kütahya Kov Hizmetleri İl 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 llıhami 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 Ensin'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 İlinde Merkeze bağlı bazı köy
lerin yol ve elektrik sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Babanından sözlü 
soru önergesi (6/1032) 
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309. — Antalya Milletvekili İbrahim Dernir'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, «Kontrgerilla» 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 sırasında 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 yayınlanmamasmın 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 iddiasma ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1089) (1) 

616. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İli Lice İlçesine bağlı 
bazı köylerdeki ilkokulların eğitime kapalı tutulduğu iddiasma ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/1090) (I) > 

617. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, Hakkâri İli Yüksekova İlçesi Yu
karı Tıluran Köyünde çobanlık yapan bir vatandaşın gözaltına alınmasının nedenine 

' ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1091) (1) 

618. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürüne ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1093) (1) 

619. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın Lüleburgaz Devlet Hastanesi ihalesine iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1094) (1) 

620. — 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) 

621. — Kırklareli Milletvekili irfan 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) 
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622. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İli Lice İlçesi Jandarma 
Komutanının maiyetindeki bazı görevlilere baskı yaptığı iddiasına ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1100) (1) 

623. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İli Lice İlçesindeki yurt
taşlara baskı yaptığı söylenen Jandarma Komutanı hakkında işlem yapılmadığı iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1101) (1) 

624. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, Siirt İli Eruh İlçesine bağlı köylerdeki 
bazı kişilerin gözaltma alınmalarının nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1102). (1) 

625. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ü^ ortaokullarda «Çevre Dersi» 
okutulup okutulmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1103) (1) 

626. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Tıp Fa
kültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinin ihtiyacı olan cihazlara ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1035) 

627. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Dbğan'ın, İdil Kaymakamlığınca psi
kolojik hareket çalışmaları ile ilgili olarak toplantı yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1053) 

628. — 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) 

629. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Yüksekova İlçesi 
Dağlıca Bucağı Genişdere Mezrası köylülerine ait konutların yakıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1112) (1) 

630. — 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) 

631. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, İstanbul İli Yeniköy sahil şeri
dinin tahrip edildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1116) (1) 

632. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Aydın Valisi ve Devlet Has
tanesi ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önerges (6/1117) (1) 

633. — 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) 

634. — İzmir Milletvekili Akın Gönen'in, Ege Bölgesindeki şirketlerden birço
ğunun 1990 yılında iflas etmesinin nedenlerine ve METAŞ'la ilgili iddialara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1119) (1) 
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635. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Türkiye Taşkömürü Kurumunca üretilen 
satılabilir kömür miktarına ve 1989 - 1990 yıllarında gerçekleştirilen taşkömürü ithaline 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1120) (1) 

636. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, yurt dışında çalışan vatandaşlarımız ta
rafından kurulan spor kulüplerine yardım yapılıp yapılmayacağına ve Afyon iline 
bağlı bazı ilçe ve kasabaların futbol sahası ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1121) (1) 

637. — İstanbul Milletvekili. Mustafa Sarıgül'ün, Futbol Federasyonuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1122) (1) 

638. — Ankara Milletvekili,ibrahim 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) 

639. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, Muğla İli Milas İlçesi Emniyet Müdü
rü hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1124) (1) 

640. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, Cumhurbaşkanının 3628 sayılı 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) 

641. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, Muğla İli Bodrum İlçesi Turgutreis 
Kasabası Jandarma Karakol Komutanı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1126) (1) 

642. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Karadeniz'e atılan zehirli varil
lerle ilgili iddialara ve çevre koruması mevzuatına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1127) (1) . 

643. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Yılmaz Güney'e ait filmlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1130) (1) 

644. — 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) 

645. — 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) 

646. — Zonguldak Milletvekili 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) 

647. — 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) 



— 58 — 

648. -— 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) 

649. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, 1990 yılının ilk yarısında ithalat rejimi 
kararına aykırı olarak eski tekstil makineleri ithal edildiği iddiasına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/1084) 

650. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, 1971 RAMSAR Sözleşmesinin 
Türkiye tarafından imzalanmamasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1137) (1) 

65J. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, gaz maskesi dağıtımındaki kriterlere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1138) (1) 

652. — 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) 

653. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, körfez savaşı nedeniyle ülkemize ya
pıldığı iddia edilen dış kaynaklı yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1095) 

654. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, bazı milletvekillerinin TRT'yi ziyare
tinin siyasî bir görünüme sokulduğu iddiasına, ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1096) 

655. — 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) 

656. — 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) 

657. — Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'nun, Körfez krizinin Türk ekonomi
sindeki olumsuz etkilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1143) (1) 

658. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Türkiye'de körfezlerde avlanan 
deniz ürünlerinin kirli olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1144) (1) -

659. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, çevre kirliliğinin önlenmesi ama
cıyla Çevre Müsteşarlığı Fonundan belediyelere yapılan yardımlarla ilgili iddialara iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1145) (1) . 

660. — 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) 
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661. — 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) 

662. — îzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, Nif Çayı üzerinde faaliyette bulu
nan sanayi kuruluşlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1148) (1) 

663. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, METAŞ'ta çalışan işçilerin ücretlerine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1149) (1) 

664. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, 19.1.1991 tarihinde gözaltına alınan 
bir vatandaşın işkence ile öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1105) 

665. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş'im, tekstil sektöründeki teknolojinin ye
nilenmesi için kullandırılacak yatırım kredilerinin koşullarına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesli (6/1153) (1) 

666. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, Körfez krizinden zarar gören kesim
lere yapılacak yardımlar için gerekli başvuru esaslarını düzenleyen tebliğe ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1154) (1) 

667. — K a r s Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Doğu Anadolu'daki şeker pancarı 
üreticilerine 1990 yılı ürün bedellerinin ödenmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1155) (1) 

668. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, 424 numaralı Kanun Hükmünde 
Kararnameye göre olağanüstü hal bölgesi dışına çıkarılanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1156) (1) 

669. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, Kütahya İli Simav İlçesi De
mirci Kasabası öreyler ve Çay&imav köylerindeki bazı evlerin sivil timler tarafından 
arandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi .(6/1157) (1) 

670. — Balıkesir Milletvekili İ. Önder Kırlı'nın, Körfez savaşından kaynaklanan 
sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1158) (1)< 

671. —Antalya Milletvekili İbrahim Demir'in, ANT-BİRLİK'çe 1990 yılında ger
çekleştirilen kütlü pamuk alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1111) 

672. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars İli Aralık İlçesi Gödekli Köyü 
yakınlarında yasak bölgeye girdiği gerekçesiyle gözaltına alınan bir vatandaşın işkence 
nedeniyle öldüğü iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1179) (1) 

673. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Ödemiş - Tekstil Fabrikasının yeniden 
faaliyete geçirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1180) (1) 

674. — İzmir Milletvekili Akın Gönen'in, çiftçi borçlarının ertelenmesi hakkındaki 
kararnamenin geciktirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1181) (1) 



- 60 -

675. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars İli Tuzluca İlçesine bağlı Alikö-
se Köyü ve çevresinde televizyon yayınlarının izlenemediği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1182) (1) 

676. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, «Basından Özetler» isimli te
levizyon programında günlük bir gazeteye sansür uygulandığı iddiasına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1115) 

677. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in, Eruh - Nivila (Çizmeli) Köyü 
halkına köy korucuları tarafından işkence ve eziyet edildiği iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1128) 

678. — Antalya Milletvekili İbrahim Demir'in, Adana Çimento Sanayii A.Ş.'nin 
satışa çıkarılan hisse senetlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1129) 

679. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, Ankara Emniyet Müdürlü
ğünce gözaltına alınan üç vatandaşın işkence gördükleri ve onbeş günden fazla gözal
tında tutuldukları iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1132) 

680. — Erzurum Milletvekili ismalil Köse'nin, milletvekili lojmanlarında oturan 
milletvekillerünin ödenmeyen telefon borçlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1141) 

681. —• Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, milletvekili lojmanlarında oturan 
milletvekillerinin ödenmeyen elektrik borçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1142) 

682. — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün'ün, bir derginin Ankara bürosuna 5.3.1991 
tarihinde baskın yapıldığı ve gazetecilerin gözaltına alındığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1150) 

683. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Afyon İli Dazkırı ilçesinde tapu ka
dastro çalışmaları yapıldığı halde tapuları verilmeyen arazilere ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/1151) 

684. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, ülkemizde özel eğitim ve öğretime 
muhtaç bulunan çocuklara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1152) 

1 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

1. — İzmir Milletvekili Işüay Saygın ve 3 Arkadaşının, 3394 ve 3542 Sayılı 
Kanunlarla Değişik 3194 Sayılı İmar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bu Kanuna İki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/333) (S. Sayısı : 421) (Dağıtma tarihi : 
17.5.1990) 

X 2. — Malatya Milletvekili M. Bülent Çaparoğlu'nun, Yeni Kurulan Belediyeler 
ile Ekonomik Sıkıntıda Bulunan Belediyelere Malî Yardım Yapılması Hakkında Ka-
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nun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/403) (S. Sayısı : 504) 
(Dağıtma tarihi : 17.1.1991) 

3. — 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 Ek 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) 

4. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ile Yozgat Milletvekili Ali Şakir Ergin' 
in, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 55 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifleri ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (2/386, 2/422) (S. Sayısı : 491) (Dağıtma tarihi: 28.11.1990) 

5. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin 
Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkın
da Kanun ile 1580 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/409) (S. Sayısı : 494) (Dağıtma tarihi : 
3.12.1990) 

X 6. — 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 7. — 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Konya Millet
vekili Haydar Koyuncu ve 2 Arkadaşının, 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkın
malarının Desteklenmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/658, 2/161) 
(S. Sayıları : 361 ve 361'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 5.2.1990; 28.11.1990) 

8. — 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) 

9. — Millî Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/696) (S. Sayısı : 
415) (Dağıtma tarihi : 11.5.1990) 
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X 10. - Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı ve 3 Arkadaşının 2918 Sayılı 
Karayolları Trafik Kanununun 6 ve 114 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve îçisleri Komisyonu Raporu (2/239) (S. Sayısı : 423) (Dağıtma 
tarihi : 15.5.1990) 

" X I I . — Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/701) (S. Sayısı : 424) (Da
ğıtırı ı tarihi : 15.5.1990) 

12. — Samsun Milletvekili Kemal Akkaya'nın, 3346 Sayılı Kamu iktisadî Te
şebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlen
mesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/195) 
(S. Sayıları : 279 ve 279'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 2.11.1989, 21.5.1990) 

13. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye-
lerinJ.en Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/629) (S. Sayısı : 430) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

14. - - 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) 

15. — 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) 

16. -— Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal-
dırıln ası Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye 
lerinclen Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/955) (S. Sayısı : 433) (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 (3/1044) (S. Sayısı : 440) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

18. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ye Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/968) (S. Sayısı : 441) (Dağıtma tarihi : 
29.5. i 990) 

19. —- 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 J 990) 
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20. İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/901) (S. Sayısı : 437) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

21. - İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/902) (S. Sayısı : 438) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

22. — İçel Milletvekili Fikri Sağlar'm Yasama Dokuriulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Ku
rulu Karma Komisyon Raporu (3/941) (S. Sayısı : 435) (Dağıtma tarihi : '29.5.1990) 

23. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1002) (S. Sayısı : 439) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

X 24. — Milletlerarası Hidrografi Teşkilatı Sözleşmelinin Onuncu Maddesindeki 
Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/626) (S. Sayısı : 447) (Dağıtma tarihi : 27.9.1990) 

X 25. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükü
meti Arasındaki Askerî Eğitim ve Öğretim işbirliği Anlaşmasında Değişiklik Yapılma
sına ilişkin 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 26. — Nükleer Enerjinin Barışçı Amaçlarla Kullanılması Alarfında 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) 

27.v — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 29 Arkadaşının, İzin ve Tebdilihava 
Müddetlerini Geçiren Er ve Erbaşların Cezalanılır Affı Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/159) (S. Sayısı : 445) (Dağıtma tarihi: 27.9.1990) 

28. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 14 Arkadaşının, 1111 Sayılı Asker
lik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (2/324) (S. Sayısı : 459) (Dağıtma tarihi : 17.10.1990) 

29. —• tzmjr Milletvekili Erdal İnönü ve 44 Arkadaşının, Temelli Kapatılmış Si
yasî Partilerin Açılması ve Hazineye İntikal Eden Mal Varlıklarının İadesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/306) (S. Sayısı : 464) (Dağıtma ta
rihi : 22.10.1990) 

30. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 3 Arkadaşının, 10.7.1953 Ta
rihli ve 6132 Sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesine Bir Bent Ek-
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lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(2/334) (S. Sayısı: 468) (Dağıtma tarihi: 24.10.1990) 

X 31. — Türkiye Cumhuriyeti ile Portekiz Cumhuriyeti Arasında Kültür Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/532) (S. Sayısı : 465) (Dağıtma tarihi : 25.10.1990) 

X 32. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasında 
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/554) (S. Sayısı : 466) (Dağıtma ta
rihi : 25,10.1990) 

X 33. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Arasında 
Eğitim ve Kültür Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/605) 
(S. Sayısı : 467) (Dağıtma tarihi : 25.10.1990) 

34. — istanbul 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) 

35. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, 1580 Sayılı Belediye Kanununun 53 ün
cü Maddesinin 1 inci Fıkrasının 4 üncü Bendinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/300) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma ta
rihi : 31.10.1990) 

X 36. — 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) 

37. — Balıkesir Milletvekili A. Edip Uğur'un, Mezarlıklar ve Şehitlikler Hakkında 
Kanun Teklif; ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/400) (S. Sayısı : 490) (Dağıtma ta
rihi • 8.11.1990) 

X 38. — 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 39. — 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 40. — 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-
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nun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/521) (S. Sayısı : 483) 
(Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 

X 41. — 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 42. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti Ara
sında Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın İnfazı Amacıyla Hükümlü Şahısların Transferine 
-Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet ve Dışişleri komisyonları raporlarr (1/610) (S. Sayısı : 487) (Dağıtma tarihi : 
8.11.1990) 

X 43. — Yeraltı Madenlerinde işe Alınmada Asgarî Yaş Hakkında 123 Sayılı 
Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasalısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/578) (S. Sa
yısı : 476) (Dağıtma tarihi : 15.11.1990) 

X 44. — Milletlerarası Ticarî Hakemlik Konusundaki Avrupa Sözleşmesinin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/630) (S. Sayısı: 499) (Dağıtma tarihi: 28.12.1990) 

X 45. — Yabancı Hâkem Kararlarının Tanınması ve İcrası Hakkındaki New York 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/633) (S. Sayısı: :500) (Dağıtma tarihi: 28.12.1990) 

X 46. — 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 47. — 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 48. — 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 raporlarr (1/728) 
(S. Sayısı : 505) (Dağıtma tarihi : 17.1.1991) 

49< — 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) 

50. — 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) 
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X 51. — Bir Evlenme Akdine Dayanmayan Birleşmelerin Evlilik ve Evlilik Dışında 
Doğan Çocukların Düzgün Nesepli Olarak Tesciline ilişkin 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) 
« W " - -<~ 

52. — 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) 

53. — 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) 

54. — 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 Numaralr Sıkıyönetim Kanununun Üç Maddesinde 
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) 

55. — 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 İçişleri Komisyonu Raporu (2/385) (S. Sayısı : 521) (Dağıtma tarihi : 
20.2.1991) 

56. — 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) 

57. — 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) 

58. — Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ye Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/764) (S. Sayısı : 524) (Dağıtma tarihi : 28.2.1991) 

59. — 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) 

60. — 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) 
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X 61. — Adlî Personel ile Hâzine 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) 

62. — 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) 

63. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak ve 9 Arkadaşının, 442 Sayılı Köy Kanu
nunun 74 üncü Maddesinin ikinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/407) (S. Sayısı : 529) (Dağıtma tarihi : 
5.3.1991) 

64. — 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
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/748, 2/133, 2/491) (S. Sayısı : 531) (Dağıtma tarihi : 7.3.1991) 

65. — izmir Milletvekili M. Turan Bayazıt ve 4 Arkadaşının, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi içtüzüğünün 55 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında içtüzük 
Değişiklik Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/484) (S. Sayısı : 532) (Dağıtma 
tarihi : 7.3.1991) 

66. — Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Anayasa ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm komisyonları 
raporları (1/784) (S. Sayısı : 537) (Dağıtma tarihi : 20.3.1991) 

X 67. — 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) 

68. — Hayvan Islahı Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri-
komisyonları raporları (1/648) (S. Sayısı : 538) (Dağıtma tarihi: 25.3.1991) 

X 69. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Kendi Ülkeleri Arasındaki ve Ötesindeki Hava Servisleri için An
laşmanın, Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/679) (S. Sayısı: 539) 
(Dağıtma tarihi : 25.3.1991) 

X 70. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümti ile Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti Ara
sında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka-
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nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/597) (S. Sayısı : 540) (Dağıtma tarihi : 25.3.1991) 

X 71. — 12 Ekim 1929 Tarihinde Varşova'da İmzalanan Uluslararası Hava Taşı
malarına İlişkin Bazı Kuralların Birleştirilmesi Hakkındaki Sözleşmeyi Değiştiren 
Guatemala City Protokolü, 3 Sayılı Montreal Ek Protokolü ve 4 Sayılı Montreal Pro
tokollerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/740) (S. Sayısı: 541) 
(Dağıtma tarihi : 25.3.1991) 

X 72. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
İki Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1 /699) (S. Sayısı: 543) 
(Dağıtma tarihi : 25.3.1991) 

X 73. — Şikago'da 7 Aralık 1944 Tarihinde Âkit ve İmza Edilmiş Ulan Milletler
arası Sivil Havacılık Anlaşmasına 83 (BIS) Maddesinin Eklenmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/737) (S. Sayısı : 544) (Dağıtma tarihi: 25.3.1991) 

X 74. — Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alı
nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
Plan ve Bütçe .komisyonları raporları (1/755) (S. Sayısı : 546) (Dağıtma tarihi : 
25.3.1991) 

X 75. — Çanakkale Milletvekili Ayhan Uysal ve 9 Arkadaşının, Çanakkale Savaş
larına Katılanlara Şeref Madalyası Verilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/338) (S. Sayısı : 547) (Dağıtma tarihi : 
25.3.1991) 

X 76. — Petrol Kanununun Bazı Maddelerimin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasa
rısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/664) 
(S. Sayısı : 548) (Dağıtma tarihi : 29.3.1991) 

77. — Kırşehir Milletvekili Şevki Göğüsger ile Ankara Milletvekili Hazım Ku-
tay'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Geçüci 32 nci Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/503) (S. Sayısı : 550) (Dağıtma 
tarihi : 29.3.1991) 

:—»• « • • • >• 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

(104 üncü Birleşim) 


