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İÇİNDEKİLER
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I. — GEÇEN TUTANAK
ÖZETİ
II. — GELEN KÂ
ĞITLAR
III. — YOKLAMA
VI. — BAŞKANLIĞIN
GENEL
KURULA
SU
NUŞLARI
A) Gündem Dışı Ko
nuşmalar
1. — Kütahya Milletvekili H.
Cavit Erdemir'in, Garp Linyitleri
İşletmesi Tunçbilek bölgesi civan
köylerinin içinde bulunduktan sı
kıntılara ilişkin gündem dışı ko
nuşması ve Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanı Fahrettin
Kurt'un cevabı
2. — Niğde Milletvekili
Mahmut Öztürk'ün, TRT yayın
ları ve TRTdeki kadrolaşmaya
ilişkin gündem dışı konuşması
B) Tezkereler ve Önergeler
1. — Mısır Arap Cumhuri
yetine gidecek olan Adalet Baka-

nı Mehmet Topaç'm dönüşüne
kadar Adalet Bakanlığına, Enerji
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Fah
357:358 rettin Kurt'un vekillik etmesinin
uygun görüldüğüne ilişkin Cum
359
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/778)
2. — İstanbul Milletvekili
Mustafa
Sangül'ün, (6/132) esas
359
numaralı sözlü sorusunu geri al
dığına ilişkin önergesi (4/58)
359
3. — Konya Milletvekili Ömer
Şcker'in, (6/297) numaralı sözlü so
ru önergesinin yazdı soruya çevril
mesine ilişkin önergesi (4/57)
C) Öneriler
a) Danışma
Kurulu
Önerisi
1. — 219 sıra sayılı Kanun
359:361 tasarısının, sözlü sorulann görüş
melerine geçmeden evvel görüşül
mesine ilişkin Danışma Kurulu
önerisi
361:363
V. — KANUN TASARI VE
363
TEKLİFLERİYLE KOMİS
YONLARDAN GELEN Dİ
ĞER İŞLER

Sayfa
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364

364
364
364

364

364
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5. — İstanbul Milletvekili
Mehmet Moğultay'ın, kamu ko
nutlarının tahsis gayesine ve kira
bedellerine ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/20)
369

1. — 852 Sayılı Başbakanlık
Basımevi Döner Sermaye İşlet
mesi Kuruluşu Hakkında Kanu
nun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesine Dair Kanun Tasarısı ve
Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/397) (S. Sayısı : 219)

364:369

VI. — SORULAR VE CE
VAPLAR

369

A)
vapları

369

Sözlü Sorular ve Ce

1. — Hakkâri Milletvekili
Cumhur Keskin'in, olağanüstü
hal ilan edilen illerde bazı okul bi
nalarının askerî amaçla ya da ka
rakol olarak kullanıldığı iddiası
na ilişkjn Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/3)
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369

2. — Adana Milletvekili Cü
neyt Canver'in, hayalî ihracat
yaptığı gerekçesiyle hakkında da
va açılan bir firmaya vergi iadesi
ödendiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/52)

369

3. — Denizli Milletvekili Ad
nan Keskin'in, 1983 - 1987 yılla
rında görevlerine son verilen,
haklarında nakil işlemi uygulanan
ve müfettişlik sınavına tabi tutu
lan öğretmenlere ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından
sözlü soru önergesi (6/15)

369

4. — Hatay Milletvekili
Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, T.C. Ziraat Bankasınca zi
raî kredilerin durdurulduğu iddi
asına ilişkin Devlet Bakanından
sözlü soru önergesi (6/77)

369

6. — Sakarya Milletvekili
Ahmet Neidim'in, 1.1.1988 tari
hinden bugüne kadar gerçekleşti
rilen lastik ayakkabı, bot, çizme
ve terlik ihracatına ve bu mamul
ler için Destekleme ve Fiyat İstik
rar Fonundan yapılan ödemeye
ilişkin Başbakandan sözlü sona
önergesi (6/57)
369
7. — Tunceli Milletvekili
Kamer Genc'in, Anadolu Banka
sına yüz milyon liranın üzerinde
borcu bulunup da 31.12.1987 ta
rihi itibariyle borcunu ödememiş
olan kişi ve kurumlara ve tahsil
edilemeyen banka alacakları hak
kında ne gibi işlem yapıldığına
ilişkin Devlet Bakanından sözlü
soru önergesi (6/21)
369
8. — Hatay Milletvekili Tur
han Hırfanoğlu'nun, 1987 ve
1988 yıllarındaki taşkınlar nede
niyle Hatay İline bağlı bazı ilçe ve
köylerde zarara uğrayan vatan
daşlara ne gibi yardımlar yapıldı
ğına ve taşkınların önlenmesi için
alınacak tedbirlere ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/23) 369
9. — Afyon Milletvekili Ab
dullah Ulutürk'ün, 1987 yılında
alınan şeker pancarı için üretici
lere ne zaman ve nasıl ödeme ya
pılacağına ilişkin Tarım Orman
ve Köyişleri Bakanından sorusu
ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Şük
rü Yürür'ün cevabı (6/27)
369
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10. — Hatay Milletvekili Musta
fa Murat Sökmenoğlu'nun, ku
marhanelerin açtığı sosyal yarala
rı önlemek ve kumarhaneleri ca
zip halden çıkarmak için ne gibi
tedbirler alındığına ilişkin Kültür
ve Turizm Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/28)
11. — Eskişehir Milletvekili
M. Cevdet Selvi'nin, işçilerin
ekonomik ve sosyal sorunlarına
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/32)
12. — Tekirdağ Milletvekili
Enis Tütüncü'nün, pancar üreti
cilerine yapılacak ödemelerin ge
ciktirildiği iddiasına ilişkin soru
su ve Sanayi ve Ticaret Bakanı
Şükrü Yürür'ün cevabı (6/34)
13. — İzmir Milletvekili
Neccar Türkcan'm S.S.K. ve BağKur üyelerinin bazı sorunlarına
ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanı İmren Ay
kut'un cevabı (6/35)
14. — Tekirdağ Milletvekili
Güneş Gürseler'in, Trakya Yağlı
Tohumlar Tarım Satış Koopera
tifleri Birliğince 1988 hasat döne
minde satın alınan ayçiçeği ürü
nü için üreticilere fiyat farkı öde
nip ödenmeyeceğine ilişkin Sana
yi ve Ticaret Bakanından sözlü
soru önergesi (6/38)
15. — Zonguldak Milletveki
li Güneş Müftüoğlu'nun, Amas
ra Sağlık İstasyonunun sağlık hiz
metleri yönünden yetersiz kaldı
ğı iddiasına ilişkin sorusu ve Ça

lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
İmren Aykut'un cevabı (6/40)
380

373

373

16. — Çorum Milletvekili
Cemal Şahin'in, Çorum İli Sun
gurlu İlçesinde yaptırılan konfek
siyon fabrikasının hizmete açıl
mamasının nedenine ilişkin soru
su ve Devlet Bakanı Adnan Kah
veci'nin cevabı (6/42)
383
17. — Ankara Milletvekili
Kâmil Ateşoğullart'ntn, Sıkıyöne
tim Kanununa göre görevlerine
son verilip de bilahara işe alınan
lara arada geçen süre için aylık ve
özlük haklarının verilmediği iddi
asına ilişkin Maliye ve Gümrük
Bakanından sözlü soru önergesi
(6/44)
386

18. — Tunceli Milletvekili
373:376 Orhan Veli Yıldırım'in, halen gö
revde bulunan valilere ilişkin so
rusu ve İçişleri Bakanı Mustafa
Kalemli'nin cevabı (6/45)
386
19. — Tunceli Milletvekili
Orhan Veli Yıldırım'in, Tunceli
376:380 İline bağlı bazı köy ve mezralar
da 1988 yılı Ocak ayında meyda
na gelen olaylara ve bu olayların
sorumlularına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi
(6/46)
390

380

20. — Antalya Milletvekili
Hasan Namal'm, Antalya İli Beldibi mevkiinde vatandaşlarca ta
pulu arazileri üzerine yaptırılan
binalardan bazılarının Antalya
Valiliğince yıktırıldığt iddiasına
ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/47)
390
21. — Çorum Milletvekili
Rıza Ilıman'm, Çorum ili Orta-
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köy İlçesi Yaylacık Köyünde yap
tırılan ortaokulun öğretime açıl
mamasının nedenine ilişkin Mil
lî Eğitim Gençlik ye Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/48)
22. — Hatay Milletvekili
Öner Miski'nin, ABD ile yapılan
Savunma ye Ekonomik İşbirliği
Anlaşmasının onaylanmasının ge
ciktirilme nedenine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/49)
23. — Zonguldak Milletve
kili Şinasi Altıner'in, isçilerin kı
dem tazminatlarından vergi keşi'
leceği iddiasına ilişkin Maliye ye
Gümrük Bakanından sözlü soru
önergesi (6/50)
24. — Adana Milletvekili
Abdullah Sedat Doğan'm, tedavi
amacıyla yurt dışına gitmek iste
yen bir vatandaşımıza pasaport
verilmediği iddiasına ilişkin soru
su ve İçişleri Bakanı Mustafa Ka
lemli'nin cevabı (6/51)

Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın
cevabı (6/61)
392:394

390

390

390

28. — Samsun Milletvekili
İrfan Demiralp'in, bankalardaki
döviz tevdiat hesaplarına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/62)
394
29. — Samsun Milletvekili
İrfan Demiralp'in, ülkemiz üze
rinden İran'a silah gönderildiği
iddiasına ilişkin Millî Savunma
Bakanından sözlü soru önergesi
(6/63)
394
30. — Afyon Milletvekili Ba
ki Durmaz'm, sağlık ocaklarına
ilişkin sorusu ve Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanı Nihat Kitapçı'nm
cevabı (6/64)
394:397

31. — Afyon Milletvekili Ba
ki Durmaz'm, din görevlilerinin
eğitim programlarının geliştiril
mesi ve ödeneklerinin artırılması
için ne gibi tedbirler düşünüldü
390:392
ğüne ilişkin Devlet Bakanından
sözlü soru önergesi (6/65)
397

25. — Adana Milletvekili
Cüneyt Canver'in, bazı bürokrat
ların aynı zamanda ABD vatan
daşı oldukları iddiasına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/92)

392

26. — Samsun Milletvekili
Ali Eser'in, birinci Özal Hükü
metinde görev alan eski bakanla
ra resmî taşıt tahsis edildiği iddi
asına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/60)

392

27. — Samsun Milletvekili
Ali Eser'in bakanlar için satın alı
nan veya kiralanan lojmanlara
ilişkin Başbakandan sorusu ve

O : 1

32. — Artvin Milletveli Ay
han Arifağaoğlu'nun, Artvin İl
merkezindeki öğretmen okulu
kampusu ile Şavşat İlçesindeki te
mel eğitim okulu binasının Jan
darma komutanlıklartnca kulla
nıldığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından
sözlü soru önergesi (6/95)
397
33. — Sakarya Milletvekili
Ahmet Ne idim'in, Sakarya İli
Kültür Sarayı inşaatına ilişkin so
rusu ve Kültür ve Turizm Bakanı
Mustafa Tınaz Titiz'in cevabı
397:399
(6/66)
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34. — Sakarya Milletvekili
Ahmet Ne idim'in, Sakarya İli or
ganize sanayi bölgesi inşaatına
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/67)
35. — Zonguldak Milletve
kili Güneş Müftüoğlu'nun, pro
fesyonel futbol liginde uygulanan
puan sistemine ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından
sözlü soru önergesi (6/68)
36. — Zonguldak Milletve
kili Güneş Müftüoğlu'nun, rotas
yona tabi öğretmenlerin mağdu
riyetlerine ve alınması gerekli ted
birlere ilişkin Milî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/69)
37. — Zonguldak Milletve
kili Güneş Müftüoğlu'nun, ihti
yaç sahibi köylülere kereste veril
mediği iddiasına ilişkin Tarım
Orman ve Köyişleri Bakanından
' sözlü soru önergesi (6/70)
38. — Nevşehir Milletvekili
Esat Kıratlıoğlu'nun, patates üreti
cilerinin sorunlarına karşı ne gibi
tedbirler alınacağına ilişkin sorusu ve
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı
H. Hüsnü Dogan'ın cevabı (6771)
39. — Zonguldak Milletve
kili Koksal Toptan'm, Zonguldak
İlinin su ihtiyacını karşılayacak
Ulutam Barajının ne zaman ta
mamlanacağına ilişkin sorusu ve
Bayındırlık ve İskân Bakanı İsma
il Safa Giray'ın cevabı (6/72)

399

399

399

O : 1

40. — Hatay Milletvekili
Öner Miski'nin, 25 Mart 1984 ta
rihinden bu yana kaç belediyenin
mülkiye müfettişlerince denetlen
diğine ve denetim sonuçlarına
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/96)
406
41. — Sakarya Milletvekili
Ahmet Neidim'in, çift pasaport
lu kamu görevlilerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi
(6/73)
+06
42. — Kocaeli Milletvekili
Alaettin Kurt'un, Eskihisar ve
Topçular, feribot iskelelerinin in
şaatlarına ilişkin sorusu ve Ulaş
tırma Bakanı Ekrem Pakdemirli'nin cevabı (6/74)
407:40S
B) Yazılı Sorular ve Ce
vapları
409

399

. 1. — Adana Milletvekili M.
Selahattin Kılıç'm, 30.3.1984 1.2.1989 tarihleri arasında hakla
rında suç duyurusu yapılan, gö
revinden alınan ve mahkemeye
sevk edilen belediye başkanlarına
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı
Mustafa Kalemli'nin yazılı cevab. (7/537)
«**10

399:405

2. — İstanbul Milletvekili
Mustafa Sarıgül'ün, GalatasarayMonaco maçını izlemek üzere
yurt dışına gidecek taraftarlardan
konut fonu alınmamasının düşü
nülüp düşünülmediğine ilişkin so
rusu ve Devlet Bakanı Adnan
405:406 Kahveci'nin yazılı cevabı (7/543) 410:411
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I. — GEÇEN '
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te
açılarak iki oturum yaptı.
Samsun Milletvekili İrfan Demiralp,
şoför esnafının sorunlanna ilişkin gündem
dışı bir konuşma yaptı.
Mısır Arap Cumhuriyeti Meclis Baş
kanının davetine icabet etmesi Genel Ku
rulca uygun görülen TBMM Başkanına
refakat edecek milletvekillerine ilişkin Baş
kanlık tezkeresi Genel Kurulun bilgisine
sunuldu.
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm Komisyonunda açık bulunan üyeli
ğe, SHP Grubunca aday gösterilen Sivas
Milletvekili Ekrem Kangal seçildi.
852 Sayılı Başbakanlık Basımevi Dö
ner Sermaye İşletmesi Kuruluşu Hakkın
da Kânunun Değiştirilmesine Dair Kanun
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
porunun (1/397) (S. Sayısı: 219) görüşül
mesi, Komisyon yetkilileri Genel Kurul
da hazır bulunmadıklarından ertelendi.
Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, işçi, memur ve emekliler ile dul ve
yetimlerinin ekonomik sorunlanna ilişkin
(6/6) sorusuna Devlet Bakanı Adnan
Kahveci,
Balıkesir Milletvekili İ. Önder Kır
lı'nın, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı olan
zırhlı araç ve gereçlerin alımında bir ABD
firmasının tercih edilmesinin nedenine
uişkin (6/9),
İçel Milletvekili M. İstemihan Talay'm, Deniz Kuvvetlerimize yeni katılan bir
firkateynin isimlendirilmesine ilişkin (6/37);
Sorularına Millî Savunma Bakanı
Ercan Vuralhan,
Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak Ceylan'm, olağanüstü hal ilan edilen
illerde ateşli silah ruhsatı almak için ya
pılan müracaatlara ilişkin (6/10),

O : 1

TANAK ÖZETİ
İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in,
sağlık nedeniyle yurt dışına gitmek iste
yip de sakıncalı görüldükleri için pasaport
verilmeyen vatandaşlarımıza ilişkin (6/30),
Kütahya Milletvekili Mehmet Kork
maz'm, Kütahya İlinde yeni kurulan ilçe
lere gerekli atamaların ne zaman yapıla
cağına ilişkin (6/78),
Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in,
Çorum İline bağlı bazı köylerin sınır ihti
lafı nedeniyle odunsuz kaldığı iddiasına
ilişkin (6/43),
Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in,
kaçakçılık olaylarına adları karışan yöne
tici ve bürokradar hakkında ne gibi işlem
ler yapıldığına ilişkin (6/140), sorularına
İçişleri Bakanı Mustafa Kalemli,
İzmir Milletvekili Türkân Akyol'un,
günlük bir gazetenin 29.1.1988 tarihli nüs
hasında yer alan Devlet Bakanı Cemil Çi
çek ile ilgili bir yazıya konu edilen olaya
ilişkin (6/25),
Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Vakıflar Bankasının Karabük ve
Safranbolu şubelerince köy muhtarlarına
28.11.1987 Cumartesi günü camilere ve
köylere yardım adı altında ödemelerde bu
lunulduğu iddiasına ilişkin (6/56);
Sorularına Devlet Bakanı Cemil
Çiçek,
Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Kanunî Sultan Süleyman Sergisi
nin Londra'daki açılışının Başbakanı temsilen eşi Semra Özal tarafından yapılaca
ğı iddiasına ilişkin (6/29),
Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Bakanlık Danışmanlığına Yapılan bir
atamaya ilişkin (6/39);
Sorularına Kültür ve Turizm Bakanı
Mustafa Tınaz Titiz,
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Amasya Milletvekili Mehmet Tahir
Köse'nin, İller Bankası 16 ncı Bölge Mü
dürünün bir müteahhide fazla ödemede
bulunduğu iddiasına ilişkin (6/31),
Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Altınkaya Barajı baraj gölü sahasında kalan
arazilerin istimlak bedellerinin ne zaman
ödeneceğine ilişkin (6/58);
Sorularına Bayındırlık ve İskân Ba
kanı İsmail Safa Giray,
Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'm,
Çorum İli Alaca İlçesi PTT binasının iş
letmeye açılmamasının nedenine ilişkin
(6/41) sorusuna Ulaştırma Bakanı Ekrem
Pakdemirli,
Afyon Milletvekili Baki Durmaz'm,
Afyon İline bağlı kaç köyde içme suyu bu
lunmadığına ilişkin (6/59) sorusuna Tarım
Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü
Doğan;
Cevap verdiler, soru sahipleri de ce
vaplara karşı görüşlerini açıkladılar.
(6/3), (6/77), (6/28), (6/47), (6/62),
(6/63), (6/103), (6/120), (6/124) numaralı
sözlü sorular, soru sahipleri izinli olduk
larından,

O : 1

(6/15), (6/23), (6/27), (6/45), (6/46),
(6/51), (6/92), (6/66), (6/70), (6/71), (6/72),
(6/%), (6/73), (6/102), (6/81), (6/104), (6/84),
(6/105), (6/106), (6/89), (6/93), (6/99), (6/137)
numaralı sözlü sorular, soru sahipleri Ge
nel Kurulda hazır bulunmadıklarından bir
defaya mahsus olmak üzere,
(6/21), (6/32), (6/35), (6/40), (6/42),
(6/44), (6/49), (6/50), (6/95), (6/107),
(6/132) numaralı sözlü sorular ilgili bakan
lar Genel Kurulda hazır bulunmadıkla
rından,
(6/34), (6/38), (6/48), (6/60), (6/61),
(6/64), (6/65), (6/74), (6/75), (6/76),
(6/80), (6/91), (6/100) numaralı sözlü so
rular, soru sahiplerinin görüşülmüş baş
ka soruları bulunduğundan;
Ertelendiler.
(6/101), (6/146), (6/119) numaralı söz
lü sorular da, soru sahipleri tarafından ge
ri alındı.
23 Şubat 1989 Perşembe günü saat
15.00'te toplanılmak üzere birleşime saat
18.46'da son verildi.
Başkan
Başkanvekili
E. Yıldırım Avcı

(6/52), (6/20), (6/57), (6/67), (6/68),
(6/69), (6/97), (6/79), (6/82), (6/83),
(6/85), (6/86), (6/121), (6/94), (6/98),
(6/136), (6/108) numaralı sözlü sorular, so
ru sahipleri ve ilgili bakanlar Genel Ku
rulda hazır bulunmadıklarından,

Kâtip Üye
İstanbul
Mustafa Sartgül

Kâtip Üye
Kastamonu
Nurhan Tekimi

II. — GELEN KÂĞITLAR
23 . 2 . 1989 Perşembe
Teklif
1. — Diyarbakır Milletvekili Abdulkadir Aksu ve 4 Arkadaşının, 2972 Sayılı
Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlık
ları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkın
da Kanunun Bazı Maddelerinde Değişik
lik Yapılmasına Dair 7.12.1988 Tarih ve
3507 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde ek

lenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/162)
(Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş ve Komisyona havale tarihi: 22.2.1989)
Tezkereler

1. — Muğla Milletvekili Tufan Do
ğu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi
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(3/772) (Anayasa ve Adalet Komisyonları
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona)
(Başkanlığa geliş tarihi : 22.2.1989)
2. — Ankara Milletvekili Arif Sağ'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi
(3/773) (Anayasa ve Adalet Komisyonları
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona)
(Başkanlığa geliş tarihi : 22.2.1989)
3. — Adıyaman Milletvekili Zeynel
Aslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi
(3/774) (Anayasa ve Adalet Komisyonları
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona)
(Başkanlığa geliş tarihi : 22.2.1989)
4. — İzmir Milletvekili Erdal İnönü'
nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi
(3/775) (Anayasa ve Adalet Komisyonları
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona)
(Başkanlığa geliş tarihi : 22.2.1989)
5. — Kocaeli Milletvekili Ali Rıza
Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tez
keresi (3/776) (Anayasa ve Adalet Komis

O : 1

yonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyona) (Başkanlığa geliş tarihi :
22.2.1989)
6. — İsparta Milletvekili Süleyman
Demirci'in, Yasama Dokunulmazlığının
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tez
keresi (3/777) (Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyona) (Başkanlığa geliş tarihi :
22.2.1989)
Yazûı Soru Önergeleri

1. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Emlak Bankasınca bir firmaya te
minatsız kredi verildiği ve Memduh Paşa
Yalısının fahiş fiyatla satın alındığı iddia
larına ilişkin Başbakandan yazılı soru
önergesi (7/565) (Başkanlığa geliş tarihi :
22.2.1989)
2. — İstanbul Milletvekili Mustafa
Sarıgül'ün, lig maçlarını izleyecek öğren
ciler için bilet fiyatlarında tenzilat yapıl
masının düşünülüp düşünülmediğine iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/566) (Başkan
lığa geliş tarihi : 22.2.1989)
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 15.00
BAŞKAN : Başkanvekili E. Yıldırım Avcı
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Sarıgül (İstanbul), Mümtaz Özkök (Sakarya)

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 63 üncü Birleşimini açıyorum.
III. — YOKLAMA
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle
yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekille
rinin, salonda bulunduklarını yükses ses
le bildirmelerini rica ediyorum.

(Gaziantep Milletvekili Mehmet Akdemir'e kadar yoklama yapıldı)
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı var
dır, görüşmelere başlıyoruz.

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
GÜNDEM DİŞİ KONUŞMALAR bunun için birtakım faaliyetlerde bulunma
1. — Kütahya Milletvekili H. CavitErde- ları tabiidir, fakat bunlar yapılırken göze
tilmesi gereken bazı gerçekler ve ilkeler var
mir tn, Garp Linyitleri işletmesi TunçbM bölge
dır. İşte, bu gerçeklerin ihmal edilmesi ba
si civarı köylerinin içinde bulundukları sıkıntılara
zı haksızlıklar doğurmakta ve yine haksız
Üişkin gündem dışı konuşması ve Enerji ve Tabii
olarak
birtakım zararlar verilmektedir. Ba
Kaynaklar Bakanı Fahrettin Kurt'un cevabı
zı köyler ve bu köylerde yaşayanlar, bu faa
BAŞKAN — Gündeme geçmeden
liyetlerden veya bu faaliyederin neticelerin
önce, iki sayın milletvekilinin gündem dışı
den dolayı zarar görmekte, haksızlıklara,
söz istemi vardır, onlara söz vereceğim.
adaletsizliklere, sıkıntılara maruz kalmak
. İlk olarak, Kütahya Milletvekili Sa
tadırlar. Hiçbir zaman, nimet başkasına,
yın Cavit Erdemir'in Garp Linyitleri İş
külfet de bir başkasına ait olmamalıdır. Bu
letmesi lunçbilek bölgesi civannda bulu
rada, maalesef bu köyler, külfete katlanmak
nan bazı köylerin içinde bulundukları sı
tadırlar. Haksızlıkları, adaletsizlikleri, sıkın
kıntılar hakkında gündem dışı söz istemi
tılan yok etmesi gereken devletin, bunların
vardır.
sebebi olmaması gerekir. Bu yöredeki köy
lerimizden birkaçının çektiği sıkıntıları, mü
Buyurun Sayın Erdemin
şahhas olaylarla belirterek konuya açıklık
H. CAVİT ERDEMİR (Kütahya) getirmek istiyorum.
Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
A)

leri; sözlerime başlamadan önce, Yüce
Meclisimizi saygıyla selamlıyorum.
Türkiye Kömür İşletmelerine bağlı
Garp Linyitleri İşletmesi lavşanlt - lunç
bilek bölgesi civannda bulunan köylerin
içinde bulunduğu sıkıntılan belirtmeye ça
lışacağım.
Bu işletmelerin devlete ait yeraltı ser
vetlerini işlemeleri, kömür üretmeleri ve

Bu köylerden Bozbelen Köyü, büyük
bir içme suyu sıkıntısı içindedir. Bölgedeki
kömür üretimi ve bu maksatla yapılan di
namit patlamaları sebebiyle, bu köyün su
kaynakları kaybolmuş olup, bunun neti
cesi olarak, köy yıllardan beri büyük bir
su sıkıntısı içinde yaşamaktadır. Maalesef,
ilgililerce, yıllardan beri buna tam bir ça
re bulunmamıştır.
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Yine bu civarda bulunan Ömerler
Köyü halkı ise, atalarından, dedelerinden
kalma olup, yüzyıllardır kullanageldikleri arazi ve tarlalarının Garp Linyitleri İş
letmesi müessesesi tarafından istimlak
edilmesi sonunda, bu mülklerinin devlet
tarafından alınması gibi büyük bir hak
sızlıkla karşı karşıya kalmışlardır. Atala
rından, dedelerinden kendilerine intikal
eden ve istimlak edilmemiş olsaydı kullan
maya devam edecekleri bu tarla ve arazi
lerinin altında kömür bulunduğu için, bu
mülk sahipleri âdeta cezalandırılmışlardır.
Ömerler Köyü halkının bu derdine de bu
güne kadar eğilinmemiş ve çare mercii ol
ması gereken devletçe bir çare bulunma
mıştır.

bu, çare olmaktan çok uzak bulunmakta
dır. Susuzluk, ayrıca sağlık açısından da
büyük tehlikeler doğurmaktadır. 3 - 4 ki
lometre ötede Tunçbilek Kasabası Mede
nî imkânlara sahip olarak yaşarken, bu
köy, ortaçağ şartları içinde kaderiyle baş
başa bırakılmıştır. 1986 yılında bütün iş
lemler bitirildiği ve inşaat safhasına gelin
diği halde, bugüne kadar bu işin Tarım
Orman ve Köyişleri Bakanlığınca neden
ihmal edildiğini, neden bu inşaatın baş
latılmadığını ve çile çeken bu insanların
yeni yuvalarına neden kavuşturulmadığı
nı anlamak mümkün değildir. Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanlığının, 1989 yılın
da Beke Köyünün yeni yerleşim yeri in
şaatını başlatmasını içtenlikle diliyoruz.

75 - 80 hane olan Beke Köyü ise,
Garp Linyitleri İşletmesi tarafından istim
lak edilmiştir. Tahminen 50 hanenin Tav
şanlı merkezinde bir semte naklinin karar
laştırıldığı, 1986 yılında bütün işlemler ta
mamlandığı ve inşaat safhasına gelindiği
halde, şu ana kadar maalesef inşaata baş
lanmamış ve köy halkı, büyük zorluk ve
sıkıntılar içindeki yaşantısıyla baş başa bı
rakılmıştır. Köyün tahminen hemen 1 ki
lometre ötesinde kömür üretimi sebebiy
le her gün dört beş defa dinamit patlatılmakta ve bunun neticesi olarak da, evle
rin duvarları çatlamış ve oturulmaz hale
gelmiş bulunmaktadır. Bu dinamit patla
tıl maları sebebiyle bütün köy ve evler sal
lanmakta, bu ise, ayrıca büyük bir hayat!
tehlike doğurmaktadır.

Yukarıdan beri anlatmaya çalıştığı
mız, bu bölgedeki tüm köylerin sıkıntıla
rının kısa zamanda ilgililerce ele alınıp gi
derilmesini temenni ederek sözlerime son
veriyor, Yüce Meclise saygılarımı sunuyo
rum. (DYP sıralarından alkışlar)

Belirttiğimiz sebeplerden dolayı köy
de yol olmadığı gibi, telefon da bulunma
maktadır. Yine, patlatılan dinamitler ve
kömür üretimi sebebiyle köyün su kaynak
ları -bölgedeki civar köylerde de olduğu
gibi- tamamen kurumuş ve köy tamamen
susuz kalmıştır. Zaman zaman, düzensiz
olarak, Garp Linyitleri İşletmesi tarafın
dan tankerlerle köye su getirilmekte ise de,

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın
Erdemir.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR
BAKANI FAHRETTİN KURT (Trab
zon) — Sayın Başkan, söz istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR
BAKANI FAHRETTİN KURT (Trab
zon) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Kütahya Milletvekili Sayın Cavit Er
demir'in, Bakanlığımı ilgilendiren ve Kü
tahya, Tunçbilek ve Tavşanlı havzalarının
civar köyleriyle ilgili şikâyetlerini dikkat
le dinledim; civar köylerin problemleriy
le ilgilendiği ve sahip çıktığı için, kendile
rine huzurlarınızda teşekkür ediyorum.
Bugüne kadar bu yörede yapılan uy
gulamalarda, personel alımlarının yüzde
80'e yakını bu köylerden yapılmış olup,
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halen işletmede mevcut 8 600 işçinin 6 bi
ne yakını, bu yörenin insanlarından oluş
maktadır. Yapılan imtihanlarda puanlar
eşit olduğu takdirde, yine bu yörenin in
sanları tercih edilmekte, ayrıca kendileri
ne ekstra 40 puan daha, tercih sebebi ola
rak verilmektedir. Tabiî ki bir bölgeye her
hangi bir tesis kurulduğu zaman, önce
milletimize hizmet etmesi, dolayısıyla
onun yan ürünü olarak da yöre insanları
nın bundan istifade etmesi en doğal ve en
tabiî haklarıdır.
Buradaki çalışmalardan dolayı gün
deme getirmiş olduğu, içme suyu borula
rının kırılması, su kaynaklarının bozulma
sı hakkındaki iddialar da doğru değildir.
Zaman zaman bozulan bu su yollarını,
Garp Linyitleri İşletmeleri onarmakta, ye
ni su kaynakları ile bunları takviye etmek
tedir. İstimlaki söz konusu edilen Beke
Köyünün 85 hanesi için muhtelif defalar
yer gösterilmiş olmasına rağmen, köylü
ler bu yerleri beğenmemiştir. İstimlak iş
lemi bitmiştir, paraları tamamen yatmış
tır. En son Tavşanlı havalisi Sorkun Böl
gesinde beğenmiş oldukları yere bir aya
kadar da yerleşebilmeleri için gerekli alt
yapı çalışmalarına başlanacağını ayrıca
belirtmek isterim.
Zaten, Beke Köyü içme suyunu bu
güne kadar kuyulardan temin ediyordu;
nakledilecek olduğu için de, buraya bu ko
nuda şu andaki ihtiyaçların ötesinde bü
yük bir yatırım yapılmamıştır. Yeni yer
leşim bölgelerinde kendilerine insanca ya
şayabilecekleri şekilde gerekli altyapı ve iç
me suyundan kanalizasyona kadar her
türlü hizmet getirilecektir.
Ben, Sayın Cavit Erdemir'e, konuy
la ilgilendiği için tekrar teşekkür ediyor,
hepinize en derin saygılarımı sunuyorum.
(ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın
Kurt.
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2. — Niğde Milletvekili Mahmul Öztürk'ün, TRTyayınları ve TRT'deki kadrolaşmaya
ilişkin gündem dışı konuşması

BAŞKAN - Niğde Milletvekili Sa
yın Mahmut Öztürk, TRT yayınları ve
kadrolaşma hakkında gündem dışı söz is
temişlerdir.
Buyurun. (DYP sıralarından alkışlar)
MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) —
Sayın Başkan, Sayın milletvekilleri; TRT ya
yınları hakkında görüşlerimi belirtmek üze
re söz almış bulunuyorum. Sözlerime baş
lamadan önce, hepinizi saygıyla selamlarım.
Sayın Başkan, sayın üyeler; bir dev
letin ve onun hükümetlerinin en önemli
görevi, kuşkusuz, kendi milletinin ekono
mik, sosyal, kültürel, millî ve dinî değer
lerini koruyarak, bunları azamî seviyede
yükseltmektir. Nitekim, bir devlette eko
nomik göstergeler yetersiz olsa bile, millî
ve manevî değerlerinin yüksekliği, o mil
letin ve devletin ayakta kalmasını sağla
yan önemli faktör olmuştur. Nitekim buna bir misal vermek istiyorum- Osman
lının çöküş döneminde, genç Türkiye
Cumhuriyetinin kuruluş çabalarının te
melinde, millî ve manevî değerlerin öne
mi tartışılmaz seviyede bir gerçek olarak
ortada durmaktadır. Kara Fatma'ya sır
tında mermi taşıtan, Çanakkale'de Yah
ya Çavuşu coşturan, ayağındaki çarığı yi
yerek vatanı için ölenleri -ki, Allah onlar
dan razı olsun ve rahmetini esirgemesinharekete geçiren tek unsur, millî ve ma
nevî değerler olmuştur.
Sayın Başkan, sayın üyeler, Özal Hü
kümetlerine gelene kadar, Türkiye Cum
huriyeti Devletini idare eden hükümetler
genelde, Türk Milletinin millî ve manevî
değerlerine özen göstermeye gayret etmiş
ler, yaptıkları kanunlara da bunu vazge
çilmez hüküm olarak koymuşlardır, dev
let eliyle bunların gelişmeleri için çaba
göstermişlerdir.
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Sayın Başkan, millî, manevî ve kül
türel değerlerimizin gelişmesinde bugün
en etkin yayın organının TV ve radyo ol
duğu tartışılmaz bir gerçektir. Nitekim, bu
gerçeği iyi gören ve devletin bu önemli ku
ruluşunu önce kendi malı sanıp, ANAP'm özel videosu haline getiren TRT, şimdi
de, doğrudan doğruya Türk Milletinin
millî değerlerini hedef alan, dinî duygu
larını rencide eden, körpe dimağları ze
hirleyen, Türk büyükleriyle alay eden,
Türk aile yapısını tahrip eden, Batı'da bile
gösterilmeyen ve gençliği sapıklığa sevk
eden yayınları âdeta sanat değeri varmış
gibi gösterip zorla seyrettiren, müzikal adı
altında TV'de seks, şov gösterileri yaptı
ran; yaptırdığı açıkoturumlarla âdeta
Türk toplum yapısını çarpık gösteren olay
ları izletmeyi, tabiî olaylar haline getir
miştir.
Sayın Başkan, sayın üyeler; Parla
mento içinde ve dışında öteden beri siya
sî partiler olmuştur; hepsi de, kendi parti
programlarında millî ve manevî değerle
re önem vereceklerini az çok belirtmişler
dir. Ancak, şimdiye kadar hiçbir parti de
ANAP kadar transformasyona uğrayarak,
milliyetçi ve maneviyatçı gözüküp, Türk
devlet yapısını, millî ve manevî değerleri
mizi böyle tahribe uğratmamıştır.
Sayın Başkan, son bütçe görüşmesin
de, Sayın Başbakan, Türkiye ve Türk eko
nomisinin büyük bir transformasyon ge
çirdiğini ve bunu ANAP İktidarının sağ
ladığını övünerek söylüyor; doğru. ANAP
bu konuda yerden göğe kadar haklı. An
cak, bu transformasyon, Türkiye'nin kal
kınmasında değil de, bizzat, Sayın Kah
veci ve Sayın Duna ekibine teslim edilen
TRT'de olmuştur. Şöyle k i : Sayın Duna'nın göreve getirilmesiyle birlikte, Sayın
Özal, sanki Birinci Özal Hükümetinden
intikam alırcastna, Birinci Özal Hüküme
tinin TRT üzerinde ne kadar tasarrufu ol
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muşsa, onları iz bırakmaksızın silercesine icraatlara girişmiştir. Sayın Duna'nın,
göreve gelir gelmez ilk icraatı, Türk Dev
leti ile milleti aleyhine faaliyet gösteren ve
yıkıcı ve bölücülüğü bağımsız Türk mah
kemelerince de tescil edilen sicilli kişileri
göreve getirmek ve kendisinden sonra te
peden tabana doğru hızla kadrolaşma ha
reketine girişmek olmuştur. Nitekim, Sa
yın Duna'nın göreve başladığı günden bu
güne kadar, yaklaşık 400'e yakın personel
hareketi olmuş, görevden almanlann pek
çoğu, devletine ve milletine bağlı ve bu
lundukları görevlerde bizzat Birinci
ANAP Hükümeti zamanında takdirname
ile mükâfatlandırılan personeldir.
Şimdi, burada Sayın Bakana ve Hü
kümete soruyorum : Görevden aldığınız
radyo müdürlerinin, bölge müdürlerinin
ve diğer idarecilerin suçları ne? Siz bun
ları, niçin, amir olarak görev yaptıkları
yerlere uzman memur olarak atıyorsunuz?
Buradaki maksadınız, devlete, millî ve
manevî değerlere bağlı olmayı cezalandır
mak mı? Bunları bilmek istiyoruz.
Sayın Başkan, bir de Sayın Duna eki
binin göreve getirdiği kadrolaşma harekâ
tına bir bakalım : Özellikle Sayın Duna,
TRT'nin kritik noktalarına getirdiği per
sonelde âdeta; a) Sıkıyönetimce tutuklan
mak, b) mahkemelerde yıkıcılık ve bölü.cülükten mahkûm olmak, c) yapılan gü
venlik soruşturmasında mutlaka devlet
aleyhine faaliyet gösterdiğini belgelemek
ve Türk'ün neyi varsa ona ters düşmüş ol
mak şartlarını aramaktadır.
Sayın Başkan, elimizde somut delil
ler yok; ama, TRT'nin kritik noktalarına
yapılan atamaları, sanki dışarıda Türki
ye'nin aleyhine faaliyet gösteren, yasal ol
mayan kuruluşlar yönlendiriyor izlenimi
doğmaktadır bizde. Buna bir misal ver
mek istiyorum : Bölge müdürlerini bir an
da uzmanlığa indiren Duna ekibi, Diyar-
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bakır Bölge Müdürlüğünde beşinci dere
cede kadrolu memur olan bir görevliyi
yaklaşık iki aylık bir süre içerisinde terfi
ettirerek, birinci derecede bölge müdür-.
lüğüne ve şimdi de Genel Müdürlük bün
yesinde daha üst bir düzeye getirmiştir.
Niçin yapıyor bunları?

faizli kredileriyle ayakta durur haje geti
rilmiş ve kendi yatırımlarını finanse ede
mez hale gelmiştir. Kurumlar Vergisini
ödeyemez durumdadır. Devlet parasıyla,
aşırı ideoloji sahipleri âdeta ihya edilmek
tedir. Milliyetçi ve maneviyatçı kadrolar
hızla tasfiye edilmektedir.

Sayın Başkan, kısaca, sadece oy al
mak için milliyetçi ve muhafazakâr olan
ANAP, TRT'deki icraatıyla, aşın derece
de sola kaymıştır. Devlet kesesinden para
harcamada Başbakandan hiç geri kalma
yan Sayın Duna, gerek muhteva, gerekse
millî ve manevî değerlerimizi küçük dü
şürücü programlara avuç dolusu paralan
bol keseden vermektedir. Bir örnek ver
mek istiyorum : Birinci Özal Hükümeti
zamanındaki genel müdür tarafından, çe
kiminin tamamı yurt dışında yaptırılan,
dört ayda tamamlanan ve 16 bölümlük di
zi halinde yayma giren, her şeyi ile Türk
lük tarihini yücelten "Avrupa'da Türk
izleri" eserinin tamamına 90 milyon Türk
Lirası harcanmış iken, "Güler misin, ağ
lar mısın?" programının bir saatlik bölü
müne 128 milyon lira; yine, "Olacak O
Kadar" programının bir saatine 1988 yı
lında 50 milyon, 1989 yılında ise 80' mil
yon Türk Lirası verilmektedir. Bu misal
leri daha da çoğaltabiliriz.

Sözlerimi, seçim meydanlannda mil
liyetçi ve maneviyatçı, TRT'nin bugünkü
gidişatı karşısında transformasyona uğra
yan ANAP'lı milletvekillerine seslenerek
bitirmek istiyorum; fani dünyada, kuldan
çekindiğiniz kadar, şu kürsüde Allah ve
millet için ettiğiniz yemini hatırlayın kâfi.
Saygılarımı sunanm Sayın Başkan.
(DYP sıralarından alkışlar)

Peki, TRT bunu nereden veriyor,
onu da söyleyeyim : Ticarî bankalardan
yüksek faizle aldığı paralar ve zarurî ya
tırımlarından kestiği ödeneklerden ver
mektedir.
Sayın Başkan, sayın üyeler; Sayın
Kahveci zihniyetine vejCem Duna ekibi
ne TRT'nin teslim edilmesiyle, millî ve
manevî değerlerimiz hızla tahrip edilmek
tedir. TRT programlarında, şimdiye ka
dar, gerek süre artışı ve gerekse kalitede
bir iyileşme olmamıştır. TRT'de becerik
siz ve ideolojik hızlı bir kadrolaşma baş
lamıştır. Malî yönden TRT bir çöküntü
ye gitmektedir. Ticarî bankaların yüksek

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın
Öztürk.
Gündeme geçiyoruz.
B) TEZKERELER VE ÖNER
GELER
1. —Mim Arap Cumhuriyetine gülecek olan
Adalet Bakam Mehmet Topaç'vn dönüsüne kadar
Adalet Bakanhğtna, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kam Fahrettin Kurt'un vekUlik etmesinin uygun gö
rüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi
(3/778)
BAŞKAN — Gündemin, "Sunuş
lar" kısmında, Cumhurbaşkanlığının bir
tezkeresi vardır, okutup bilgilerinize suna
cağım :
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
Görüşmelerde bulunmak üzere,
25 Şubat 1989 tarihinde Mısır Arap Cum
huriyetine gidecek olan Adalet Bakanı
Mehmet Topaç'in dönüşüne kadar; Ada
let Bakanlığına, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı Fahrettin Kurt'un vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uy
gun görülmüş olduğunu bilgilerinize
sunarım.
Yıldırım Akbulut
Cumhurbaşkanı Vekili
363 —
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunul
muştur.

BAŞKAN — Gereği Başkanlıkça ya
pılacaktır.

2. —istanbul Milletvekili Mustafa Songül'
ün, (6/132) esas numaralı sözlü sorusunu geri al
dığına ilişkin önergesi (4/58)

C)
ÖNERİLER
a) Danışma Kurulu Önerisi
1. — 219 stra saytlt kanun tasarısının, sözlü
soruların görüşmelerine geçmeden evvel görüşülme
sine ilişkin Danışma Kurulu önerisi

BAŞKAN — Bir sözlü soru önerge
sinin geri verilmesine dair önerge vardır,
okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
Gündemin "Sözlü Sorular" kısmı
nın 70 inci sırasında yer alan (6/132) esas
numaralı sözlü soru önergemi geri
alıyorum.
Gereğini arz ederim.
Saygılarımla.
Mustafa Sarı gül
İstanbul

BAŞKAN — Danışma Kurulunun
bir önerisi vardır, okutup, oylarınıza su
nacağım :
Danışma Kurulu Önergesi
No. : 24
23.2.1989
22.2.1989 tarihli 62 nci Birleşimde,
Komisyon hazır bulunmadığı için Görü
şülemeyen, gündemin birinci sırasındaki
219 sıra sayılı kanun tasarısının, 23.2.1989
tarihli birleşimde, sözlü soruların görüş
melerine geçmeden görüşülmesinin öne
rilmesi uygun görülmüştür.

BAŞKAN — Soru önergesi geri ve
rilmiştir.

Yıldırım Akbulut
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı

3. — Konya Milletvekili Ömer Şeker'in,
(6/297) numaralı sözlü soru önergesinin yazılı so
ruya çevrilmesine ilişkin önergesi (4/57)

BAŞKAN — Bir sözlü sorunun, ya
zılı soruya çevrilmesine dair önerge var
dır, okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
Gündemin "Sözlü Sorular" kısmı
nın 283 üncü sırasında yer alan (6/297)
esas numaralı sözlü sorumun yazılı soru
ya çevrilmesi için gereğini arz ederim.
Saygılarımla.
Ömer Şeker
Konya

Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu
Anavatan Partisi Grup
Başkanvekili
Hikmet Çetin
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup
Başkanvekili
Koksal Toptan
Doğru \bl Partisi Grup
Başkanvekili
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir.
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklif
leriyle Komisyonlardan Gelen Diğer
İşler" kısmına geçiyoruz.

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER
1. — 852 Sayılı Başbakanlık Basımevi Doru (1/397) (S. Sayısı : 219) (1)
ner Sermaye isletmesi Kurulusu Hakkında Kana
BAŞKAN — 852 Sayılı Başbakanlık
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Kurunun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo (1) 219 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir.
— 36i

—
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luşu Hakkında Kanunun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasa
rısının görüşmelerine başlıyoruz.
Komisyon ve Hükümet yerlerini
aldılar.
Komisyon raporunun okunup okun
mamasını oylarınıza sunacağım : Rapo
run okunmasını kabul edenler... Kabul et
meyenler... Raporun okunması kabul edil
memiştir.
Tasarının tümü üzerinde, SHP Gru
bu adına, Sayın Özer Gürbüz söz istemiş
lerdir, kendilerine söz veriyorum.
Buyurun Sayın Gürbüz.
SHP GRUBU ADINA ÖZER
GÜRBÜZ (Sinop) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri, tasarı 852 sayılı Başba
kanlık Basımevi Döner Sermaye İşletme
si Kuruluşu Hakkındaki Kanunun bazı
maddelerinin değiştirilmesine dairdir. An
cak, tasarının, öncelikle Genel Kurulda
dün görüşülmesi için karar alındığı hal
de, komisyon gelmediği ya da Divanca
temsil edilmediği için her nedense görüş
me olanağı bulunamadı; ancak bugün gö
rüşmeye alınabildi.
Tasarı baştan beri böyle talihsiz geli
yor; komisyona veriliş tarihi 18.2.1988 'dir;
yani tam 1 yıl önce Meclise gelmiş; Baş
kanlık, Plan ve Bütçe Komisyonuna ha
vale etmiş; Plan ve Bütçe Komisyonunda
1 yıl bekledikten sonra, 6.2.1989 tarihin
de incelenip Yüce Kurula gönderilebilmiş
olup, öncelik kararıyla dün görüşülemediği için de bugün görüşülmeye çalışılıyor.
Neden, 1 yıl Komisyonda bekledi ve bu
ay içerisinde çıkmasında bu kadar çabuk
luk var? Sanıyorum, Komisyonca ve Hü
kümetçe bunun açıklaması yapılacaktır.
Yine, tasarı, 1967 yılında 20 milyon
sermaye ile kurulan Başbakanlık Basıme
vi Döner Sermayesinin işletme sermaye
sini artırmayı amaçlamaktadır. Daha son
ra yapılan değişikliklerle bu sermaye par
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çalı olarak artırılmıştır. En son, 1983 yı
lında 2903 sayılı Yasa ile, sermaye'1 mil
yara çıkarılmış olup, Bakanlar Kuruluna
2 katına çıkarma yetkisi verilmiş; bu yet
ki de kullanılmış, ancak, sermaye yetme
diği için, bu kez de karşımıza yeniden ar
tırma talebi ile gelinmektedir. Bu talebe
ilke olarak karşı çıkmamaktayız, belli ih
tiyaçlardan doğan bir sermaye artırım is
teğidir; ancak, yine anlayamadığımız bir
nokta vardır :
1983 yılında gelen ve devam eden 2
milyarlık sermaye, 1988 yılında gelen ta
san ve 1989 yılındaki inceleme ile 4 mil
yara çıkarılmıştır. Bu kez de, Bakanlar
Kuruluna, bu miktarı 4 katına çıkarma
yetkisi islenmektedir.
Bakanlar Kurulunca 4 katına çıkar
ma yetkisini fazla bulmaktayız. 1983 yı
lında getirilen 2 milyarlık sermaye, yasa
ile 4 milyara çıktığına göre, daha önceki
yasadaki yetki gibi, en çok 2 katına çıkar
ma yetkisi verilmeliydi; ancak, bunun ak
sine, açıklanabilirse, 2 katına çıkarma yet
kisi neden yetmiyor, neden 4 katına çıkar
ma yetkisi veriliyor? Yüce Meclis, bunu
düşünüp, mutlaka karara bağlayacaktır.
Yoksa, Hükümetçe bu yetki, ileride kanun
getirme zahmetinden kurtulmak ya da
belli seneler hep bu kanun yürürlükte kal
sın gibi bir gerekçe ile isteniyorsa, "Yasa
ma yetkisi devredilemez" şeklindeki Ana
yasa hükmü zedelenmekte ve zorlan
maktadır.
Bu bakımdan, neden 4 milyarlık ser
mayenin 4 katına çıkarılma yetkisinin ve
rildiği ayrıntılı olarak Hükümetçe açıkla
nırsa, Genel Kurul olarak daha tatmin
olacağız; çünkü, yapılan hazırlıklarda
1988 yılı kastedildiği ve tasarı geçen ytl
Meclise verildiği için, gerekçede, "1988 yı
lı içerisinde yeni makineler, araç ve gereç
alınarak hazırlık tamamlanacaktır" denil
mektedir.
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1989'da da bu yapılabiliyorsa, rakam- '
lar bellidir; Hükümet, tasarıda hangi ra
kamlara ne kadar ihtiyaç olduğunu açık
lamalı ve yetkiyi buna göre istemelidir.
Bizce, 4 katına çıkarma yetkisi, 4 mil
yarlık sermayede fazladır; 2 katına çıkar
ma yetkisinin yeterli olduğu düşünce
sindeyiz.
Yine, 2 nci maddede söz alıp vakti
nizi almamak için belirtmek istiyorum :
Daha önceki metinde, "Bu sermaye, 1
milyara baliğ olduktan sonra, Kârlar Ha
zineye yatırılır" denmekteydi.
Yeni metinde, "Bu sermaye Bakan
lar Kuı-ulunca artırılmadığı takdirde, 4
milyar liraya baliğ olduktan sonra, kârlar
Hazineye yatırılır" denmektedir. Yeni ila
ve olarak, "Bakanlar Kurulunca artırıl
madığı takdirde" diye bir değişiklik geti
rilmektedir.
İbare şöyle olmuştur : Artırma yet
kisi verildiği için, "Bakanlar Kurulunca
artırılmadığı takdirde" denmektedir. Ba
kanlar Kurulunca artırıldığı zaman ne ola
caktır, burası boşlukta kalmaktadır. Mad
de üzerinde düşüncelerimizi belirtiyorum,
sayın Komisyon tarafından dinleniyor
zannediyorum. 2 nci maddede şöyle bir
ibare kullanılmıştır eski yasadan ayrı ola
rak : Eski*.yasada, "1 milyara baliğ olduk
tan sonra, kalan kârlar Hazineye yatırılır"
denmekteydi. Yeni metinde, "Bakanlar
Kurulunca artırılmadığı takdirde, 4 mil-,
yara baliğ olduktan sonra kalan kârlar Ha
zineye yatırılır" denmektedir. Burada, Ba
kanlar Kurulunca artırma yaptırıldığı tak
dirde ne olacaktır, bu boşlukta kal
maktadır.
Diyelim ki, Bakanlar Kurulu 2 katı
na artırdı ve 8 milyara çıkarttı; bu kez ar
tan kârlar Hazineye yattrtlmayacak mıdır?
Bu boşluğu gidermek gerekir. Bu konuda
vereceğimiz önerge dikkate alınırsa, sanı
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yorum yasa daha derli toplu hale gelmiş
olacaktır.
Sayın milletvekilleri, demin de belirt
tiğimiz gibi, teknik ihtiyaçtan doğan yasa
tasarısına Grup olarak karşı çıkmıyoruz;
tasarıyı olumlu görmekteyiz/ Ancak, bun
da iktidar partisinden de bu tip anlayış
beklemekteyiz. Nasıl ki, iktidardan ya da
iktidar milletvekillerince hazırlanan bir
teklif gerçekten ihtiyaçtan doğuyorsa; ka
bul görmesi gerekiyor ve iyileştirilmesi ge
rekiyorsa, muhalefetten gelen teklifler üze
rinde de, iktidar partisinin böyle düşün
mesi gerekir. Oysa, uygulamalarımızda,
muhalefetten gelen teklifler hiç incelenmeksizin reddedilmektedir; birçok emsal
lerde görüldüğü gibi.
Bunlara daha değişik bir anlayışla
bakılmalı ve teklif gerçekten bir ihtiyacı gideriyorsa, tüm Meclis tarafından destek
lenmeli, daha da iyileştirilmelidir. Tasarıya
bu açıdan bakıyoruz. İleriye sürdüğümüz
öneriler kabul edilirse, sanıyorum daha iyi
bir biçime gelecektir.
Ancak, demin de belirttiğim gibi,
Komisyonca, neden, bir yıl bekledikten
sonra, ikinci ay üzerinde bu kadar acele
ediliyor, bu açıklanabilir. Hükümetçe de,
neden 4 milyarlık bir sermaye artırımın
da 4 katına kadar yetki istendiği ayrıntı
larıyla açıklanabilirse, Genel Kurul olarak
tasarı hakkında daha bilgilenip, daha ra
hat oy kullanabileceğiz.
Yüce Kurula saygılar sunarım. (SHP
sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın
Gürbüz.
Tasarının tümü üzerinde başka söz
isteyen arkadaşımız?.. Yok.
Devlet Bakanı Sayın Kahveci söz is
tiyorlar; buyurun.
DEVLET BAKANI ADNAN
KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan,

T.B.M.M.

B : 63

değerli üyeler, 852 Sayılı Başbakanlık Ba
sımevi Döner Sermaye İşletmesi Kurulu
şu Hakkında Kanunun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarı
üzerinde sayın muhalefet milletvekilimi
zin sorduğu sorulara öncelikle cevap ver
mek ve sonra da bu değişiklikle neler sağ
lanacağını arz etmek istiyorum.
Öncelikle, "Niye bu kadar acelesi
var?" sorusuna müsaadenizle cevap vere
yim. Başbakanlık Basımevi -bu kanun
1987 senesinde seçimler nedeniyle Meclis
çalışmalarının yavaşlaması nedeniyle o yıl
geçirilemedi- Matbaasının şu anda çok
hızlı bir yatırım yapma ihtiyacı vardır,
malzeme ve kâğıt stoklarını yeniden yük
sek siviyelere çıkarmak mecburiyeti var
dır. Şunu da unutmamak gerekir ki, Baş
bakanlık Matbaası, özellikle Resmî Gazete
basımından sorumlu olduğu için, çok yük
sek kârla da'çalışmamaktadır, hatta yap
tığı pek çok işte de tamamen maliyet fi
yatına çalışmaktadır, yüksek bir kâr oluş
ması da mevzubahis değildir. Ö açıdan,
1987 yılında çıkarılması gereken ve gecik
tiği için ancak bugün Yüce Meclisin gün
demine gelen bu tasarının daha da gecik
mesi halinde, Başbakanlık Matbaası, yap
makla yükümlü olduğu işleri geciktirmek
veya layıkıyla yerine getirememek gibi bir
durumla karşı karşıyadır.
2 nci madde ile ilgili sorulan soruy
la, meblağın 8 veya 16 milyara çıkarılma
sıyla sonucun ne olacağı öğrenilmek iste
niyor. 8 veya 16 milyar liranın üzerinde
olan kârlar Hazineye yatırılacaktır. Sayın
muhalefet milletvekillerinin, maddeye
açıklık getirilmesi konusundaki önergele
rini de olumlu karşılıyoruz, destekle
yeceğiz.
Değerli arkadaşlar, Başbakanlık Mat
baası, devletin en önemli yayın organı
olan Resmî Gazeteyi basmakla görevlen
dirildiği için, eksiksiz, hatasız ve noksan

23 . 2 . 1989

O :1

sız çalışmak mecburiyetindedir. Resmî
Gazetede yapılabilecek en ufak bir virgül
hatası, büyük zorluklara veya sıkıntılara
sebep olabilir. Bundan dolayı, bu matba
anın da ileri teknoloji ve basım teknikle
riyle, dizgi makineleriyle teçhiz edilmesi
şarttır. Bu açıdan da, sermayesinin çok da
ha yüksek seviyelere çıkarılması gerek
mektedir.
Tasarının 1 inci maddesine, niye
••dört katı" diye bir ifade koyduk, bunu
belirtmek istiyorum. Özellikle matbaa sa
nayiindeki teknoloji çok hızla değişmek
tedir. Bu ihtiyaçtan dolayı, iki katı değil,
dört katma kadar Bakanlar Kuruluna yet
ki almayı, Başbakanlık Matbaasının ile
rideki gelişmelere ayak uydurabilmesi açı
sından zorunlu gördük.
Arz etmek istediğim bu kadardır, say
gılarımı sunarım. (ANAP sıralanndan al
kışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Tasarının tümü üzerindeki görüşme
ler bitmiştir.
Maddelere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum :
852 Sayılı Başbakanlık Basımevi Döner
Sermaye İşletmesi Kuruluşu Hakkında
Kanunun Bazı Maddelerinin değiştiril
mesine Dair Kanun Tasarısı
MADDE 1. — 10.4.1967 tarihli ve
852 sayılı Başbakanlık Basımevi Döner
Sermaye İşletmesi Kuruluşu Hakkında
Kanunun 27.9.1983 tarihli ve 2903 sayılı
Kanunla değişik 1 inci maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 1. — 23.5.1928 tarihli ve
1322 sayılı Kanunların ve Nizamnamele
rin Sureti Neşir ye İlanı ve Mer'iyet TariS67 —
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hi Hakkında Kanunda sayılan basım ve
dağıtım işlerini yapmak üzere Başbakan
lığa bağlı olarak kurulmuş bulunan Baş
bakanlık Basımevi Döner Sermayesi İşlet
mesinin sermayesi, kendi kaynaklarından
ve 1988 yılına ait kârın kurumlar vergisi
ödendikten sonra kalan kısmından karşı
lanmak kaydıyla 4 milyar liraya yükseltil
miştir. Bu miktar Bakanlar Kurulunca
dört katma kadar artırılabilir."
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok.
Önerge yok.
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler/.. Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
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"Bu sermaye 4 milyar liraya veya Ba
kanlar Kurulunca artırılacak miktara ba
liğ olduktan sonra kârlar Hazineye
yatırılır"
Özer Gürbüz
Sinop
Halü Çulhaoğlu
İzmir
Öner Miski
Hatay
Sedat Doğan
Adana
Orhan Veli Yıldırım
Tunceli
BAŞKAN — Önergeye Komisyon
katılıyor mu efendim?

2 nci maddeyi okutuyorum :
MADDE 2. — 852 sayılı Kanunun
3 üncü maddesinin 27.9.1983 tarihli ve
2903 sayılı Kanunla değişik son fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Bu sermaye Bakanlar Kurulunca
artırılmadığı takdirde 4 milyar liraya ba
liğ olduktan sonra, kârlar Hazineye yatı
rılır."

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun)
— Toplantı yetersayısı olmadığı için katı
lamıyoruz efendim.

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok.
Madde üzerinde bir önerge vardır.
Sayın Gürbüz, burada maddenin son
fıkrasının değiştirilmesini teklif ediyorsu
nuz. Madde zaten bir fıkradan ibaret. Bu
rada "son fıkra" tabiri var. O fıkraya ila
ve mi istiyorsunuz?..

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler...
Önerge kabul edilmiştir.

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) - Fıkra
nın o şekilde değiştirilmesini istiyoruz.
BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
Görüşülmekte olan 219 Sıra Sayılı
Tasarının çerçeve 2 nci maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesi arz ve teklif
olunur.

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?
D E V L E T BAKANI ADNAN
KAHVECİ (İstanbul) — Katılıyoruz
efendim.

2 nci maddeyi, kabul edilen değişik
lik önergesi istikametinde oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
3 üncü maddeyi okutuyorum :
MADDE 3. — Bu kanun yayımı ta
rihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul
edilmiştir.
4 üncü maddeyi okutuyorum :
J8 —
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M A D D E 4. — Bu kanun hükümle
rini Başbakan ve Maliye ve G ü m r ü k Ba
kanı yürütür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... M a d d e kabul
edilmiştir.

O : 1

Tasarının tümünü oylarınıza sunma
dan önce, lehte ve aleyhte söz isteyen bi
rer arkadaşa söz vermek istiyorum.
Söz isteyen arkadaş var mı? Yok.
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Gündemin "Sözlü Sorular" kısmına
geçiyoruz.

V I . — SORULAR V E CEVAPLAR
A) SÖZLÜ
VAPLARI

SORULAR

Sayın Keskin?.. Yok.
Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.

VE CE

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen illerde bazı okul bi

4. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat

nalarının askerî amaçla yada karakol olarak kulla

Sökmenoğlu'nun, TC. Ziraat Bankasınca ziraî

nıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve

kredilerin durdurulduğu iddiasına ilişkin Devlet Ba

Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/3)

kanından sözlü soru önergesi (6/77)

BAŞKAN — 1 inci sıradaki, Hakkâ
ri Milletvekili Sayın C u m h u r Keskih'in,
sorusu, soru sahibi izinli olduğu için er
telenmiştir.
2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in

BAŞKAN — 4 üncü sıradaki, Hatay
Milletvekili Sayın Mustafa Murat Sökme
noğlu'nun sorusu, soru sahibinin izinli ol
ması nedeniyle ertelenmiştir.
5. — İstanbul Mületvekti Mthrvt Moğullay'm,
kamu honutlamm tahsis gayesine ve kin bedellerine

Iıayalî ihracat yaptığı gerekçesiyle hakkında dava

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/20)

açılan bir firmaya vergi iadesi ödendiği iddiasına

BAŞKAN — 5 inci sırada, İstanbul
Milletvekili Mehmet Moğultay'tn, Başba
kandan sorusu vardır.
Sayın Moğultay?.. Yok.
Sayın Başbakan veya cevap verecek
sayın bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/52)

BAŞKAN — 2 nci sırada, Adana
Milletvekili.Cüneyt Canver'in, Başbakan
dan sorusu vardır.
Sayın Canver?.. Yok.
Sayın Başbakan veya cevap verecek
sayın bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.

6. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neûlim 'in, 1.1.1988 tariflinden bugüne kadar gerçekleşti

3. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'-

rilen lastik ayakkabı, bot, çizme ve terlik ihracatı

in, 1983-1987 yıllarında görevlerine son verilen,

na ve bu mamuller için Destekleme ve Fiyat İstik

haklarında nakil işlemi uygulanan ve müfettişlik sı

rar Fonundan yapılan ödemeye ilişkin Başbakan

navına tabi tutulan öğretmenlere ilişkin Millî Eği

dan sözlü soru önergesi (6/57)

tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner

BAŞKAN — 6 ncı sırada, Sakarya
Milletvekili Ahmet Neidim'in, Başbakan
dan sorusu vardır.
Sayın Neidim?.. Yok.
Sayın Başbakan veya cevap verecek
sayın bakan?.. Yok.

gesi

(6/15)

BAŞKAN — 3 üncü sırada, Denizli
Milletvekili Sayın Adnan Keskin'in, Mil
lî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından so
rusu vardır.
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Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür'ün cevabı
(6/27)
7. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in,
BAŞKAN — 9 uncu sırada, Afyon
Anadolu Bankasına yüz milyon Uranın üzerinde
Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, Tarım
borcu bulunup da 31.12.1987 tarihi itibariyle bor
O r m a n ve Köyişleri Bakanından sorusu
cunu ödememiş olan kişi ve kurumlara ve tahsil
vardır.
edilemeyen banka alacakları hakkında ne gibi işSayın Ulutürk?.. Burada.
lepı yapMğma ilişkin Devlet Bakanından sözlü so
Sayın Bakan?..
ru önergesi (6/21)
SANAYİ V E T İ C A R E T BAKANI
BAŞKAN — 7 nci sırada, Tunceli
Ş Ü K R Ü Y Ü R Ü R (Ordu) - Ben cevap
Milletvekili Kamer Genc'in, Devlet Baka
vereceğim Sayın Başkan.
nından sorusu vardır.
BAŞKAN — Peki efendim.
Sayın Genç?.. Yok.
Soruyu okutuyorum :
Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
8. — Hatay Milletvekili Tuman HırfanoğAşağıda arz ettiğim soruların Sayın
lu'nun, 1987 ve 1988yıllarındaki taşkınlar nede
niyle Hatay İline bağlı bazı ilçe ve köylerde zararaTarım O r m a n ve Köyişleri Bakanı Hüs
uğrayan vatandaşlara ne gibi yardımlar yapıldığı nü Doğan tarafından sözlü olarak yanıt
lanmasına aracılığınızı saygılarımla arz
na ve taşkınların önlenmesi için alınacak tedbirUre
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/23) ederim.
4.2.1988
BAŞKAN — 8 inci sırada...
Abdullah Ulutürk
K A M E R G E N Ç (Tunceli) — Say in
Afyon
Başkan, ben buradayım.
BAŞKAN — Efendim, ertelendiğini
Soru :
söyledik. Bakan da yok. Zatı âliniz
1. Şeker pancarı üreticilerinin 1987
burada.
alım kampanyasında teslim ettiği şeker
K A M E R G E N Ç (Tunceli) — Baka
pancarı bedelleri üreticilere ne zaman
nın bulunmaması dolayısıyla ertelenmiş
ödenecektir?
tir. Ben buradayım.
2. 1987 alım kampanyasında teslim
BAŞKAN — Efendim, o sırada zatı
alınan ve bedelleri 1986 Aralık ayı içeri
aliniz de yoktu. Sadece ertelendi.
sinde 20.50 TL.'sı kesin fiyat olarak açık
8 inci sırada, Hatay Milletvekili Tur
lanan şeker pancarı bedelinin 1988 yılın
han Hırfanoğlu'nun, Başbakandan soru
da çiftçinin eline geçeceği düşünülerek
su vardır.
maliyeti bile yansıtmayan bu fiyatın avans
Sayın Hırfanoğlu?.. Yok.
fiyat olarak kabulü ile ek ödeme veya ye
Sayın Başbakan veya cevap verecek
ni kesin fiyat düşünülmekte midir?
sayın bakan?.. Yok.
3. Ödemelerin üreticinin mağduri
Soru ertelenmiştir.

Soru ertelenmiştir.

yetine meydan verilmeden ve bonolu öde
9. — Afyon MilletveküiAbdullah Ulutürk'- me usulünden vazgeçmek suretiyle nakit
ün, 1987yılında alınan şeker pancarı için üretici olarak yapılması gerçekleşecek midir?
4. Dekar başına verilen nakdî ve ay
lere ne zaman ve nasıl ödeme yapılacağına ilişkin
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sorusu venî avans ödemelerinde üretici borcu ola-
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rak bu ödemelere faiz uygulanmaktadır.
Çiftçi alacağına ise uygulanmamaktadır.
Bu haksız uygulamadan vazgeçilerek dev
letin alacağı kadar çiftçi alacağı da düşü
nülerek, çiftçi alacaklarına da faiz uygu
lanacak mıdır?
5. Şeker Pancarı üreticileri tarımsal
faaliyette bulunmasına rağmen, Ziraat
Bankası kredilerinden istifade ettirilmemektedir. Bu üretici kesimin de Ziraat
Bankası kredilerinden istifade ettirilmesi
düşünülmekte midir?
BAŞKAN — Sayın Bakan, Buyurun.
SANAYİ VE TİCARET BAKANI
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri; 1987 yılı
kesin pancar bedeli ödemelerine 3.2.1988
tarihinde başlanmış ve hepinizin bildiği gi
bi, ödemeler, 15.4.1988 tarihinde de belir
tilmiştir. Bu kampanya döneminde çiftçi
mizden 12 milyon 717 bin ton şeker pan
carı alınarak 290 milyar 300 milyon Ura
ödenmiş bulunmaktadır.
Sayın Abdullah Ulutürk'ün ifade et
tiği 20 lira 50 kuruşluk pancar taban fi
yatı, şeker varlığı, prim ve tazminatlar da
hil olmak üzere, ortalama pancar fiyatı,
bu dönem (1987 dönemi) için 22 lira 83
kuruş olarak ödenmiş bulunmaktadır.
1988'dc ise, 22 lira 83 kuruşluk fiyatın üze
rinde, yani 42 liradan para ödenmiş bu
lunmaktadır. Her yıl, pancar bedelinin
yaklaşık yüzde 50' si kadarının aynî ve
nakdî avanslar olarak ödendiği malumu
nuzdur. Üretilen pancarın yüzde 30'u ka
dar yaş ve binde 5'i kadar kuru pancar
küspesi de yine çiftçilerimize bedelsiz ola
rak verilmektedir. Türkiye'de ekilen pan
car sahası sabit kalmakla beraber, Hükü
metimiz döneminde geliştirilen hibrit to
humlar sayesinde dönüme üretim artmak
tadır ve böylece şeker açığımız bulunma
maktadır.
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Aynî ve nakdî avans ödemelerimiz
için hiçbir zaman herhangi bir faiz tahak
kuk ettirilmemiş bulunmaktadır. Aynî ve
nakdî avans alacaklarımız olduğu gibi,
çiftçi alacaklarına da ikinci sorunun ceva
bında vereceğimiz desteklemeler dikkate
alınarak faiz uygulaması yapılmamakta
dır. Çünkü, biz de, yapmış olduğumuz
ödemelere ve nakdî ve aynî yardımlara faiz
tahakkuk ettirmemekteyiz.
Türkiye'de bugün 25 fabrika faal bu
lunmaktadır. Hepinizin çok iyi bildiği gi
bi, 16 ay gibi kısa bir zaman içerisinde Er
ciş fabrikasını bitirerek hizmete sunduk.
Nasip olursa, mart ayı içerisinde Ereğli Şe
ker Fabrikasını da milletimizin hizmetine
sunacağız.
Bu sene bir diğer husus daha var...
ALİ ESER (Samsun) — Pancar var
mı Sayın Bakan?
SANAYİ VE TİCARET BAKANI
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Merak
ediyorsan o konuda da bilgi veririm Ali
Bey.
BAŞKAN — Sayın Bakan, devam
edin lütfen...
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) —
Pancar yerine kar doldurun içine.
SANAYİ VE TİCARET BAKANI
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Onu siz
yaparsınız efendim.
Nasip olursa, mart ayında -yeterli
pancarımız vardır- Ereğli Şeker Fabrika
sını da hizmete alacağız.
Ayrıca -rahatsız olduğunuzu
anladım- Çarşamba Şeker Fabrikasını da
bu sene aralık ayında hizmete alıyoruz.
Türkiye, cıvatasını dahi yapamadığı şeker
fabrikalarının yüzde 95'ini yapar hale gel-'
mistir ve böylece, Türkiye şekersiz kalma
yan bir ülke olmuştur.
Hepinize saygılar sunarım efendim.
(ANAP sıralarından alkışlar)
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın
Bakan.
ABDULLAH ULUTÜRK (Afyon)
— Sayın Başkan, söz istiyorum.
BAŞKAN
Ulutürk.

— Buyurun

Sayın

ABDULLAH ULUTÜRK (Afyon)
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
13-14 ay sonra sözlü soruma verilen cevap,
geç kalınmış bir cevaptır. Zaten, Hükümet
1987 senesi içerisindeki uygulama ile bu
sözlü soruma cevap vermiş olmaktadır. Bu
bakımdan, Sayın Bakana teşekkür etmek
mümkün değildir.
Sözlü sorumun esasını teşkil eden
pancar bedellerinin ne zaman verileceği
ve maliyetinin altında kalan bu bedele fi
yat farkı uygulanıp uygulanmayacağı uy
gulama ile belli olduğundan, artık bu ve
rilen cevabın da bir anlamı- bizim için kal
mamıştır; ancak, burada şu sözleri söyle
meden geçmek mümkün değildir :
Demokrasi açık rejimdir, iktidarlar,
denetime saygı göstermeli ve bunu, reji
min varoluş sebebi saymalı, kendilerinin
ise teminatı olduğu bilincinde olmalıdır
lar. Parlamento içinde Anayasal denetim
yollarını tıkamak; iktidarların, devlet im
kânlarından hudutsuz şekilde yararlanma
sını sağlamak, demokratik parlamenter
düzenin işleyişine uygun hareketler değil
dir; şimdiye kadar hiç kimseye de hayır ge
tirmemiştir.

0:1

ekiminden bakımına, çapalamasından su
lamasına, söküm ve taşınmasına kadar,
gece gündüz demeden çalışmaktadır. Hü
kümet taban fiyat tespitinde tek ve kesin
fiyat vermekte ve geçen dönem fiyatları
na göre ayarlama yapmaktadır; üreticinin,
çiftçi kuruluşları temsilcilerinin görüşlerini
almamaktadır. Türkiye gibi, ekonomisi is
tikrar bulmamış ve enflasyon hızı yüzde
100'lerde gezen bir ülkede bu uygulama
ile tüketicinin korunmasının mümkün ol
madığı kanaatini taşıyoruz.
Tarım ürünlerinin fiyat tespitinde '
fiyat-maliyet ilişkileri ve yıl içinde değişen
ekonomik şartlar mutlaka göz önünde tu
tulmalıdır. Ancak, Hükümet, üreticinin
uğramış olduğu kayıplara seyirci kalmak
tadır, pancar üreticisini bedavaya çalıştır
maktadır.
Ekim alanı ve üretim olarak gerile
yen bu tarımdan, alım fiyatları nedeniyle
üreticinin memnun olmadığı ve üretim
den kaçtığı açıktır. Şeker ihracatçısı bir ül
ke iken, bugün uygulanan bu fiyat politi
kasıyla, Türkiye, şeker ithal eden bir ülke
durumuna düşürülmüştür.
Çiftçinin alım gücü fevkalade azal
mıştır; mutfak masraflarını dahi çıkar
makta zorluk çekmektedir. El emeğinin ve
alın terinin karşılığını isteyen çiftçiye, hiç
değilse 1988 yılı ödemelerinde bu maliyet
farkı, bu fiyat farkı ödenmelidir.
,

Şeker pancarı, ulaştırma, hizmet ve
hayvancılık sektörlerinin gelişmesine kat
kısı ile, yurt ekonomisine sağladığı gelir
ler yönünden önemlidir. Bu itibarla, bu
üretimin teşvikiyle, üreticisinin korunması
gerekir.

Sayın milletvekilleri, Sayın Bakan,
cevabında, Erciş fabrikasının açıldığını be
yan etmiştir. Ancak, kampanya dönemi
bittikten sonra bu fabrikanın açılışını hay
retle karşılıyoruz. Çünkü, ne işleyecektir,
hangi pancarı işleyecektir? Yine bu şeker
fabrikası önümüzdeki sene kapalı kalacak
tır, üretim yapmayacaktır.

Şeker pancarı üretim maliyeti son de
rece yüksektir ve yoğun emek isteyen bir
iştir. Bu ürünün elde edilmesinde, çiftçi,

Sayın Bakan, yine, Ereğli fabrikası
nın yakında açılacağını söyledi. Ereğli fab
rikasının temeli taa Nihat Erim'ler zama-
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nmda atılmıştır. Şimdiye kadar geç kalın
dığı ortadadır.
Ayrıca, yine Sayın Bakanın sözünü
ettiği Çarşamba fabrikasının temdi 13 se
ne önce atılmıştır ve hâlâ bitirilememiş
tir. Bunu da Yüce Heyetin takdirlerine arz
ediyorum.
Saygılar sunarım. (DYP sıralarından
alkışlar)
BAŞKAN — Soru cevaplandırıl
mıştır.

O : 1

Sayın Tütüncü?.. Buradalar.
Sayın Bakan?.. Buradalar.
Soruyu okutuyorum :
TBMM Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Tica
ret Bakanı Sayın Şükrü Yürür tarafından
sözlü olarak yanıtlanmasını rica ederim.
Saygılarımla.
Pancar üreticilerinin pancar bedelleri
uzun bir süre geçmiş olmasına karşın, ül
kenin birçok yöresinde hâlâ ödenmemiştir.

10. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat
SÖkmenoğlu'nun, kumarhanelerin açtığı sosyal ya
Pancar paralarının ödemesi niçin ge
raları önlemek ve kumarhaneleri cazip halden çı
ciktirilmektedir?
karmak için ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Kül
tür ve Turizm..Bakanından sözlü soru önergesi
Ödemeler tüm yurt düzeyinde ne za
(6/28)
man bitirilecektir?

BAŞKAN — 10 uncu sıradaki, Ha
tay Milletvekili Sayın Mustafa Murat SÖk
menoğlu'nun sorusu, soru sahibinin izinli
olması nedeniyle ertelenmiştir.

Pancar paralarının geç ödenmesi ne
deniyle çiftçinin uğradığı mağduriyetin gi
derilmesi için neler düşünülmektedir?

11. — Eskişehir Milletveküi M. Cevdet Sdvi'nin, işçilerin ekonomik ve sosyal sorunlarına iliş
kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından söz
lü soru önergesi (6/32)

BAŞKAN — 11 inci sırada, Eskişe
hir Milletvekili Sayın Cevdet Selvi'nin,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından
sorusu vardır.
Sayın" Selvi?.. Yoklar.
Sayın Bakan?.. Buradalar.
Soru sahibi bulunmadığından, bir
defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.

9.2.1988
Enis Tütüncü
Tekirdağ

BAŞKAN T- Buyurun Sayın Bakan.
SANAYİ VE TİCARET BAKANI
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) - Sayın mil
letvekili arkadaşımın sorusu, bir talihsiz
lik eseri olarak, diğer sayın milletvekili ar
kadaşımın sorusu ile aynı güne geldiği
için, daha önceki soruya cevap verirken
bunları cevaplandırdığımdan, o kısma gir
miyorum.
Yalnız, sizlere yıllar itibariyle ödeme
tarihlerini arz etmek istiyorum :

1982 yılında temmuz ayında öden
12. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütünmiş,
1983 yılında mayıs ayında ödenmiş,
cü'nün, pancar üreticilerine yapılacak ödemelerin
1984
yılında
haziran ayında ödenmiş, 1985
geciktirildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Sanayi ve
yılında
nisan
ayında ödenmiş, 1986 yılın
Ticaret Bakam Şükrü Yürür'ün cevabı (6/34)
BAŞKAN — 12 nci sırada, Tekirdağ
Milletvekili Sayın Enis Tütüncü'nün, Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sorusu vardır,

da şubat ayında ödenmiş, 1988 yılında da
nisan ayında ödenmiştir.
Bugünkü durumumuz ise; doğu fab
rikalarının ödemelerini bugün itibariyle
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bitirdik, batı fabrikalarımızda yarından
itibaren ödemelere başlıyoruz ve nisan ayı
nın sonuna kadar da diğer fabrikalarımı
zın ödemelerini bitirmeye çalışıyoruz.
Bu vesileyle, hepinize
sunarım.
BAŞKAN
efendim.

— Teşekkür

saygılar
ederim

Sayın Tütüncü, konuşacak mısınız?
ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) —
Evet Sayın Başkan.
BAŞKAN'— Buyurun.
ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) — Sa
yın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyele
ri; sözlerime başlarken, hepinizi en derin
saygı ile selamlıyorum.
Sayın Bakanımız gerçekten çok sürat
li bir şekilde benim sorumu yanıtlamaya
çalıştı ve bu arada doğudaki 8 şeker fab
rikasıyla ilgili borçların ödendiğini ifade
etti. Evet, bizim de tetkiklerimiz bu beyanı
doğruluyor; ancak, hemen ifade etmek
mecburiyetindeyim ki, 17.1.1989 tarihi iti
bariyle pancar üreticilerine borç toplamı,
308 milyar Türk Lirası. Bu sabah almış
olduğum rakama göre, doğudaki 8 fabri
kanın parası çıktıktan sonra, yani 8 fabri
kanın ödediği borç ortadan kalktıktan son
ra, şu anda, bu sabahki bilgiye göre
250 milyar Türk Lirası, pancar üreticisi
nin Hükümetten alacağı vardır.
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım;
ne demektir bu?.. (DYP sıralarından
"Doğru mu, doğru mu?" sesleri) Tabiî ki,
Sayın Bakandan bunun doğru olup olma
dığının yanıtını almak istiyorum. Aksi hal
de, Şeker Şirketiyle aralarında bir anlaş
mazlık olduğu ortaya çıkacaktır.
Şimdi, gerçekten olayın çok vahim ol
duğunu belirtmek mecburiyetindeyim. Fa
iz hadlerinin ne düzeyde olduğunu biliyo
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ruz. Faiz hadlerini bir tarafa bırakalım,
enflasyon oranının ne düzeyde olduğunu
biliyoruz. Yüzde 80'ler, yüzde 90'lar dü
zeyinde bir enflasyon oranının olduğu ül
kemizde bunun -elimizde somut rakam
ları da var- aylık olarak ifadesi yüzde 3,5,
yüzde 4, bazen yüzde 5 oluyor. Kümülatif, yüzde 80'lerde bir enflasyon artış hızı...
Şimdi, Sayın Bakan acaba o esnek
beynini kullanarak bir hesap yapabilir
mi : Bu 250 milyarın reel kıymeti ne ol
muştur? Bu 250 milyar Türk Lirası enf
lasyon karşısında yüzde kaç aşınmıştır?
Yazık, günah değil mi; alın teri döken o
nasırlı ellerin sahiplerinin bu duruma dü
şürülmesi günah değil mi? Alın terinin bu
duruma düşürülmesi doğru bir olay
mıdır?
Şimdi, bu ne demektir? 250 milyar
Türk Lirası Türk çiftçisi Hükümete borç
vermiştir. Yani Türk çiftçisi devletine borç
verecek kadar zengin midir? ^Jasıl borç
vermiştir?
NECCAR TÜRKCAN (İzmir) —
Metazori, metazori...
ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) —
Daha Türk çiftçisi pancarını satmadan,
pancarı traktörünün üstünde iken, mal
karşılığı olarak zorla, metazori borç ver
mek mecburiyetinde bırakılmıştır. Nasıl
borç bu?.. Faizsiz borç. Bunun sosyal ada
let neresindedir?.. Anavatan Partisinin sos
yal adalet anlayışının somut bir göster
gesidir.
Aslında, çok konuştuk; Meclis kür
süsünden ben ve partimin diğer milletve
killeri Anavatanın politikalarının, Anava' tanın uygulamalarının, nasıl, ilkeden yok
sun olduğunu, nasıl bilinçsiz olduğunu de
falarca dile getirdik.
Pancar konusuyla ilgili olarak da bu
politikaların, gerçekten nasıl değişken ol
duğunun, nasıl beceriksizce uygulanmak
ta olduğunun örneğini vermek istiyorum.
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Bakınız bu seneki programa... 1989
yılı programında aynen şöyle deniyor :
(Taban fiyat politikasıyla ilgili olarak ko
nuşuyorum) "Alıntılardaki yığılmaları ön
lemek ve finansman darboğazı yaratma
mak amacıyla 1989 yılında hububat alım
larına uygulanacak destekleme fiyatları,
aylara göre farklılaştı nlarak hasattan ön
ce ödenecektir." Pancar için de aynı şey
söz konusu; yani, hasattan önce taban fi
yatları desteklenecek, hasattan önce taban
fiyat politikası yürürlüğe girecek.
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım;
taban fiyatlar geçen sene ekim öncesi açık
lanmıştı; Ekim öncesi açıklanmasının ge
rekçesi de şuydu : Yurt içi arz ve talebi
dengelemek ve çiftçinin hangi ürünü han
gi fiyattan ekeceği kararma yardımcı ol
mak... Bu amaçla taban fiyatlar ekim ön
cesinde saptanmıştı ve ilan edilmişti; ama
şimdi bakıyoruz tamamen tersi bir uygu
luma : Ekim öncesi taban fiyatların açık
lanması bırakıldı, hasat öncesine geçildi...
Peki, hangisi doğru; geçen scneki politika
mı doğruydu, yoksa bu seneki politika mı
doğru?
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım;
bugün, çalışan nüfusun, yani istihdam
edilen nüfusun yüzde 55'i, geçimini tarım
dan karşılıyor. Evet, mili! gelir bakımın
dan tarımın nispî ağırlığı düşmüş olabi
lir, ama bugün 26-27 milyon insanımız ge
çimini tarımdan karşılıyor. Yani, anlamak
mümkün değildir; her yerde, her zaman
bir politikasızlık var. Bir karar alınıyor, bir
politika uygulanıyor; altı ay sonra, yedi ay
sonra, bilemediniz bir yıl sonra tamamen
farklı bir politika güdülüyor. Bu, parakredi uygulamalarında bir bakıma anla
yışla karşılanabilir; ama, lütfen insaf edi
niz, 26-27 milyon kişinin gerçekten yaşa
mını bu kadar yakından ilgilendiren bir
politikanın böyle yedi aylık, sekiz aylık sü
relerle değişkenlik göstermesi ne demek
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tir değerli arkadaşlarım?.. Bu, tek kelimey
le, bu işi bilmemek demektir.
Öyle uygulamalar var ki, pancarla il
gili destekleme fiyatı 36 Türk Lirası ola
rak ilan edildi, arkasından 6 Türk Lirası
bir zam verildi, şu anda 42 lira. Acaba bu
verilen 42 lirayla kaç kilo gübre alınacağı
hesap edildi mi?
Tarımsal girdilerdeki fiyat artışlarının
ne kadar olduğunu sizlere ifade etmek is
terdim; ancak, beş dakikalık bir zaman sü
recinde yalnızca bir girdinin fiyat karşılaş
tırmasını yapmak istiyorum.
BAŞKAN — Sayın Tütüncü, süreniz
dolmuştur, lütfen bitiriniz.
ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) — To
parlıyorum Sayın Başkan.
1983 yılında çiftçimiz, 1 kilogram
pancar karşılığında 600 gram amonyum
sülfat satın alabiliyordu, 1988 yılında ise
yalnızca 300 gram alabiliyor; yani girdi
lerde yüzde 50 dolayında bir fiyat artışı
var. Sulama ücretlerinde korkunç bir şe
kilde artış var; yani, pancar üretmek için
kullanılması gereken girdilerde korkunç fi
yat artışları var; ama bir yandan çiftçinin
alın terinin karşılığının yarısını vermiyor
sunuz, 250 milyar Türk Lirasını takıyor
sunuz, diğer yarısının da hızlı enflasyon
karşısında erimesi var; öte yandan -geçen
sene için söylüyorum- 42 liralık taban fi
yatını yeterli buluyorsunuz...
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım;
başka konular da var; ancak, şunu söyle
mek istiyorum : Anavatan İktidarının, di
ğer alanlarda olduğu gibi, çiftçiye yöne
lik, köylüye yönelik, tarıma yönelik poli
tikaları da baştan itibaren tutarsızdır. Pan
car fiyatının, diğer taban fiyat politikala
rıyla birlikte bir an önce yeni baştan, ke
sin fiyat olarak değil, avans fiyat olarak
açıklanması gerekiyor. Eğer, Anavatan İk-
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tidarı gerçekten, "Biz çiftçi dostuyuz" di
yorsa, "Biz çiftçinin yanındayız" diyor
sa, 1980 yılından bu yana çiftçinin alın teri
kaybını biraz olsun telafi edeceğim iddia
sında ise ve bunda da eğer samimi ise bu
taban fiyat politikasını bir an önce değiş
tirmek mecburiyetindedir. Böyle, günlük
politikalar uygulayıp, arkasından değişti
rilmesi, bir bakıma kendi mantığı çerçe
vesinde gerçekten çelişkili bir uygu
lamadır.
Yüce Meclis çatısı altında bir daha ri
ca ediyorum : Taban fiyat politikasına bir
çekidüzen vermek mecburiyetindesiniz;
taban fiyat politikasını ulusal tarım poli
tikası çerçevesinde mutlaka gereken yere
oturtmak mecburiyetindesiniz; ekimden
önce taban fiyatları açıklamak mecburi
yetindesiniz; "Çiftçi dostuyuz" diyorsa
nız, "Çifçinin alın terini koruyacağız" di
yorsanız taban fiyatları ekimden önce
avans fiyat olarak açıklamak mecburiye
tindesiniz; ondan sonraki fiyat artışlarına
göre de çiftçinin enflasyon karşısındaki ge
lir kayıplarını gidermek mecburiyetin
desiniz.
Sayın Başkan, teşekkür ederim; dün
olduğu gibi bugün de biraz müsamaha
gösterdiniz.
Hepinize saygılar sunarım; sağ olun,
var olun. (SHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Soru cevaplandırıl
mıştır.
13. —1rzmir Milletvekili Neccar Turhan'
ın S.S.K. ve Bağ-Kur üyelerinin bazı sorunları
na ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı imren Aykut'un cevabı (6/35)

BAŞKAN — 13 üncü sırada, İzmir
Milletvekili Neccar Türkcan'ın, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sorusu
vardır.
Sayın Türkcan?.. Buradalar.
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Sayın Bakan?.. Buradalar.
Soruyu okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meçlisi
Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanı Sayın İmren Aykut
tarafından sözlü olarak cevaplandırılma
sına aracılığınızı arz ederim.
Neccar Türkcan
İzmir
1. Sosyal Güvenlik Kurumları ara
sında emeklilere ödenen ücretler ve sağ
lık hizmetleri konusunda büyük farklılaş
mayı görüyor musunuz? Sosyal güvenlik
kurumlarının birleştirilmesini düşünüyor
musunuz?
2. S.S.K.'da uygulanan süper emek
liliğin büyük farklılaşma yarattığını göre
rek, süperlik hakkı verilmeyen SSK emek
lilerine ne gibi iyileştirme düşünü
yorsunuz?
3. Bağ-Kur sigortalı üyeleri, 1972
yılında yürürlüğe giren 1479 sayılı Yasayı
tanımadan, öğrenmeden basamak seçme
zorunda kaldıklarından, ne getireceğini
bilmedikleri için alt basamakları seçmeyi
tercih etmişlerdir.
Bu nedenle, Bağ-Kur sigortalılarına
ve emeklilerinden isteyenlerine yeniden
basamak seçme hakkı vermeyi düşünüyor
musunuz? Bu konuda Bakanlığınızca bir
çalışma yaptırıyor musunuz?
4. SSK'da verilen süper emeklilik
borçlanması Bağ-Kur üyelerine verilme
miştir. Bağ-Kur üyeleri 12 nci basamak
tan sonra, şu günden itibaren 13 yıl son
ra emekli olmadan prim ödemeye devam
ederek ancak süper emekliliğe kavuşabi
lecektir. Bu durum sosyal devlet anlayışı
na ters düşmektedir. Bağ-Kur'luya da sü
per emeklilik hakkı vermeyi düşünüyor
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musunuz? Bu konuda Bakanlığınızca ça
lışma yapılmakta mıdır?
5. Bağ-Kur emeklilerine ödenen
sosyal yardımın 10 675 TL. olarak kalma
sını, Bağ-Kur üyelerinin borçlarını öde
memesine bağlamanız yanlıştır. Bakanlık
alacaklarını her zaman tahsil edebilecek
güçtedir. Bu nedenle sosyal yardımın artırılmaması 400 bin Bağ-Kur emeklisine
yapılan bir haksızlık değil midir? Bu sos
yal devlet anlayışına aykırı büyük bir eşit
sizlik değil midir? Bu eşitsizliği düzeltmek
için Bakanlığınızca bir çalışma yapılmakta
mıdır?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN
LİK BAKANI İMREN AYKUT (İstan
bul) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; İzmir Milletvekili Sayın Neccar Türkcan'ın sorulan Bakanlığımızca incelenmiş
ve şu şekilde cevaplandırılması uygun gö
rüşmüştür :
Ülkemizde sosyal güvenlik kuruluş
ları ve sosyal sigortalar kanunları, çalışan
ların statü farklılıklan dikkate alınarak, üç
ana kolda kurulmuştur. Memur statüsün
de çalışanların sosyal güvenlik hakları
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ta
rafından; işçi statüsünde çalışanların sos
yal güvenlik hakları Sosyal Sigortalar Ku
rumu tarafından; esnaf ve sanatkârlar ile
diğer bağımsız çalışanların ve çiftçilerin
sosyal güvenlik hakları da Bağ-Kur tara
fından gerçekleştirilmektedir.
Çalışan kitlenin özelliğine göre dü
zenlenen dört ana, Sosyal Sigortalar Ka
nunu hükümlerine göre tahsil edilen prim
lere karşılık, nimet-külfet dengesi içinde
sosyal güvenlik hakları sağlanmaktadır.
Ayrı kitleleri, ayrı sistemleri ihtiva eden
sosyal sigortalar kanunlarıyla, sosyal gü
venlik kuruluşlarının birleştirilmesi, Ba
kanlık olarak düşünülmemektedir; çünkü,
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buna imkân da görülmemektedir. Bu ko
nuda Bakanlık politikamız, sağlanan hak
ve menfaatler ile ilgili olarak, kalkınma
planları çerçevesinde norm ve standart
birliğinin temin edilmesidir.
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunda 20.6.1987 tarihinde 3395 sayılı Ka
nunla yapılan değişiklik ile, sosyal sigor
talar mevzuatında bir yenilik gerçekleşti
rilmiştir. Bu Kanunun Bakanlar Kurulu
na verdiği yetki dahilinde, üst gösterge ta
vanı 6 400 olarak belirlenmiş ve prime esas
kazanç limiti 100 katsayıya göre 640 bin,
128 katsayıya göre 819 bin lira olarak yük
seltilmiştir. Bir milyondan fazla sigortalı
ya, bu düzenleme ile, çalışırken aldığı üc
ret üzerinden prim ödeme, dolayısıyla, ça
lışırken aldığı ücrete paralel yaşlılık aylı
ğı bağlama imkânı getirilmiştir.
Belirtilen husus dışında Sosyal Sigor
talar Kurumu emekli dul ve yetimlerinin
aylık ve gelirlerinde 1 Temmuz 1988 tari
hi itibariyle katsayı artışları ile ve sosyal
yardım zammı artışları sebebiyle taban
aylıkta yüzde 74, tavan aylıkta yüzde 63,
üst gösterge aylıklannda yüzde 31'lik bir
artış yapılmıştır. Bu artışta yapılan en
önemli husus, yıllardan bu yana büyük şi
kâyet konusu olan, memur emeklisiyle işçi
emeklisine farklı miktarlarda ödenmekte
olan sosyal yardım zammı ödemelerinin
eşitlenmesidir.
1972 yılında yürürlüğe konulan BağKur Kanunu ile, esnaf ve sanatkârlar ve
diğer bağımsız çalışanlara sağlanan sos
yal güvenlik hakkı, 16 ncı yılını doldurmuş
bulunmaktadır. Kanunun ilk uygulama
sında basamak seçme hakkını bazı sebep
lerle doğru kullanamayan sigortalılara,
19.4.1979 tarih ve 2229 sayılı Kanunla ye
ni basamak seçme hakkı tanınarak, doğan
şikâyetler giderilmiştir. Bu husus yanın
da, 1479 sayılı Kanunda, 20.6.1987 tarih
ve 3396 sayılı Kanunla yapılan değişiklikte
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Bakanlar Kuruluna tanınan yetki dahilin
de, 12 olan basamak sayısı 24'e çıkarılmış
tır. 12 nci basamağın üstünde her basamak
için 1 yıl olarak belirlenen prim ödeme sü
resi dahilinde, Bağ-Kur sigortalılarına
yüksek basamak üzerinden yaşlılık aylığı
bağlanma imkânı da sağlanmıştır. BağKur Kanununa göre, yaşlılık aylığı alabil
mek için iki ön şart gereklidir : Kadın si
gortalı ise 50, erkek sigortalı ise 55 yaşını
doldurmuş olmak ve en az 15 yıl prim öde
miş olmak. Bu şartlara göre, ilk Bağ-Kur
emeklisi 15 yıl prim ödeme şartını tamam
layarak Ekim 1987 tarihi itibariyle yaşlı
lık aylığı almaya hâk kazanmıştır.
Ancak, esnaf ve sanatkârlarımıza sos
yal güvenlik hakkının diğer çalışanlara na
zaran daha geç getirilmesi, ileri yaştaki es
naf ve sanatkârımıza, ilk aşamada hiçbir
prim alınmaksızın; daha sonra çok cüzi bir
prim karşılığı, 10 yıl hizmet borçlanması
hakkı tanınmasını zorunlu kılmıştır. Bu
zorunluluk sebebiyle, 5 yıl prim ödeyen si
gortalılar Bağ-Kur'dan emeklilik hakkını
elde etmişlerdir. Kısa sürede, Bağ-Kur,
315 bin dolayında emekli, dul ve yetime
emekli aylığı ödeme durumuyla karşı kar
şıya kalmıştır. 1 Ocak ve 1 Temmuz 1988
talihleri itibariyle katsayı artışları ve 1 Şu
bat 1988 tarihi itibariyle de basamak göstergelerindeki değişiklik sebepleriyle, 1987
yılında Bağ-Kur aylıklarında, sosyal yar
dım zammı hariç, ortalama yüzde 114 ar
tış sağlanmıştır. 1988 yılında yapılan bu
artış içinde sosyal yardım zammında bir
değişiklik yapılamamıştır. Bakanlar Kuru
lunun yetkisinde olan sosyal yardım zam
mı miktarını belirleme yetkisi dahilinde,
bu husus, Bağ-Kur'un malî durumu göz
önüne alınarak, önümüzdeki dönemlerde
yeniden değerlendirilecektir.
Bilgilerinize arz ediyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın
Bakan.
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Sayın Türkcan, buyurun.
NEÖCAR TÜRKCAN (İzmir) —
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına
açıklamalardan dolayı teşekkür ederim.
Ancak, sorumuzda bazı konuların eksik
kalması nedeniyle ve bu konuların da Ba
kanlığın çalışmasını gerektirdiğine inan
dığımızdan, bu konular üzerinde görüş
lerimizi açıklamak için huzurunuzdayım.
Değerli arkadaşlarım, sosyal devlet,
tüm sosyal güvenlik kurumları arasında
ki büyük uçurumları kaldırmak zorunda
dır; ama maalesef Emekli Sandığıyla SSK
arasında daha az olan bu uçurum, BağKur üyelerinde derinleşmiştir; yani bir
Bağ-Kur üyesi, hele hele birinci basamak
tan emekliyse, bir paket sigara alabilecek
günlük sosyal güvenlik gelirine sahip de
ğildir.
Burada Hükümete "Dengesizliği açı
sından bu sosyal güvenlik kurumlarını bir
çatı altında toplamayı ve bu dengesizliği
gidermeyi düşünüyor musunuz?" diye
sorduk. Sağ olsunlar, açık söylediler; Ana
vatan Partisi Hükümeti olarak bu kurum
ları birleştirmeyi düşünmediklerini, bu
çarpıklığın böyle süreceğini belirttiler.
ikinci sorumuzda, Sosyal Sigortalar
Kurumunca uygulanan süper emekliliğin
büyük farklılık yarattığını, geçinemeyen ve
süper hakkını elde edemeyen, süper olma
yan, tabandaki Sosyal Sigorta Kurumu
üyelerinin gelir düzeylerinin nasıl iyileş
tirileceğini sormuştuk; bu konuya değin
meyi Sayın Bakan herhalde unuttular. Sağ
olsunlar, Anayasa Mahkemesinin ilgili ka
nunu bozma sebebini yalnız süperi dur
durmakta gördükleri için, geçen gün de
burada süperi durdurduk; ama tabanda,
geçinemeyen Sosyal Sigortalar Kurumu
emeklilerine hiçbir şey getirmedik. Oysa,
hakikaten, yüzde 100'ün üzerindeki enf-
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lasyon sonucu, günümüzde eline 100-150
bin lira geçen emekli bir işçinin geçinme
si mümkün değildir. Süperi durdurmak
la, zaten Hükümet, devlete olan güveni.
sarsmış oldu; ama Hükümet, bu süper
olamayan sigortalılara da mutlaka yeni
haklar vererek, onların da bu hayat paha
lılığı içerisinde ezilmemesini sağlamak zo
rundadır.
Değerli arkadaşlarım, Bağ-Kur 1972
yılında kuruldu. Kurulduğunda, vatan
daş, esnaf, Bağ-Kur'un ne getirip ne gö
türeceğini bilemediği için; zaten ufak es
naf geçimini zor temin ediyor -dün de zor
temin ediyordu, bugün de zor temin
ediyor- bu primi ödeyemeyeceğinden, yaşlı
da olsa "Belki yarın param kaynar, ala
mam, veremezler" düşüncesiyle hep bi
rinci basamakları tercih etti. Bugün öğ
renildi. O halde, çalışanlarına da, emekli
olanlarına da, sosyal devlet düşüncesiyle
yeniden basamak seçme hakkı tanınmalı
dır. Eğer tanıyamıyorsak, "Birinci basa
maktan, ikinci basamaktan, üçüncü basa
maktan, emekli olmuş olan Bağ-Kur'lular
sürünsün" der gibi bir tavır alıyoruz de
mektir.
Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakan
burada, Bağ-Kur'lulara da süper emekli
lik gibi, "Bağ-Kur'u 24 basamağa
çıkardık" dedi. Düşünün, bugün dükkân
açan 20 yaşındaki bir çocuk buna erişebi
lir; ama, savaşta koşmuş, barışta koşmuş,
devlete sürekli vergi vermiş, bugün
40-45-50 yaşındaki, emekli olmaya yakın,
hatta emekli olmuş hiçbir Bağ-Kur üyesi
nin süper emeklilik noktasına, yani 24 ün
cü basamağa gelmesi mümkün değildir.
Çünkü, 55 yaşında emekli oluyor. Bugün
55 yaşma gelen bir esnaf, 13 yıl daha si
gorta primi ödeyerek 24 üncü basamağa
varabilecektir. Hani, Nasrettin Hoca eşe
ğe ot vermemiş, vermemiş, yemi kesmiş,
eşek nalları dikmiş; ondan sonra da "Ulan
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tam alışıyordu, öldü" demiş. Yani, esna
fa böyle mi bakıyoruz; tam alışacağı za
man açlıktan ölsün, bir şey vermeden biz
de kurtulalım diye?..
Değerli arkadaşlarım, esnaf ve sanat
kârlar Türkiye'nin belkemiğini teşkil eder,
yani, gerçekten temel direktir. Bunlara ne
verilirse yabana gitmez. O nedenle, Hü
kümet, holdinglere, hayalî ihracatçılara
fazla vereceğine, bu esnaf ve sanatkârın
emeklilerine verilen 10 675 liralık sosyal
yardımı mutlaka artırmalıdır.
Sayın Bakanımız, "Alacağımız var,
onun için veremiyoruz" diyor. Kardeşim,
adamın Maliyeye, bugün için hiçbir hü
küm taşımayan 500 liralık bir vergi bor
cu oluyor, hemen evine celpname gönde
riliyor, gece bekçi kapısını vuruyor. 30 yıl
dır, 40 yıldır, 50 yıldır hâlâ bu uygulama
sürüyor. Bekçinin elinde bir kâğıt; "Seni
karakoldan istiyorlar" diyor. "Ne var?"
1989 yılında-maalesef hâlâ bir bekçi, 500
liralık vergi borcu için gecenin saat l'inde,
2'sinde adamın kapısını çalıyor, "Kara
koldan çağırıyorlar, vergi borcunu öde"
diye. 500 liralık vergi borcu için karakola
çağrılan insanlardan eğer hakikaten 400
milyar alacağı varsa, Bağ-Kur, verir icra
ya, alacağını tahsil eder; ama öbür taraf
tan da, geçinemeyen insanlarımıza, haki
katen sosyal devlet olma anlayışıyla,
Emekli Sandığı ve SSK emeklisi 91 bin lira
sosyal yardım alırken, Bağ-Kur'luya 10
675 lira vermek de hiçbir vicdana sığmaz.
Değerli arkadaşlarım, Hükümetten
bunu istemek bizim hakkımız olduğu ka
dar, ANAP milletvekillerinin de, Hükü
met üyelerini uyararak, bu sosyal yardım
zammının artırılmasını sağlamaları en do
ğal görevleridir. Hakikaten feci durumda
olan 1 inci, 2 nci, 3 üncü, 5 inci derece
deki Bağ-Kur emeklisi esnaf ne kadar ma
aş alıyor? Geçen seneye kadar, 8 inci de
receden emekli olan bir Bağ-Kur emekli-
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si, -Sayın Bakan, "Bu sene yüzde 114 zam
yaptık" diyor; doğrudur- sosyal yardım
dahil, 38 708 lira alıyordu. Bu 38 bin li
ranın 10 bin lirasını düş, geriye 28 bin li
ra kalır. Bu yüzde 100 artırdığınız zaman
56 bin lira eder. Bir insan 56 bin lirayla
nasıl geçinir; yüzde 100 de, yüzde 200 de
zam yapmış olsanız?.. Onun için, bu yar
dım gerçekten azdır, gerçekten uçurum
dur. Sayın hükümetin, nereden kısarsa
kıssın, bu tarafa doğru biraz daha fazla
yardım yapması, vicdanî görevidir. Bunu
Hükümetten beklemek de bizim hakkı
mızdır. Çünkü, bugün 400 bin civarında
olan Bağ-Kur emeklisi Hükümetten bu
yardımı beklemektedir. Bunu tekrar ha
tırlatıyorum; pek inanmıyoruz ama...
Çünkü, demin de söylendiği gibi, ziraat
çı perişan, küçük memur perişan. Büyük
leri?.. Tabiî, özel sözleşmelerle veriliyor
sa, 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon gibi bü
yük paralarla çalışıyorlar.
MAHMUT ALINAK (Kars) — 10
milyona, 10 milyona...
NECCAR TÜRKCAN (Devamla)
— Onlar Amerika'dan gelenler.
Ama diğerleri 100 bin, 150 bin lira
ya çalışıyor.
Esnafın ufağı perişan. Her gün yüz
de 100 zam; raftaki eşyalar her gün aşağı
ya düşüyor. İşçi perişan. Toplu sözleşmey
le, Tekel işçisi 128 bin lira alıyor; Hükü
met bastırıyor, zam vermiyor. Köylünün
yetiştirdiği para etmiyor. Sağ olsun, Ana
vatan Hükümeti boyuna holdinglere
veriyor...
BAŞKAN — Sayın Türkcan, süreniz
doldu, lütfen...
NECCAR TÜRKCAN (Devamla)
— Teşekkür ederim.
Değerli arkadaşlarım, biraz da aşağı
bakın, hep tepeye tepeye varmayın. Ana
vatan hükümetinin biraz da ezilen halk
kesimlerine -köylüsü ile, işçisi ile, esnafı
ile, dar gelirli emeklisi ile- el uzatmasını
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diler, Yüce Meclise saygılar sunarım.
(SHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın
Türkcan.
Soru cevaplandırılmıştır.
14. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Taran Satış Koo
peratifleri birliğince 19&7 hasat döneminde salın
alman ayçiçeği ürünü için üreticilerefiyatfarkıöde
nip ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/38)

BAŞKAN — 14 üncü sırada, Tekir
dağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Sana
yi ve Ticaret Bakanından sorusu vardır.
Sayın Gürseler?.. Burada.
Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
15. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Amasra Sağlık istasyonunun sağlık
hizmetleriyönünden yetersiz kaldığı iddiasına iliş
kin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam
imren Aykut'un cevabı (6/40)

BAŞKAN — 15 inci sırada, Zongul
dak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından
sorusu vardır.
Sayın Müftüoğlu?.. Buradalar.
Sayın Bakan?.. Buradalar.
Soruyu okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
Aşağıda arz ettiğim hususların Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın İm
ren Aykut tarafından sözlü olarak yanıt
landırılmasının teminini arz ve istirham
ederim.
Güneş Müftüoğlu
Zonguldak
Amasra Taş Kömürü Müessesesi iş
yerlerinde yeraltı ve yerüstünde olmak
üzere toplam beşbin dolayında maden iş
çisi çalışmaktadır. Ayrıca, Amasra çevre
sinde SSK'dan sağlık hizmeti gören bin
lerce emekli, dul ve yetim bulunmaktadır.
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Havzada çalışan tüm maden işçileri
ile emekli, dul ve yetimlerin -ki, toplam
yirmibin civarındadrr- sağlık hizmetleri
SSK Amasra Sağlık İstasyonu tarafından
karşılanmaktadır.
Söz konusu sağlık istasyonunda 1
doktor, 2 hemşire, 2 şoför, 1 müstahdem,
idarî personel ile 1 ambulans bulunmak
ta ve sadece gündüzleri mesai uygulan
maktadır. Oysa, maden ocaklarında üç
vardiye çalışılmakta, yirmidört saat üre
tim yapılmaktadır.
Bu durumda :
1. Sizce sağlık istasyonunun top
lam yirmibin kişiye hizmet vermesi müm
kün müdür?
2. Sağlık hizmetlerinin iyileştirilme
si yolunda bugüne dek bir çalışma yapıl
mış mıdır?
3. Amasra'ya 50 yataklı SSK Has
tanesi yapımı düşünülmekte midir?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN
LİK BAKANI İMREN AYKUT (İstan
bul) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; önce, Sayın Neccar Türkcan'm biraz
önceki konuşmasına iki kelime ile cevap
vermek istiyorum.
Bağı-Kur'luların sosyal yardım zam
mının 10 650 Ura olması konusunu şiddet
le eleştirdiler, onu ben de eleştiriyorum.
Hakikaten, 10 650 lira küçük bir paradır,
bunu ben de söylüyorum; ama, para var
da vermiyor muyuz? Bağ-Kur'un prim
alacağı 500 milyar liraya yaklaştı. Esnafı
mız prim borçlarını ödeme konusunda son
derece ihmalkâr davranıyorlar ve bu ko
nuda hiç istekli değiller ve Bağ-Kur'a hiç
bir şekilde yardımcı olma eğilimi göster
miyorlar. Sizin de ifade ettiğiniz gibi, kü
çük esnafın gelir düzeyleri düşük olduğu
için, mümkün olduğu kadar icra yoluna
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da gitmemeye gayret ettik. Yalnız,son za
manlarda, küçük esnaf ve sanatkâr dışın
da olan, bağımsız, kendi nam ve hesabı
na çalışanlar için icra muamelelerini ma
alesef başlattık. Aslında, Bağ-Kur kendi
bütçesi, kendi kaynaklan içinde bu yardı
mı yapmak durumunda olduğu içindir ki,
şu andaki aktuaryel dengesi kesinlikle bu
na müsait olmadığından, bir artış yapıla
madı. Yoksa, orada bir artış yapmak, siz
den çok daha fazla beni memnun edecek
ti; ama, umut ederim ki, yakın bir gele
cekte imkânları zorlayarak bir artış yap
ma gayretine gireceğiz.
Değindiğiniz bir soru da, sosyal gü
venlik kuruluşlarının birleştirilmesi ile il
giliydi; ben o sebeple olumsuz yanıt ver
dim. Çünkü, üçü de birbirinden çok ayrı
statüye bağlı oldukları için, bunları birleş
tirmek değil; ama sorunuz, aynı çatı al
tında toplamaksa, bunda yarar olduğunu
ben de ifade edebilirim. Zaten, Sosyal Si
gortalar ve Bağ-Kur aynı çatı altında. He
nüz bu çatı altında olmayan birkaç san
dık var, onunla ilgili çalışmalarımızı da
sürdürüyoruz. Geriye bir tek Emekli San
dığı kalıyor bu çatı altında olmayan. Bel
ki zaman içinde o da gerçekleşecektir di
ye umut ediyorum.
Şimdi, Sayın Müftüoğlu'nun sorusu
na gelince :
Sosyal Sigortalar Kurumu Amasra
Sağlık İstasyonu, halen, 1 tabip, 2 hemşi
re, 1 memur, 1 veznedar, 4 şoför ve 5 hiz
metli personel kadrosuyla kiralık bir bina
da hizmet vermektedir.
Bir kömür havzası olan Amasra da
sağlık hizmeti gerçekten önem arz etmek
tedir. Konuyu sayısal olarak değerlendir
mek gerekirse: Amasra'da 1983 yılında po
liklinik sayısı 13 855; 1984 yılında 16 199;
1985 yılında 21 052 ve 1986 yılında da
19 269 olarak gerçekleşmiştir.
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Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İş
letme Yönetmeliğine göre, sağlık istasyo
nu statüsünde verilen hizmet, gündüz ça
lışma saatleriyle sınırlı kalmaktadır. Kö
mür ocağı başında ve her vardiyada ilk
yardım ekibi bulundurulması hususu, iş
veren olan Türkiye Taşkömürü İşletmesi
ne ait bir görev olması nedeniyle, bu hu
sus işletmece yerine getirilmektedir.
Bütün bunlara rağmen, ilçede bulu
nan yoğun işçi kitlesiyle, hak sahibi sayısı
ve ayrıca kömür işinin iş kazası ve meslek
hastalığı yönünden riski göz önüne alına
rak, Amasra'da 30 yataklı bir dispanserin
hizmete açılması konusu, Sosyal Sigorta
lar Kurumu Yönetim Kurulunca karara
bağlanmıştır. Söz konusu yataklı dispan
sere ait yatırım programının gerçekleşti
rilmesi için, teklifimiz Devlet Planlama
Teşkilatına sunulmuştur; ancak, yataklı di
spanser yatırımına ait işlemlerin uzun süre
alacağı, buna karşılık Amasra'nın sağlık
hizmetinin önemi göz önüne alınarak, ya
taklı dispanser yapılabilecek kiralık bir bi
na aranmasına başlanmıştır. Hizmete el
verişli bir binanın bulunarak, kiralama iş
lemlerinin yapılmasından sonra, 24 saat
hizmet sağlayan bir sağlık tesisinin açıl
ması mümkün olacaktır.
Zannedersem, bu gerçekleştiğinde si
zin de şikâyetiniz sona ermiş olacak, biz
de işçilerimize sağlık hizmetini en iyi şe
kilde verme imkânına kavuşmuş olacağız.
Arz ederim. (ANAP sıralarından al
kışlar)
BAŞKAN —' Teşekkür ederiz Sayın
Bakan.
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zongul
dak) — Sayın Başkan, izin verir misiniz?
BAŞKAN — Sayın Müftüoğlu,
buyurun.
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zongul
dak) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
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leri; aslında, soru önergem 17.2.1988 ta
rihliydi; yani bugünlerde tam 1 yılı dol
durmuş bulunuyor. 1 yılını doldurduktan
sonra sıra gelmesi gerçekten enteresan bir
durum. Gönül isterdi ki, bu 1 yıllık süre
zarfında, Amasra'da gerçekten büyük ge
reksinim duyulan 50 yataklı Sosyal Sigor
talar Kurumu Hastanesi gerçekleşsin ve
hizmete girsin. Ancak, gene üzülerek be
lirteyim ki, Sayın Bakanın bu kürsüden 30
yataklı dispanser yapılacağı haberini ver
mesi de, ihtiyaç karşısında gerçekten ye
terli olmayacaktır.
Bugün, Amasra'da yer altında ve yer
üstünde çalışan 5 bin civarında işçi mev
cuttur. Bunların sayısı, bağımlıları ve
emeklilerle, 20 bine ulaşmaktadır. Bu 20
bin kişiye 30 yataklı bir dispanserle ger
çek bir sağlık hizmeti götürmek bizce
mümkün değildir.
Amasra'daki bugünkü durum ger
çekten yürekler acısıdır. Amasra'da ma
den ocaklarında 3 vardiya uygulanmakta;
yani 24 saat üretim yapılmaktadır. Maden
işçisinin çalışma şartları bellidir ve her an
grizunun tehdidi altında çalışmaktadırlar.
Gece vardiyasında vuku bulacak bir kaza
durumunda en ufak bir müdahale etme
imkânı dahi yoktur; ama denilmektedir ki,
"18 kilometre uzakta Bartın Sosyal Sigor
talar Kurumu Hastanesi var, burada ge
rekli tedavi yapılır." Ancak, acil durum
larda ve özellikle kış mevsiminde -BartınAmasra yolunu bilen arkadaşlar
hatırlayacaklardır- kar yağdığında ulaşım
fevkalade zorlaşmaktadır.
Sayın bakan Zonguldak'a gelmişti,
maden işçisini ve çalışma şartlarını bizzat
görmüşlerdi; orada, bir daha kömür yakmamaya yemin etmişlerdi; ancak, Sayın
Bakanın kömür yakmaması soruna çare
olmaktan uzaktır. Sayın Bakandan bekle
nen, 30 yataklı dispanser değil, 50 yataklı
bir hastane yapılması, maden işçisine bu
hizmeti götürmesidir.
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Saygılarımı sunuyorum. (DYP sıra
larından alkışlar)
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ği nedeniyle devamlı olarak ertelenen fab
rikasıyla ilgilidir.

Konu sadece Çorum İli Sungurlu İl
çesini kapsamamaktadır; geçmiş yıllarda
pek çok kamu yatırımı, bazen politik bas
Soru cevaplandırılmıştır.
kılarla, bazen yanlış fizibilite çalışmalarıy
16.— Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, la -yine bunun arkasında politik baskılar
Çorum ili Sungurlu Ilcesinde yaptırılan konfeksi- var tabiî- başlatılmış ve bu yatırımlar
yon Jabrikasmm hizmete açümamastnm nedenine Türkiye çapında 10 binin üzerinde bir sa
ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Adnan Kahveci'- yıya ulaşmıştır.
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sa
yın Müftüoğlu.

nin cevabı (6/42)

BAŞKAN — 16 ncı sırada, Çorum
Milletvekili Cemal Şahin'in, Devlet Baka
nından sorusu vardır.
Sayın Şahin?.. Burada.
Cevap verecek Devlet Bakanı?..
Burada.
Soruyu okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
Aşağıda »yazılı sorumun, Devlet Ba
kanı tarafından sözlü olarak cevaplandı
rılmasını arz ve talep ederim.
Cemal Şahin
Çorum
1: Çorum, Sungurlu İlçesinde Sümerbank tarafından yaptırılan "Konfek
siyon fabrikası" tamamlandığı halde ne
den açılmamaktadır?
2. Sümerbank tarafından temeli
atılan veya tamamlanıp hizmete açılma
yan ne kadar fabrika veya benzeri işletme
mevcuttur? Devletin, bu tür yatırımlar
için bugüne kadar harcadığı para ne ka
dardır?
BAŞKAN — Sayın Bakan; buyurun.
D E V L E T BAKANI ADNAN
KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan,
değerli üyeler; konu, Çorum İli, Sungur
lu İlçesindeki Sümerbank'in 1977 yılında
başlanılan ve 1982 yılında tamamlanma
sı düşünülen; fakat, finansman yetersizli

İster Sümerbank yatırımı olsun, is
ter başka bir kamu kuruluşunun yatırımı
olsun; devletin bütün yatırımlarında yö
reye fayda ve genelde kârlılığın esas olması
gerektiği dşüncesindeyiz. Dolayısıyla, 1984
yılından sonra bu gibi yatırımları rantabl
hale, kârlı hale getirebilmek için yoğun bir
revizyon çalışması başlattık. Sümerbank'ın bu kapsamdaki yatırımlarını yeniden
ele alıp, bunları daha kârlı hale nasıl geti
ririz arayışı içine girdik.
Sungurlu İlçesini ele alalım. Bu ya
tırımın Sungurlu İlçesinde bugün yapıl
ması düşünülüyorsa, Bunun kârlı olması
lazım. Kârlı olması gerekir ki, Sungurlulu vatandaşa hizmet götürebilsin, kâr et
sin; kâr ettikçe daha büyük yatırım hali
ne gelsin ve fabrika, kaynak emici değil,
kaynak yaratıcı bir yatırım olsun. Bu fel
sefeyle biz, Sümerbank bünyesindeki ta
mamlanamamış tüm tesisleri ve kamunun
tamamlanamamış diğer tesislerini, "Kal
kınmada Öncelikli Yöreler Tekstil" diye
bir kuruluş kurarak bunları tamamlatıp,
işletmeye açma çalışmasını başlattık. Bu
çalışmanın da kapsamını genişletmek is
tiyoruz.
Bu çalışma.hakkında bilgi vermeden
önce, Sungurlu Sümerbank Tesisiyle ilgi
li ek bilgiler vereyim : Bu projenin, iç pi
yasaya yönelik işçi elbisesi üretmek üzere
revize edildiğini öncelikle belirtmek iste
rim; fakat bu sektör de, bu piyasa da, içe
ride çok yoğun rekabeti olan bir piyasa-
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dır. Kurulacak tesisin bu piyasada da re
kabet etmesi sıkıntıları mevcut olduğu
için, Ekonomik İşler Yüksek Koordinas
yon Kurulu, 18 Mart 1985 tarih ve 85/11
sayılı kararıyla tesisin satışına karar veri
yor; fakat, demin de söylediğim gibi, te
sis kurulurken çok iyi fizibilite hesapları
yapılmadığı için, tesisin alımına da kim
se talip olmuyor. Dolayısıyla, sorumluluk
yine bizim üzerimizdedir. Biz bu tesisi
rantabl bir şekilde, kârlı bir şekilde faali
yete geçirmek, bunu işletecek firmalar bul
mak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Tesis bitmiş değildir. Tesis, yüzde 77
oranında tamamlanmıştır. Sayın Cemal
Şahin, sorusunda, "tesisin bittiğim" ifa
de ediyor; ama henüz bitmiş değildir.
Bizim düşüncemiz ve çalışmamız,
bunu rantabl bir tesis haline getirip, hem
Sungurlu'ya hem de Türkiye'ye faydalı bir
üretim tesisi haline getirmektir. Zararla
çalışan bir tesis olduğu sürece, ne Sungur
lu'ya, ne Türkiye'ye bir faydası olmaz.
Sayın Şahin'e bu konuda şunu da
özellikle ifade etmek isterim: bu konuda
eğer devletle işbirliği yaparak tesisi işlet
meye hazır gruplar tespit edebilirse, biz
her türlü kolaylığı göstermeye hazırız ve
hatta tesisin üreteceği ve fiyatında anla
şabileceğimiz malı da Sümerbank olarak
alıp pazarlamaya hazırız. Yalnız, biraz ön
ce ifade ettiğim bir şeyi özellikle tekrar ifa
de edeyim; üretilecek malın iç ve dış pi
yasalarda talebinin olması gerekir. Her
hangi bir malı üretip stoka çalışmak gibi
bir duruma müsaade etmemiz sizin de, bi
zim de menfaatimiz açısından doğru de
ğildir.
Bu düşüncelerle, Yüce Meclise say
gılarımı arz ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Say n Şahin, Buyurun.
CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Sayın
Başkan, sayın milletvekilleri; konuşmama
başlamadan önce Yüce Parlamentonun
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değerli üyelerini sevgi ve saygılarımla se
lamlıyorum.
Değerli milletvekilleri, sorumuza Sa
yın Bakanımız tarafından verilen cevabı
hep birlikte dinledik. Görüyorsunuz ki,
devletin, 1978 parasıyla 82 milyon lira
harcadığını bildiğimiz koca bir tesis yapıl
mış ve on yıldır çürümeye terk edilmiş..
Tabiî, seçim bölgem olan Çorum'u il
gilendirdiği için biz sadece Sungurlu'da
ki tesisi getirdik; oysa, sorumun bir bölü
münde de, Türkiye'deki emsal kuruluşla
rın ne kadar olduğunu ve bunlara devle
tin şimdiye dek ne kadar harcama yaptı
ğını sormuştum. Sayın Bakanımın sorur
mun bu bölümüne hiç cevap vermedikle
ri açık seçik ortadadır.
Sayın milletvekilleri, takdir edersiniz
ki, bizim amacımız, devletin parasını gö
türüp bu tip kuruluşlara yatırmak, onları
çürümeye terk etmek değil. Amaç, mil
yonlarca vatandaşımızın, saçı bitmemiş
yetimin parasıyla yapılan bu tür tesislerin
bir an evvel faaliyete geçmesi, üretim yap
ması, vatandaşlarımızın iş bulması ve do
layısıyla millî ekonomiye üretim yaparak
katkıda bulunmasından ibarettir. Oysa,
görüyorsunuz ki, Sayın Bakanımız da, bu
tür tesislerin sadece Sungurlu'da bulun
madığını, daha pek çok yerlerde bulundu
ğunu açık seçik belirttiler. Çok inanıyo
rum ki, Çorum emsalinde olduğu gibi, de
ğerli milletvekillerimizin de bulundukları
yörelerde, çüı-ümeye terk edilen bu tür te
sislerin bulunduğunu hepiniz bili
yorsunuz.
Şimdi, görüyorsunuz ki, 6 Kasım
1983 tarihinde iktidara gelen ANAP'in,
aradan altı yıl geçmesine rağmen, hâlâ bu
tür tesislerle ilgili ciddî ve esaslı projeleri
olmadığını, Sayın Bakanımızın konuşma
larından da anlıyoruz. Sayın Bakanımızın
konuşmasının bir bölümüne saygı duyu
yorum; çünkü, bunların verimlilik durum-
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lannın araştırılmadığını, fizibilite çalışma
larının yeterli derecede yapılmadığını,
bunların -üretime geçse bile- millî ekono
miye katkılarının ne oranda olabileceğini,
gerekli tetkikatlann zamanında yapılma
dığını belirttiler; ben de bir anlamda ken
dilerine katılıyorum; ancak, ne çare ki, bu
gün, geçmişte yapılan hataları eleştirmek
veya onları bu kürsüde dile getirmek bir
mana ifade etmiyor; çünkü, devletin mil
yarları harcanmış, tesis yapılmış ve çürü
meye terk edilmiş. Velev ki, zamanında
hükümetlerimizce, yetkililerimizce hatalar
yapılmış olsa bile, -ki, hata yapıldığı gö
rüşüne katıldığımı arz ettim- bu tip ku
ruluşların bir an önce verimli hale
getirilmesi, üretime açılması, işe açılması
gerekir. Demin arz ettiğim gibi, bir taraf
ta çürümeye terk edilen bu tip tesisler var,
bir tarafta da yeni yatırımlar yapılmak is
teniyor; biz ise "kalkındık" diyoruz, "iş
sahaları açacağız" diyoruz... Oysa, yeni
yatırımlar yapılması yerine, devletin mil
yarlarının çürümeye terk edildiği, atıl bı
rakıldığı bu tip tesislerin bir an önce üre
time açılmasının Haha yararlı olacağına
inanmaktayım.
Değerli milletvekilleri, Sungurlu'da
Sümerbank tarafından yapılan bu tesis; al
tı yıldan beri,-yapılan tüm seçimlerde pro
paganda malzemesi olarak kullanılmakta
dır. Bizim amacımız, devletin milyarları
nın harcandığı bu tip kurumların içinde
bulundukları durumları sömürü konusu
yaparak politikada malzeme olarak kul
lanmak değil; tam tersine, bir an önce, ne
şartlarla olursa olsun, Sungurlulunun, Ço
rumlunun buradaki fabrikasının işletme
ye açılmasını istemektir. 50-100 vatanda
şımızın orada iş bulmasından memnun
olacağız. Şayet, yetkililerimiz, bir an ön
ce bu fabrikayı işletmeye açarsa ve 50 ila,
100 vatandaşımız direkt olarak iş bulur
sa, yüzlerce insanımızın da endirekt ola
rak yararlanmaları söz konusu olursa, biz
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burada kendilerine teşekkür ederiz. Bizim
amacımız budur.
Değerli, milletvekilleri, aksi halde,
mazeret bir şey ifade etmez. İşte aradan
koskoca onbir yıl geçmiş. Bu onbir yıl bo
yunca bu tesis bir türlü işletmeye açılama
mıştır.
Değerli milletvekilleri, Çorum'da, bu
tesisle ilgili bazı tetkikler de yaptım; ser
best çalışan mühendislerden ve bu işle il
gilenenlerden tesisi 1982 yılındaki duru
muna getirmek için de şu anda 50 milyon
lira civarında bir tamirat parasının gerekli
olduğunu öğrendim. Bu tesise, 1978 yılı
nın parasıyla 82 milyon lira harcanmıştır,
sonra çürümeye terk edilmiş, çürümüş ve
1982 yılında bulunduğu duruma getirebil
mek için, bugünkü parayla 50 milyon li
ra civarındaT)ir harcamaya ihtiyaç oldu
ğunu, buranın tamiratı için gerektiğini, il
gili arkadaşlarımdan aldığım bilgiyle tes
pit ettim.
Sayın Bakanımın, "Bu tesis satışa çı
kartıldı; fakat alıcı bulunamadı veya fiyat
ta anlaşılamadı" yollu iddiası doğrudur:
tesis satışa çıkartılmıştır. Benim tespitle
rime göre, burası başlangıçta konfeksiyon
fabrikası olarak planlandığı halde; sonra
dan, bir vatandaşımız 1,8 milyar liraya bu
raya talip olarak, "Burada ayakkabı
üreteceğim" demiştir; yani, ayakkabı üret
mek için, talip çıkmıştır; ancak, bakanlık
yetkilileri, "Türkiye'de ayakkabı sorunu
yoktur, üretiminde sorun yoktur" diyerek,
ayakkabı üretiminin dışında bir üretim
için kendilerine bir teklif yapılmasını is
temişlerdir; bunun üzerine bu vatandaşı
mız da bu teklifinden vazgeçmiştir.
Sayın milletvekilleri, oysa, Çorum'a
ait bir özelliği, bir durumu, bilgilerinize
arz etmek istiyorum. Çorum'da ayakkabı
sanayii, ilçelerimizde ve merkezimizde çok
geniş boyutta üretime yöneliktir ve işin ga
ribi, burada ayakkabı üretecek kişi, tüm

T.B.M.M.

B : 63

esnafı bir kooperatif etrafında toplamış,
kooperatif kanalıyla devlete 1,8 milyar li
ralık teklifte bulunmuştur; yani, bir an
lamda, Çorum'da o perakende çalışan,
ufak ufak, küçük küçük olan üretim birim
leri, bir kooperatif çatısı altında toplanıp,
buraya talip olmuşlardır. Her nasılsa Ba
kanlığımız, sayın ilgililer, ayakkabı üreti
mine müsaade etmiyorlar, vatandaşımız
da haliyle, bu teklifinden vazgeçmiş
oluyor.
Şimdi, Sayın Bakanımız, yanlış an
lamadıysam -yanlış anladıysam, beni
bağışlasınlar- "Buraya, bizim de talep et
tiğimiz, piyasanın gereği olan veya ihtiyacı
olan bir üretim dalından bir alıcı çıkarsa,
biz kendilerine her türlü yardımı yapma
ya hazırız" dediler. Bu vatandaşlarımız
hâlâ ayaktadır; yani, Çorum esnafının, bir
kooperatif halinde, bu fabrikada, mevcut
haliyle, bir İtalyan şirketiyle anlaşmak su
retiyle, ayakkabı üritimine hazır oldukla
rını ben biliyorum. Eğer, Sayın Bakanımız
da ayakkabı üretimi için kendilerine mü
saade ederse, biz bu fabrikayı, Çorum'daki tüm ilçeleri de kapsayan kooperatif ha
linde ayakkabıcıları bir araya getirmek su
retiyle almaya hazırız.
Durum bundan ibarettir. Saygıyla,
sevgiyle arz ediyorum efendim. (SHP sı
ralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın
Şahin.
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Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
18. — Tunceli Milletveküi Orhan W Yûdırtm'tn, halen görevde bulunan valilere ilişkin so
rusu ve içişleri Bakanı Mustafa Kalemli'nin ce.vabı(6/45)

BAŞKAN — 18 inci sırada, Tunceli
milletvekili Orhan Veli Yıldırım'm İçişle
ri Bakanından sorusu vardır.
Sayın Yıldırım?.. Buradalar.
Sayın Bakan?.. Buradalar.
Soruyu okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sayın İçişleri
Bakanı tarafından sözlü olarak yanıtlama
sı istemimi sunuyorum.
Gereğini arz ederim.
Orhan Veli Yıldırım
Tunceli
Şubat ayı içinde, Bakanlığınızca, va
lilerin atanmasına ilişkin Resmî Gazete
de bir kararname çıktı..
1, Türkiye'de halen görev yapmak
ta olan valilerden kaçı sivil, kaçı asker kö
kenlidir?
2. Asker kökenli valiler atanmış ise,
bunların atanmasındaki zaruretin sebebi
nedir?
BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun.-

17. — Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğul
ları 'ntn, Sıkıyönetim Kanununa göre görevlerine son İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA
verilip de bilahara ise alınanlara arada geçen süteKALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan,
için aylık ve ödük haklarının verilmediği iddiası değerli milletvekilleri; sözlü soruyu cevap
na ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü solıyorum.
ru önergesi (6/44)

BAŞKAN — 17 nci sırada, Ankara
Milletvekili Kâmil Ateşoğulları'nın, Ma
liye ve Gümrük Bakanından sorusu vardır.
Sayın Ateşoğulları?.. Y6\L.

1. Halen görev yapmakta olan va
lilerden 64 il valisi sivil, 3 il valisi asker
kökenlidir.

2. Valilik görevi, istisnaî memurluk
olup, 657 sayılı Devlet Memurları Kanu-
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nunun 59 uncu ve 5442 sayılı İl İdaresi
Kanununun 6 ncı maddeleri gereğince
atama yapılmaktadır. Bu nedenle, valili
ğe atanmada, sivil asker şeklinde bir ay
rım yapılması söz konusu değildir.
Saygılarımla arz ederim. (ANAP sı
ralarından alkışlar)
BAŞKAN
buyurun.

— Sayın

Yıldırım,

ORHAN VELİ YILDIRIM (Tunce
li) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
Sayın Bakanın, 24.2.1988 tarihli soruma
yanıtı, tatminkâr olmadığı gibi, Yüce
Meclise de gereken bilgiyi sunmamıştır.
Ülkemizde idareci yetiştiren birçok
fakülte varken;, bunların başında, ülkemi
ze büyük idareciler yetiştirmiş olan ve ye
tiştirdiği idarecilerle ülke idaresine katkı
da bulunan Siyasal Bilgiler Fakültesi, Hu
kuk Fakültesi ve bunlara muadil okullar
dan mezun olan ve yabancı ülkelerde de
bu konuda mastır yapan yüzlerce genç, di
namik idarecimiz görev beklerken; 12 Ey
lül yapılanmasıyla birlikte, yetişmiş yurt
sever idareciler, 1402 sayılı Yasa gerekçe
yapılarak, antidemokratik tasarruflarla gö
revden alınırken; hangi amaçla ve hangi
hüner ve marifetlerinden dolayı, orduda
görevini tamamlamış ve bu kurumca ar
tık kendilerinden talimgahta bile yararlan
ma imkânı kalmadığı ve miadlarını dol
durdukları nedeniyle emekliye sevk edilen
bu tuğgeneraller, çok yetenek, bilgi ve be
ceri isteyen il idareciliğine, hangi neden
lerle atanmışlardır?
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Kenan Güven'in vali olarak kalmasının
nedeni :
1. Kadınların cinsel organında suç
lu araması mı? Eğer siz bunu başarı sayı
yorsanız, bu olay, AET'ye üyelik için baş
vuran ülkemiz için onur kırıcı ve itibarı
mızı zedeleyici bir olay olmuştur. İktida
rınız için de bir kara lekedir.
Bu olay, Tunceli İli Pülümür İlçesin
de Leyla Yüce'nin, aranan kocasından do
layı, onunla cinsel temasta bulunup bu
lunmadığına dair, bu vali tarafından dok
tora sevk edilmesi olayıdır. Bu olay, Yüce
Meclisin kürsüsünden dile getirilmiş ve tu
tanaklara geçmiştir.
2. Yine bu general valinin, Tunceli
Valisi iken, Türkiye Cumhuriyeti vatan
daşı olan ve Türkiye Cumhuriyeti nüfus
cüzdanını taşıyan, birden ziyade aydın,
yurtsever vatandaşımızı, bir devlet valisi
nin kullanması gereken, alışılmış yöntem
lerin dışındaki yöntemlerle, bilinmeyen
yerlere götürerek, onlardan, Türk olduk
larına dair zorla senet alma başarısı mı?
Bu olay, devletin yüceliği ve devleti tem
sil eden valilik makam ve onuruyla bağ
daşır mı? Bu olay da basına yansîmıştır.
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA
KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başka
nım, bunun soruyla hiç ilgisi yok.
ULAŞTIRMA BAKANI EKREM
PAKDEMİRLİ (Manisa) — İftiradan
başka bir şey değil, Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Sayın Yıldırım, asker
kökenli valilerin miktarını sordunuz, on
ların cevabı verildi. Siz de asker kökenli
valilerin üç tane olduğunu söylüyorsunuz.
Lütfen, soruyla ilgili konuşun.

Sayın Başkan, Sayın Bakana şimdi
soruyorum : Ülkemizde, halen sivil bir
idare yok mudur? Varsa, bu emekli gene
rallerin vali olarak atanmaları ve halen gö
revde bulunmalarının zorunluluğu nere
den kaynaklanıyor?

ORHAN VELİ YILDIRIM (De
vamla) — Sayın Başkanım, bu valilerin...

Tayin ettiğiniz general valilerden ve
halen Kırklareli Valisi olarak görev yapan

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA
KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başka-
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mm, kendisini burada müdafaa edecek
durumda olmayan kişiler hakkında kür
süden söz söyleniyor.
ORHAN VELİ YILDIRIM (De
vamla) — Bu söylediklerim, burada, kür
süden daha önce de dile getirilmiştir ve
bunlar tutanaklara geçmiştir.
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA
KALEMLİ (Kütahya) — Cevabı da o za
man verilmiştir.
BAŞKAN — Bu suali başka bir şe
kilde de; mesela, onların yaptıklarını, so
rabilirdiniz. İsterseniz başka bir şekilde...
MEHMET MOĞULTAY (İstanbul)
— Bakanlar müdahale etmesinler.
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BAŞKAN — Bir dakika efendim...
Bir dakika...
ULAŞTIRMA BAKANI EKREM
PAKDEMİRLİ (Manisa) — Böyle istis
mar olur mu? Sayın Bakan, hatibin konuş
masına tekrar cevap verebilecek mi? Za
bıtlara geçirtip bırakıyorsunuz.
BAŞKAN — Sayın Yıldırım, şimdi,
İçtüzüğümüze göre, sorulan sual üzerin
de konuşacaksınız. Eğer, sivil ve asker kö
kenli valilerin miktarı değil de, şöyle bir
sual sormuş olsaydınız, "Asker kökenli va
lilerin yaptıklarını biliyor musunuz? As
ker kökenli valilerle ilgili basında yer alan
haberlerle ilgili olarak ne diyorsunuz?" ol
saydı o zaman bu şekilde konuşurdunuz.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA
KALEMLİ (Kütahya) — Tabiî konuşu
rum. Niye müdahale etmeyecekmişim!
Konuyla ilgisi var mı?

ORHAN VELİ YILDIRIM (De
vamla) — Sayın Başkanım, evvela, sayın
milletvekili...

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı ko
nuşmayalım.
ORHAN VELİ YILDIRIM (De
vamla) — Bu sayın emekli general
valinin...

BAŞKAN — Yeni bir sual sormak su
retiyle, bu söylediklerinizi orada söyleme
veyahut bunu bir gündem dışı konuşma
haline getirme imkânınız olur. Onun için,
sizden ricam soru üzerinde kalarak sözle
rinizi bitirmenizdir.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA
KALEMLİ (Kütahya) — Bu söyledikle
rinin soruyla ilgisi var mı?
ORHAN VELİ YILDIRIM (De
vamla) — Sayın Başkanım, müsaade eder
seniz bir konuya açıklık getireyim : Eğer
bu söylediklerimiz gerçek dışı ise, eğer bu
söylediklerimiz gerçek değilse, Sayın Ba
kanımız acaba neden feveran ediyor?..
Aksi...
BAŞKAN — Sayın Yıldırım... Sayın
Yıldırım, hif dakika...
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA
KALEMLİ (Kütahya) — Bu iddiaların
cevabını, bu kürsüden ben daha önce ver
dim. Ben feveren etmiyorum; siz yanlış
beyanda bulunuyorsunuz.
ULAŞTIRMA BAKANI EKREM
PAKDEMİRLİ (Manisa) — Ayıp!

ORHAN VELİ YILDIRIM (De
vamla) — Hay hay Sayın Başkanım, di
rektifinize uyuyorum...
ULAŞTIRMA BAKANI EKREM
PAKDEMİRLİ (Manisa) — Eline veri
len kâğıtta öyle şeyler yazmıyor ki; kâğıt
tan okuyor.
ORHAN VELİ YILDIRIM (De
vamla) — Sayın milletvekili, siz bir mil
letvekilisiniz, bakanın vekili değilsiniz; Sa
yın Bakan herhalde bana cevap vermek
ten aciz değildir.
ULAŞTIRMA BAKANI EKREM
PAKDEMİRLİ (Manisa) — İçtüzüğe gö
re, veremiyor işte...
ORHAN VELİ YILDIRIM (De
vamla) — Siz, size yakışan şekilde oturu
nuz lütfen.
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ULAŞTIRMA BAKANI EKREM
PAKDEMİRLİ (Manisa) — Siz de ken
dinize yakışan şekilde konuşunuz; bura
da kendisini müdafaa hakkı olmayan ki
şiler hakkında konuşmayınız.
BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen,
karşılıklı konuşmayınız.
ORHAN VELİ YILDIRIM (De
vamla) — Ben bir valinin...
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın
Başkan, arkadaşımız, asker kökenli vali
lerin tayin edilmesinin gerekçesini açıklı
yor. Bundan niye rahatsız oluyorlar?
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KAMER GENÇ (Tunceli)'— Sen ni
ye müdahale ediyorsun; müdahale etme
ye ne hakkın var? (Gürültüler)
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA
KALEMLİ (Kütahya) — Niye müdafaa
ediyorsun?
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sen
burada konuştun; ne hakla müdahale edi
yorsun?.. (Gürültüler)
BAŞKAN — Sayın Genç... Sayın
Genç, lütfen...
KAMER GENÇ (Tunceli) — Arka
daşımız fikirlerini söylüyor.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA
KALEMLİ (Kütahya) — Sana ne, sen ni
ye konuşuyorsun?

ULAŞTIRMA BAKANI EKREM
PAKDEMİRLİ (Manisa) — Böyle fikir
mi olur?.. (Gürültüler)

BAŞKAN— Sayın Genç, arkadaşın
ağzı var...

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sen
karışma!.. (Gürültüler)
BAŞKAN — Birleşime 15 dakika
ara veriyorum.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA
KALEMLİ (Kütahya) — Sen niye konu
şuyorsun?.. (Gürültüler)

Kapanma Saati : 17.15

IKINGI OTURUM
Açılma Saati : 17.30
BAŞKAN : Başkanvekili E. Yıldırım Avcı
KÂTİP ÜYELER : Cemal Özbilcn (Kırklareli), Mümtaz Özkök (Sakarya)
BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 63 üncü Birleşiminin İkinci Oturumu
nu açıyorum.
VI. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam)
nizi tamamlamak için lütfen kürsüye bu
yurunuz efendim.
ORHAN VELİ YILDIRIM (Tunce
18. — Tunceli Milletveküi Orhan Vdi Yûli)
—
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
dtrtm'tn, halen görevde bulunan velilere ilişkin so
Sayın
İçişleri Bakanımızın vakî tecavüzrusu ve içişleri Bakam Mustafa Kalemli'nin ce
kâr
tutumunu
ve gerekse Sayın Ulaştırma
vabı (6/45) (Devam)
Bakanının aynı tutum ve davranışını pro
BAŞKAN — Sayın Veli Yıldırım,
testo etmek amacıyla, konuşmaktan vaz
müddetiniz dolmak üzereydi, son cümlegeçiyorum. (SHP sıralarından alkışlar)
389 —

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAP
LARI (Devam)
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın
Yıldırım.
Soru cevaplandırılmıştır.
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA
KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan...
BAŞKAN — Efendim?..
Sayın Bakan, lütfen...
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA
KALEMLİ (Kütahya) — Şahsıma sataş
ma vardır efendim; "tecavüzkâr" diyor
lar... (SHP sıralarından "Ne sataşması?"
sesleri)
BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen...
MAHMUT ALINAK (Kars) —
İçişleri Bakanısın, sana yakışmıyor...
BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, bakı
nız, uzun müddetten beri bekleyen sual
leri, usulümüze göre, burada hazır bulu
nan bakan arkadaşlar ve milletvekili ar
kadaşlarımızla birlikte yavaş yavaş cevap
landırıyoruz. Bu, elimize geçmiş bir fır
sattır. Bunu, zamana da riayet ederek iyi
kullanalım.
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ilişkin Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakamndan
sözlü soru önergesi (6/48)

BAŞKAN — 21 inci sırada, Çorum
Milletvekili Rıza Ilıman'm, Millî Eğitim
Gençlik ve Spor Bakanından sorusu
vardır.
Sayın Ilıman?.. Buradalar.
Sayın Bakan?.. Yoklar.
Soru ertelenmiştir.
22. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin,
ABD ile yapılan Savunma ve Ekonomik İşbirliği
Anlaşmasının onuylanmasmtn geciktirilme nedeni
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49)

BAŞKAN — 22 nci sıradaki, Hatay
Milletvekili Sayın Öner Miski'nin, Baş
bakandan sorusu, Sayın Öner Miski'nin
izinli olması nedeniyle ertelenmiştir.
23. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, işçilerin kıdem tazminatlarından vergi ke
sileceği iddiasına ilişkin Maliye ve Günjrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/50)

BAŞKAN — 23 üncü sırada, Zongul
dak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Maliye
ve Gümrük Bakanından sorusu vardır.
19. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli YüSayın Altıner?.. Buradalar.
dırım'ın Tunceli iline bağlı bazı köy ve mezralar
Sayın Bakan?.. "Vbklar.
da 1988 ytlt Ocak ayında meydana gelen olaylara
Soru ertelenmiştir.
ve bu olayların sorumlularına ilişkin içişleri Ba
24. —Adana Milletvekili Abdullah Sedat
kamndan sözlü soru önergesi (6/46)
Doğan'ın, tedavi amacıyla yurt dışma gitmek is
BAŞKAN — 19 uncu sırada, Tunce
teyen bir vatandaşımıza pasaport verilmediği id
li Milletvekili Sayın Yıldırım'ın tekrar bir
diasına ilişkin sorusu ve içişleri Bakam Mustafa
* sorusu vardır; İçtüzüğün 97 nci maddesi
Kalemli'nin cevabı (6/51)

ne göre ertelenmiştir.

BAŞKAN — 24 üncü sırada, Adana

20. — Antalya Milletvekili Hasan Namal' Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın,
m, Antalya İli Beldibi mevkiinde vatandaşlarca ta İçişleri Bakanından sorusu vardır.
pulu arazileri üzerine yaptırılan binalardan bazı
Sayın Doğan?.. Buradalar.
larının Antalya lûliliğince yıkttrüdığı iddiasına iliş
Sayın Bakan?.. Buradalar.
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47)
Soruyu okutuyorum :

Türkive Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın, İçişleri Baka
nı Sayın Mustafa Kalemli tarafından sözlü
olarak yanıtlanmasını arz ederim.
21. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'm,
A. Sedat Doğan
Çorum ili Ortaköy ilçesi Yaylacık Köyünde yaptı
Adana
rılan ortaokulun öğretime açılmamasının nedenine
BAŞKAN — 20 nci sırada, Antalya
Milletvekili Sayın Hasan Namal'ın soru
su, Sayın Namal'ın izinli olması nedeniyle
ertelenmiştir.
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Günlerdir kamuoyunu ve basınımızı
ilgilendiren 25 yaşındaki Aysel Zehir, 1981
yılında gözaltına alınmış ve daha sonra tu
tuklanmıştır. Yargılama sonucunda 5 yıl
4 ay hapis cezası verilmiş, dava Askerî Yargıtayca bozulmuş ve başka bir dava ile bir
leştirilmiştir. Bozma ilamında, Aysel Ze
hir aleyhinde temyiz bulunmadığından ve
başkaca bir ceza istenmediğinden, kaza
nılmış hakkı olduğu belirtilmiştir. Yeniden
yargılama sonucu, yine aynı ceza verilmiş,
tutuklu kaldığı süreler göz önüne alınarak,
verilen bu cezayı da çektiği için, 15.8.1984
tarihinde tahliye olmuştur. Askerî Yargı
tay karârı henüz sonuçlanmamış olması
na rağmen, yasal olarak verilen cezadan
daha fazla ceza alması da mümkün de
ğildir.

Meclisimizce onaylandığı halde, bu mu
amele bu yasaya aykırı değil midir ve ül
kemizin itibarını sarsmayacak mıdır?

Aysel Zehir, cezaevinde kaldığı süre
ler içinde, yapılan kötü davranıslann son
bulması için açlık grevine katılmış ve so
nuçta sağlığı bozulmuştur. Tahliyesini ta
kiben üç yıldır süren tedavi ve kontroller
den olumlu bir sonuç alınamamış ve gi
derek daha da ağırlaşmıştır. Bu durum, il
gili doktor raporları ile sabittir. Bugün Ay
sel Zehir, hareket yeteneğini kaybetmiş,
günlük gereksinmelerini (tuvalet, temiz
lik, yemek yeme, konuşma vb.) yapamaz
duruma gelmiştir.

BAŞKAN — Bunun takdiri size ait
değil Sayın Genç. Maşallah, siz Meclisi
oturduğunuz yerden idare ediyorsunuz (!)

Ancak, Aysel Zehir, basında açıklan*
dığı üzere, pasaport verilmediğinden yurt
dışına tedavi için çıkamamaktadır. Buna
göre;

4. 25 yaşındaki gencecik Aysel Ze
hir'e, sırf tedavi edilip sağlığına kavuşa
bilmesi için gerekli olan pasaport niçin ve
rilmemiştir?
5. Zaman geçirilmeden verilmesi
düşünülmekte midir?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
KAMER GENÇ (Tunceli) — Efen
dim, bu konu dün cevaplandırıldı. Aynı
konuda ne diye cevap veriyor? '
İLHAN AŞKIN (Bursa) — Başkan
lık kürsüsüne otur, oradan idare et Mec
lisi Sayın Genç!

Buyurun Sayın Bakan.
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA
KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan,
değerli milletvekilleri; bu sözlü soruyla il
gili olarak dün, Yüce meclise aydınlatıcı
malumat vermiştim. Vaktinizi almamak
için bugün aynı şeyleri tekrar etmeyece
ğim. İlave olarak, Yüce Meclisin bilme
sinde fayda gördüğüm bir hususu da yük
sek takdirlerinize sunmak istiyorum :

2. — Doğru ise, bu durum çok açık
bir şekilde insan haklarının ihlali ve aynı
zamanda işkence değil midir?

Bu ismi geçen vatandaşımızla ilgili
yayınlar basınımızda çıkmaya başladığın
da, maalesef, bazı çevreler bu olayı istis
mar ederek, dünkü söylediğim haklı se
bepler mevcut olmasına rağmen, yurt dı
şında bu kızla ilgili kampanya açmışlar, bir
manada vakıf kurmuşlar, bunun adına pa
ra toplamışlar ve olayı Hollanda televiz
yonlarından da yaytnlattırmışlardır.

3. İşkencenin ve Gayri İnsanî ya da
Küçültücü Ceza veya Muamelenin Ön
lenmesine dair Avrupa Sözleşmesi, ilk kez

Yüce Meclisin bilgisine, bu ilave bil
gileri de arz ederim.
Saygılarımla.

1. Aysel Zehir'e, 18.8.1987 tarihin
de başvurduğu halde pasaport verilmedi
ği doğru mudur?
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın
Bakan.
Sayın Doğan, konuşmak istiyor
musunuz?
A. SEDAT DOĞAN (Adana) — Ha
yır efendim.
BAŞKAN — İstemiyorsunuz.
Teşekkür ederim Sayın Doğan.
Soru cevaplandırılmıştır.
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Sayın Bakan?.. Buradalar.
Soruyu okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın, Sayın Başba
kan tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masına aracı olmanızı arz ederim.
Saygılarımla.
Ali Eser
Samsun

25. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'
1. Bakanlar için kaç tane lojman sa
in, bazı bürokratların aynı zamanda A.B.D. va
tın alınmıştır? Kaç tane kiralık lojman tu
tandaşı oldukları iddiasına ilişkin Başbakandan söz
tulmuştur?
lü soru önergesi (6/92)

BAŞKAN — 25 inci sırada, Adana
Milletvekili Cüneyt Canver'in, Başbakan
dan sorusu vardır.
Sayın Canver?.. Yok.
Sayın Bakan?.. Burada.
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığı
için, soru düşmüştür.

2. Bu lojmanlarda şu anda kaç sa
yın bakan ikamet, etmektedir?
3. Satın alman veya kiralanan loj
manlarda oturan eski bakan var mıdır?
Varsa kimlerdir?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
DEVLET BAKANI KÂZIM OK-

SAY (Bolu) — Değerli milletvekilleri,
26. —Samsun Milletvekili Ali Eser'in, bi
rinci Ozal hükümetinde görev alan eski bakanlara Samsun Milletvekili Sayın Eser'in soru
resmî taşıt tahsis edildiği iddiasına ilişkin Başba larına cevap vermek amacıyla yüksek hu
zurlarınıza gelmiş bulunmaktayım.
kandan sözlü soru önergesi (6/60)
BAŞKAN — 26 ncı sırada, Samsun
Milletvekili Ali Eser'in, Başbakandan so
rusu vardır.
Sayın Eser?.. Buradalar.
Cevap verecek Sayın Bakan?., \bklar.

29 Kasım 1987 tarihinde yapılan ge
nel seçimler sonucunda, seçimlere katılan
bakanlardan, tekrar milletvekili olarak se
çilip de yeni kabinede görev alamayan 6
eski bakan mevcut bulunmaktadır.

Bilindiği gibi, 1983 yılında yayımla
nan 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu
nun 2 nci maddesi hükmü gereğince,
27. —Samsun Milletvekili Ali Eser'in, ba
Türkiye
Büyük Millet Meclisi üyeleri için,
kanlar için satın alınan veya kiralanan lojmanlara
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Kâ o tarihte mevcut 400 adet esas alınarak
milletvekili lojmanlarının yapımına başla
zım Oksay'ın cevabı (6/61)
nılmıştı. Ayrıca, bakanlar kurulu üyeleri
BAŞKAN — 27 nci sırada yine, Sam
için de Başbakanlıkça, aynı kanuna daya
sun Milletvekili Ali Eser'in, Başbakandan
nılarak, o tarihteki bakanlara lojman sa
sorusu vardır.
tın alınarak tahsisleri yapılmıştır. İnşaat
ları tamamlanan milletvekili lojmanları,
Sayın Eser?.. Buradalar.
Soru ertelenmiştir.
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partiler halinde tamamlandıkça, sırası ge
len milletvekillerine tahsisi yapılarak da
ğıtıldığı da yüksek malumlarıdır.
Son seçimlerde milletvekili adedi
450'ye yükselince, mevcut lojmanlarda
oturan ve kendisine tahsis yapılan millet
vekillerinden bazılarının da tekrar seçilememeleri karşısında, milletvekili lojman
ları tahsislerinin yeniden gözden geçiril
mesi ve bu adedin 450' ye çıkarılması ge
rekmiştir. Bu durumda, esasen, yeniden
milletvekili seçilmeleri karşısında, kendi
lerine yeniden lojman tahsis edilmesi ge
reken 6 eski bakana, yeni milletvekili loj
manları yapılıp tahsis edilinceye kadar,
Başbakanlıkla Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığı arasında yapılan bir proto
kolle, geçici bir süre için oturmalarına im
kân tanınmıştır. Bu protokole göre, bakan
lar kurulunun eski üyeleri, Türkiye Büyük
Millet Meclisi lojmanlarının tamamlan
masına kadar geçecek süre içerisinde, ha
len ikamet ettikleri Başbakanlık lojman
larında oturmaya devam edeceklerdir. Ay
ıtça, milletvekillerinden, konut kira bedeli,
Türkiye Büyük Millet Meclisi Personel ve
Muhasebe Dairesi Başkanlığınca tahsil
edilmektedir. Başbakanlığa ait lojmanla
rın boşaltılması halinde, ahantarların Baş
bakanlık ilgililerine teslimi de, keza pro
tokolde öngörülmüştür.
Halen son seçimlerde milletvekili
olan ve bakanlar kurulunda yer alan bazı
bakanlara da Başbakanlıkça ve Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca loj
man tahsisi yapılamamıştır. Bu tahsisler
de 2946 sayılı Kanun hükümleri uygulan
maktadır.
Birinci Ozal Hükümetinde görev
alan bakanlara, resmî otomobil tahsis edil
diği konusuna gelince : 237 sayılı Taşıt Ka
nununda kimlere makam arabası tahsis
edileceği yazılı bulunmaktadır. Kanunun
bu açık hükümlerine göre, bütün kuruluş
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ların bu hükümlere aynen riayeti za
rurîdir.
Bilgilerinize arz ediyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın
Bakan.
Sayın Eser, buyurun.
ALİ ESER (Samsun) — Sayın Baş
kanım, değerli milletvekili arkadaşlarım;
hepinizi saygıyla selamlıyorum.
İki sualim vardı; birinci sualim ma
alesef bir yanlışlığa kurban gitti galiba; so
nunda Sayın Bakan bu sualimi.cevaplan
dırınca, prosedür nasıl işleyecek, onu bi
lemiyorum, o mevzu dışı.
Lojmanlarla alakalı sualimin cevap
landırılmasında Sayın Bakan, izahatına
göre, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanu
nu çerçevesinde, milletvekili lojmanları ya
pıldığı ve dolayısıyla da geçen dönem ba
kan olup, bu dönem milletvekili seçilmiş,
fakat bakan olmamış milletvekili arkadaş
larımızın lojman haklarının devamı gibi
bir netice çıkardı; ancak, halen hepimizin
oturduğu milletvekili lojmanları sitesinde
kullanılmayan boş lojmanlar vardır; bu bi
rincisi.
İkincisi, değil geçen dönem bakanlık
yapmış, bu dönem bakan olmayan; ama
halen bakan olan sayın iki arkadaşımız,
isimlerini söylemek gereksiz, bu lojman
larımızda gayet rahat ikamet etmekte
dirler.
Üçüncüsü, kira bedeli olarak millet
vekillerine öngörülen (Türkiye Büyük
Millet Meclisi muhasebat usulüne göre)
kira bedeli zannediyorum 300 bin liralık
bir meblağdır. Acaba, halen işgal edilmek
te olan eski kabine üyelerinin lojman ki
raları 300 bin lira olarak mı ödenmekte
dir? Bu konuyu da açıklığa kavuşturmak
ta fayda var.
Ümit ediyoruz ki, tasarruf ilkeleri ile
hareket edeceğini her vesileyle iddia eden
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Hükümet, bu tasarrufu, bir kaymakamı
nın telefonunun 09 hattını iptal ederek ve
yahut bir postane müdürünün telefonu
nun şehirlerarası (9) konuşmasını iptal
ederek gayet komik kararlarla sağlama yo
lunu değil, bu şekilde radikal uygulama
larla yerine getirir.
Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın
Eser.
Soru cevaplandırılmıştır.
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tedir? Faal olan sağlık ocaklarının standart
kadrolarına göre (Doktor, hemşire, ebe,
sağlık memuru) açık personel sayısı ne ka
dardır? Bu konuda ne gibi tedbirler alın
maktadır?
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Sa
yın Bülent Akarcalı tarafından sözlü ola
rak cevaplandırılmasını arz ederim.
Saygılarımla.
Baki Durmaz
Afyon

28. — Samsun Mülelvekili İrfan Demiralp'BAŞKAN — Efendim, o zamanki
in, bankalardaki döviz tevdiat hesaplarına ilişkin Bakan yok; yeni Sayın Bakan tarafından
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/62)
cevaplandırılacaktır.
29. — Samsun Milletvekili İrfan Demvalp'Sayın Bakan, buyurun.
in, ülkemiz üzerinden iran'a silah gönderildiği id
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM
diasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü
BAKANI
NİHAT KİTAPÇI (Erzurum)
soru önergesi (6/63)

BAŞKAN — 28 ve 29 uncu sıralar
daki, Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in soruları, soru sahibinin izinli olma
sı nedeniyle ertelenmiştir.

— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Af
yon Milletvekili Sayın Baki Durmaz'm
Bakanlığımla ilgili sözlü sorusunu cevap
landırmak üzere yüksek huzurlarınızda
bulunuyorum. Bu vesileyle, hepinizi say
gıyla selamlarım.

30. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'
m, sağlık ocaklarına ilişkin sorusu ve Sağlık ve Sos
Değişen şartlar nedeniyle, hizmetin
yal bardım Bakanı Nihat Küapçt'mn cevabı
etkinliğini artırmak amacıyla geçmiş yıl
(6/64)
larda planlanan, hizmete açılan sağlık oca

BAŞKAN — 30 uncu sırada, Afyon
Milletvekili Baki Durmaz'm, Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanından sorusu vardır.
Sayın Durmaz?.. Buradalar.
Sayın Bakan?.. Buradalar.
Soruyu okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa
göre, lokal sağlık hizmetlerinin esasını teş
kil eden sağlık ocakları, sayısal bakımdan
yeterli midir? Mevcut sağlık ocaklarından
kaçı gayrı faal durumdadır? Bu ocakların
faal hale getirilmesi için ne düşünülmek

ğı ve sağlıkevi planlamalarının bölgenin
nüfusu ve sosyoekonomik durumuna gö- re yeniden gözden geçirilmesi hususunda
25.2.1987 gün ve 2387 sayılı genelge ile 67
il valiliğine gerekli talimat verilmiş olup,
alınan bilgilere göre, sağlık ocağı ve sağ
lık evleri adetleri peyderpey çoğaltılmak
tadır. Halen, Türkiye genelinde kentsel
alanda 1 199 adet sağlık ocağı planlanmış
olup, 1 021 adedi hizmet vermektedir. Kır
sal alanda ise 2 275 adet sağlık ocağı plan
lanmış, 2 155 adedi hizmet vermektedir.
Toplam planlanan sağlık ocağı 3 354, hiz
met veren sağlık ocağı 3 114'tür.
Kentsel alanda bir sağlık ocağına 26
313, kırsal alanda 11 043 nüfus düşmekte-
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dir. Kentsel alanda hizmet vermeyen 140
sağlık ocağının hizmete açılması ile, bir
sağlık ocağına 22 407, kırsal alanda hiz
met vermeyen 100 sağlık ocağının hizme
te açılmasıyla bir sağlık ocağına da 10 461
nüfus düşmüş olacaktır.
Kentsel alanda 178 sağlık ocağı ile
kırsal alanda 120 sağlık ocağının hizmet
binaları henüz inşa edilmediğinden ve ma
hallen de bina temini mümkün olmadığın
dan, şimdilik gayri faal durumdadır.
2858 sayılı Yasa ile, sağlık ocağı ve
sağlık evlerinin fizik! yapılarının 1992 yılı
sonuna kadar tamamlanması amaçlan
mıştır.
Yukarıda bahsi geçen kentsel alanda
178 adet ocak ile kırsal alanda 120 sağlık
ocağı ve günün şartlarına göre yeniden
planlanacak olan sağlık ocağı ve sağlık evi
fizikî yapılan, peyderpey tamamlanarak
hizmete açılacaktır.
Halen Türkiye genelinde hizmet ve
ren sağlık ocaklarının hekim kadrosu 4
756 olup, 4 609 hekim görev yapmakta
dır. Hekimi olmayan sağlık ocağı sayısı
128'dir. Her ne kadar, sağlıjk ocağı heki
mi standart kadrosu ile mevcudu arasın
da 147 adet fark gözükmekte işe de, eş du
rumu, sıhhî kurul raporu ve bunun gibi
nedenler ile ve ilçe merkezlerindeki sağ
lık ocaklarında standart kadronun üzerin
de hekim çalıştırılmakta olduğundan, 128
sağlık ocağında hekim açığı bulun
maktadır.
Zorunlu Hizmet Yasasına göre, eksik
bulunan hekim kadrolarının peyderpey
doldurulması amaçlanmaktadır.
Ocak-1989 itibariyle, faal sağlık ocak
larında 4 620 sağlık memuru bulunması
gerekirken, bunun ancak yüzde 95'i
doludur.
Sağlık ocaklarında 3 165 hemşire
kadrosu olmasına rağmen, 3 808 mevcut
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olup yüzde 120 doludur.
Sağlık ocağı ve sağlık evlerinde 19
577 ebe bulunması gerekirken, bunun an
cak yüzde 83 'ü doludur; halen 3 331 ebe
ye ihtiyaç bulunmaktadır. Bu yıl, sağlık
meslek liselerinden 2 892 ebenin mezun
olması beklenmektedir. Böylece, ebe ihti
yacı yüzde 98 oranında karşılanmış ola
caktır.
Durumu bilgilerinize saygılarımla arz
ederim. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın
Bakan.
Sayın Durmaz, buyurun.
BAKİ DURMAZ (Afyon) — Sayın
Başkan, çok değerli üyeler; bir yıl evvel,
o günün Sağlık Bakanına sormuş oldu
ğum soruyu Sayın Bakanın cevaplandır
masından dolayı teşekkür ediyorum.
Tabiî, o günün şartlarında sorduğu
muz sorunun ve o günün imkânsızlıkları
içerisindeki olayıyla, bugünkü Sayın Ba
kanın verdiği rakamlar arasında farklar
çok. Sayın Bakanlığın, 25.2.1987 tarihin
de, insan sağlığını esastan ilgilendiren ve
özellikle kırsal kesimde insan sağlığı için
fevkalade önemli olan sağlık evi ve ocak
larının, mevcut durumla yetinmeyip, bir
ihtiyaçtan dolayı, valiliklere tamim ederek
ihtiyaçlarının tekrar bildirilmesi doğrultu
sunda bir çalışma yaptıklarını memnuni
yetle öğrenmiş bulunuyorum ve yine bu
çalışmaları sonunda tespit edilecek ihtiyaç
lara göre, 1992 yılı sonuna kadar da bü
tün bunların tamamlanacağını duymak
tan memnunluk duydum. Temenni ediyo
rum ki, insan sağlığı için önemli olan alt
yapı -Sayın Bakanın belirttikleri gibi- 1992
yılında tamamlanmış olsun.
Değerli milletvekilleri, insan sağlığı
her şeyin başındadır. Devleti yöneten hü
kümetlerin başta gelen görevleri, insan
sağlığını korumaktır. Ondan sonra, o in
sanların ihtiyaç duyduğu sosyal gereksi-
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nimler karşılanmalıdır. Ancak, Sayın Ba
kan, her ne kadar, sağlık ocakları ve sağ
lık evleri hakkında çok iyimser tablolar
çizmiş ve rakamlar vermişse de ben, bu
gün Türkiye'de, özellikle sağlık ocakları ve
sağlık evleri seviyesinde bu hizmederin ye
terli bir biçimde yapılamadığı kanısında
yım; gerçek durum da budur. Çünkü, da
ha birkaç ay evvel, burada, bu kürsüde,
Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerindeki müzarekeler devam ederken, mevcut 3 500
sağlık ocağının 1 100 tanesinde sağlık evi
nin olmadığını gördük. Bu sağlık ocakla
rının yüzde 79 küsurunda -yüzde 80
diyebiliriz- araç, ilaç, laboratuvar gibi ha
yatî malzemelerin olmadığını biliyoruz.
Sayın milletvekilleri, Sağlık teşkilatı
nın yapısında, en uç noktada hizmet gö
ren birim, sağlıkevleridir. Türkiye'de 10
500 sağlıkevi planlanmış iken, henüz 2 800
sağlıkevi mevcuttur; 7 700 sağlıkevi yok
tur. Temenni ediyoruz ki, Sayın Bakanın
biraz evvel burada söyledikleri envanter
çalışmaları içerisinde, bu 7 700 sağlıkevi,
belirttikleri tarihte bitmiş olsun; ama, bu
anlayışla bunların bitebileceğim ben hiç
zannetmiyorum.
Sağlık ocaklarında durum keza aynı
şekildedir. Sağlıkevinde 2 000 nüfusa bir
ebe hizmet verirken, sağlık ocağı, bir ekip
çalışmasıyla 10 000'in üzerinde nüfusa
hizmet vermektedir. Burada, hemşire, ebe,
sağlık memuru ve diğer personelle bir ekip
çalışması yapılmaktadır.
Sağlık ocaklarının kuruluşundaki
esas amaç, bu 10 000 kişiye öğleye kadar
poliklinik hizmeti vermek, öğleden sonra
da yine bu 10 000 nüfusu kapsayan, çev
resindeki bütün köyleri tarayarak, bu ta
rama neticesinde, insanların ihtiyaç duy
duğu beslenme, ana ve çocuk sağlığı, aşı
lama, bulaşıcı hastalıklar, tedavisi müm
kün basit hastalıklar, halk sağlığı eğitimi
ve bu hastalıkların ihtiyaç duyduğu ilaç
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ların temini konusunda bu ekibin hizmet
vermesidir.
Ancak, 1 milyon çocuğumuzdan 300
bininin daha aşı bile yapılamadığını, Sa
yın Sağlık Bakanının, komisyondaki büt
çe müzakereleri sırasında kendi ağzından
işittik. Şu halde, sağlık ocaklarında ekip
çalışması olmazsa -ki, o ekip tamam ol
mazsa, ekip çalışması haliyle olmaz- bi
raz evvel saydığım, insan sağlığını esastan
ilgilendiren konularda hizmet verme im
kânı olmaz ve geleceğimizin teminatı olan
çocuklarımız da aşılanamaz tabiî.
Değerli milletvekilleri, bugün bir ül
kede, doğan çocukların 1 000 tanesinden
95 tanesi daha 1 yaşındayken ölüyorsa...
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM
BAKANI NİHAT KİTAPÇI (Erzurum)
— Sorunun dışında konuşuyorsunuz.
BAKİ DURMAZ (Devamla) - Sağ
lık ocaklarıyla ilgili konuşuyorum sorunun
dışında konuşmuyorum Sayın Bakanım.
Çünkü, aşılama, sağlık ocaklarının temel
hizmetlerinden birisidir.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM
BAKANI NİHAT KİTAPÇI (Erzurum)
— Sorunuzla ilgili konuşun efendim.
BAKİ DURMAZ (Devamla) — Sağ
lık ocaklarıyla ilgili olarak konuşuyorum
efendim.
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmaya
lım efendim.
Sayın Durmaz, süreniz dolmuştur,
lütfen toparlayınız.
BAKİ DURMAZ (Devamla) — 1 ve
5 yaş grubundaki çocukların, bakımsızlık
ve sağlık hizmetlerinin bu ocaklarda ve
rilmemesi yüzünden, binde 200'ü hayatı
nı kaybediyorsa, o memleketin sağlık hiz
metlerinde sancı var demektir.
Geliniz, bu sancıyı gerçek gözle gö
rerek, bir an evvel dindirelim. Çünkü, bu
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insanlar, bu çocuklar, bizim yavrularımızdır, bizim çocuklarımızdır, geleceğimizin
teminatıdır.
Sayın milletvekilleri, sağlık ocakları
nı eğer realist biçimde organize edebilir
sek ve bugünkü ihtiyaçlarını karştlayabilirsek, bugün, büyük hastanelerdeki yığıl
maları önleriz; bunun tek sebebi ve çare
si budur.
Onun için, eğer bugün biz, sağlık
ocaklarını hâlâ teçhiz edemiyor, donatamıyorsak; orada gerekli personeli istihdam
edemiyorsak, köydeki ebesinden sağlık
ocağındaki personeline kadar yeterli çalış
ma imkânı veremiyorsak, öyle sanıyorum
ki, büyük hastanelerdeki yığılımlar devam
edecek ve bu kargaşa, içinden çıkılmaz bir
hal alacaktır.
Onun için, ben tekrar, Sayın Baka
nın burada verdiği bilgileri bir teminat
olarak kabul ediyorum ve inşallah kendi
lerinin dedikleri gibi, "1992 yılında bu ih
tiyaçlar tamamlanmış ölür" diyorum.
BAŞKAN — Şaym Durmaz, süreniz
doldu, lütfen toparlayınız.
BAKİ DURMAZ (Devamla) — Bi
tiriyorum, toparlıyorum Sayın Başkanım.
Sayın milletvekilleri, bundan birkaç
ay evvel, Sayın Bakanımız, "Hastaneye
başvuran ve beyanı esas tutulan hastalar
dan artık para alınmayacağını" söyledi
ler ve bu, yurt çapında gerçekten mem
nuniyet verici bir olay oldu; ancak, bugün
lerde tekrar şikâyetler başladı.
Şikâyetler şudur : Hasta müracaat
ediyor, beyanı esas alınıyor ve hastaneye
kabul ediliyor; ama eskiden hastane has
tanın tedavi masraflarını karşılarken, şim
di hastanın eline bir reçete tutuşturuluyor,
"Bu ilaç hastanemizde yoktur, al" deni
liyor. Bu paralı tedavi şeklinin başka bir
politikasıdır. Onun için, Sayın Bakammı— 397
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zm burada dikkatini çekiyorum; lütfen bu
olay üzerinde eğilsinler.
Hastanelerdeki yığılmaları ve prob
lemleri halletmenin çaresi de, sağlık ocak
larını ve sağlık evlerini teçhiz ederek, te
melde ve uç noktada sağlık problemlerini
halletmekten geçmektedir.
Yine temenni ediyorum ki, sağlık
ocakları ve sağlık evleri sorunu, Sayın Ba
kanımızın dediği gibi, 1992 yılında çözüm
lenmiş olsun.
Saygılar sunuyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sa
yın Durmaz.
31. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'*
m, din görevlilerinin eğitim programlarının geliş
tirilmesi ve ödeneklerinin arttrüması için ne gibi
tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Devlet Bakanından
sözlü soru önergesi (6/65)

BAŞKAN — Afyon Milletvekili Sa
yın Baki Durmaz'm 31 inci sırada bulu
nan sorusu, Tüzüğümüzün 97 nci mad
desinin üçüncü fıkrasına göre ertelenmiş
tir.
32. — Artvin Milletvekili Ayhan Arifağaoğlu'nun, Artvin II merkezindeki öğretmen okulu
kampusu ile Şavşat ilçesindeki temel eğitim okulu
binasınm Jandarma komutanlıklartnca kullanıldı
ğı iddiasına ilişkin Millt Eğitim Gençlik ve Spor
Bakanından sözlü soru önergesi (6/95) (1)

BAŞKAN — 32 nci sırada, Artvin
Milletvekili Ayhan Arifağaoğlu'nun, Millî
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından so
rusu vardır.
Sayın Arifağaoğlu?.. Yok.
Sayın Bakan?.. Yok.
Som ertelenmiştir.
33. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in Sakarya ili Kültür Sarayı inşaatına ilişkin so
rusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mustafa Tınaz
Tüiz'in cevabı (6/66)
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BAŞKAN — 33 üncü sırada, Sakar
ya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Kültür
ve Turizm Bakanından sorusu vardır.
Sayın Neidim?.. Buradalar.
Sayın Bakan?.. Buradalar.
Soruyu okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Kültür ve Turizm
Bakanı M. Tınaz Titiz tarafından sözlü
olarak cevaplandırılmasını arz ve talep
ederim.
Saygılarımla.
Ahmet Neidim
Sakarya
1. Sakarya Kültür Sarayı inşaatının
demirleri döşenmiş olup üzerinden 3-4 yıl
geçmesine rağmen bir ilerleme görülme
diği gibi, temele koyulan demirler de ar
tık kullanılmaz, iş görmez hale gelmiştir.
2. Sakarya Kültür Sitesi inşaatı ne
zaman başlayıp, ne zaman bitecektir.
BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI
MUSTAFA TINAZ TİTİZ (Zonguldak)
— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
Sakarya İlimizde bir kültür merkezi yapıl
mak üzere Abasıyanık Ailesi tarafından il
merkezinde bir arsa bağışlanmıştır. Söz
konusu arsa üzerinde yapılacak olan Sa
karya Kültür Merkezi projesi de Bakanlı
ğımızca yapılmıştır.
1984 yılında il özel idaresi tarafından
ihale edilen kültür merkezinin temelleri
atılmış ve çok amaçlı salon kısmının yer
aldığı (B) blokunun temelleri döşenmiştir.
1985 yılından itibaren, söz konusu
kültür merkezinin inşaatına Bakanlığımız
ca devam edilebilmesi için, 1985 yılı yatı
rım programına 400 milyonluk proje be
deli konmuş; ancak, Devlet Planlama Teş
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kilatı Müsteşarlığına teklif edilen bu prog
ram, kabul görmemiştir.
1986 yılı yatırım programında bu de
fa 600 milyon Türk Lirası yatırım ödene
ği öngörülmüş, Devlet Planlama Teşkila
tı, teklifi yine kabul etmemiştir.
Bu defa, 1987 yılı yatırım programın
da proje bedeli olarak 900 milyon Türk Li
rası teklif edilmiş; 1987 yılı ödeneği ola
rak 150 milyon, 1988 yılı ödeneği olarak
375 milyon, 1989 yılı ödeneği olarak da
375 milyon bölümlere ayrılmıştır.
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar
lığına böylece teklif edilen öneri, bu kez
programda yer almıştır. Söz konusu kül
tür merkezinin ihale hazırlıklarına derhal
başlanmış ve Devlet Planlama Teşkilatı
Müsteşarlığından 1987 yılı için 138 mil
yon, 1988 yılı için 400 milyon, 1989 yılı
için 362 milyon Türk Lirası olmak üzere
sarf ihale yetkisi alınmıştır.
j
Bakanlığımızca, 900 milyon Türk Li
rası keşif bedeli ile 10.7.1987 tarihinde Sa
karya Kültür Merkezinin ihalesi yapılmış
ve 23.10. 1987 tarihinde de müteahhide in
şaat yeri teslim edilmiştir. Sakarya ilinde
yapılan imar planı tadilatı, inşaat sahamızı
da etkilemiş, bu nedenle proje üzerinde
gerekli değişiklikler yapılarak, 1987 yılın
da yeniden düzenlenmiştir.
İl Özel İdaresi tarafından 1984 yılın
da temeli atılarak döşenen temel demir
leri, arazinin jeolojik yapısı nedeniyle
uzun süre su içinde kalmış ve korozyona
uğrayarak, tehlikeli pas sınırına ulaşmış
tır. Bu nedenle, döşenen demirler sökül
müş, temel hafriyatı ve gerekli dolgu iş
lemleri tamamlanmıştır. İlin inşaat mev
simi başlangıcı olan 15.3.1988 tarihinden
itibaren inşaat çalışmalarına hız verilmiş
tir.
Kültür Merkezimiz müteahhidi ile
yapılan sözleşme gereği, 15.12.1989 tari
hinde inşaat bitirilecektir.
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Durumu bilgilerinize sunuyorum
efendim. Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ba
kan.
Sayın Neidim, buyurun.
AHMET NEİDİM (Sakarya) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; çok gü
zel açıklamalarından dolayı Sayın Kültür
ve Turizm Bakanına teşekkür ediyorum.
Yalnız, görülmektedir ki, Bakanımı
zın da ikrar ettiği gibi, ANAP' ı n iktidara
geldiği 1984 yılında temel atılmış, temele
demirler döşenmiş; sene 1989, o demirler
atıl bir vaziyete gelmiş; şimdi o demirleri
atmak zorunda kalmışız, o demirler işe ya
ramıyor, yani baştan demir döşeyeceğiz ve
onun üzerinde beton atacağız... Memle
ketin, millerin büyük paraları böylece he
ba olmuştur.
Sakarya'da, bu temel atılırken çok
büyük şölenler yapıldı; ondan sonra il baş
kanı arkadaşlarımız, o gün seçilen millet
vekili arkadaşlarımız çok büyük şovlarla;
"Biz bu meselenin takipçisiyiz, biz bu me
selenin arkasındayız" dediler; ama, bu yı
la gelene kadar, Sakarya Kültür Sitesinde
çok büyük bir değişiklik yapılmadı.
Sakarya'nın sosyal ve kültürel yapısı
gereği böyle bir esere gerçekten çok bü
yük bir gereksinimi vardır. Sakaryamızda bir tiyatro, bir kültür merkezi sitesi bu
lunmamaktadır; vatandaşlarımız, tiyatro
seyretmek için İstanbul'a gitmektedirler.
Devlet Planlama Teşkilatının bunu uygun
gördüğünü Sayın Bakanımız söyledi; ama
devlet, mUyonlarca lira kaybetmiştir, bu
zaman kaybı yüzünden. Çok hayırsever
bir vatandaşımız bu yeri bağışlamıştır, çok
üzüldüğünden, bir ara, "Siz bu işi yapa
mayacaksınız, bana yeri geri verin" nok
tasına gelmiştir. Ama, Bakanımızın bura
da vermiş olduğu beyanlara ve sözlere şeh
rim adına teşekkür ediyorum; inşallah,
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1989 yılında bitirilir ümidini taşıyorum.
Memleketimize inşallah hayırlı olur.
Saygılarımı sunuyorum efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın
Neidim.
34. —Sakarya Milletvekili Ahmet Neidân'in, Sakarya ili organize sanayi bölgesi inşaatına
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru
önergesi (6/67)
BAŞKAN — 34 üncü sıradaki, Sa
karya Milletvekili Ahmet Neidim'in soru
su, İçtüzüğün 97 net maddesinin üçüncü
fıkrasına göre ertelenmiştir.

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

36. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müf
tüoğlu'nun, rotasyona tabi öğretmenlerin mağdu
riyetlerine ve almmast gerekli tedbirlere ilişkin Mill
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru
önergesi (6/69)

37. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, ihtiyaç sahibi köylülere kereste verilme
diği iddiasına ilişkin Tartm Orman ve Köyişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/70)
BAŞKAN — 35, 36, ve 37 nci sıra
lardaki, Zonguldak Milletvekili Sayın Gü
neş Müftüoğlu'nun soruları, İçtüzüğün
97 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre
ertelenmiştir.

38. — Nevşehir Milletvekili Esat Ktratlıoğlu'nun, patates üreticilerinin sorunlarına karşı n
gibi tedbirler almacağma ilişkin sorusu ve Tarım
Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'm
cevabı (6/71)
BAŞKAN — 38 inci sırada, Nevşe
hir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun, Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından so
rusu vardır.
Sayın Kıratlıoğlu?.. Buradalar.
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Sayın Bakan?.. Buradalar.
Soruyu okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
Nevşehir ve Niğde İli dahilinde Tür
kiye'deki patates üretiminin 1/5'i idrak
edilmektedir ve bu havalide.binlerce aile
nin geçim kaynağı patates ürününden sağ
lanmaktadır. Türk ekonomisinin bozuk
bir düzenin içerisine girmesi münasebe
tiyle, patates üretiminden elde edilen ve
bu ailelerin geçimini temin eden satış be
deli bugün çok aşağı miktarlara düşmüş
tür. Mesela, Eylül 1987'de kg'mı 110 lira
olan patatesin bugün toptan bedeli 45 li
ra civarında para etmektedir ve üretici, en
az 70 liraya mal ettiği patatesin kilosunu
45 liraya satmak suretiyle büyük bir za
rarın içerisinde bulunmaktadır. Ayrıca,
Eylül 1987'de patates tohumu getirtmek
için dışandan sipariş edilen tohumların da
mutlaka üreticiye satılması öngörülmek
tedir ve ilgililer, tohum için müracaat et
miş olanlara talep ettikleri miktarın mut
laka üreticiler tarafından alınmasını zor
lamaktadırlar. Tohum fiyatı o aylarda 600
lira/kg iken, bugün bunun bedeli 1 000 li
ra olarak talep edilmekte, ayrıca o günler
de tarım kredisi % 22 iken, bugün %
50'lere yaklaşan bir faiz de talep edilmek
tedir. Bu şartlar altında köylü şaşırmış du
rumdadır.
Hükümetin bu konuda köylüye mut
laka yardımcı olması gerekmektedir. Aşa
ğıdaki sorularıma Hükümet adına Tarım
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü ola
rak cevap verilmesini talep etmekteyim.
Saygılarımla.
Esat Kıratlıoğlu
Nevşehir
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2. Patates tohumu dış siparişi yapıl
dıktan sonra, o zamanki fiyatın daha üs
tünde bir fiyat talep edilmesini ve o za
manki kredi faizi ile şimdiki kredi faizi
nin çok büyük farklılık göstermesini na
zara alarak, köylüyü, bu içinden çıkılmaz
durumdan kurtarmak için ne düşünmek
tesiniz?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (İzmir)
— Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri; Nevşehir Milletvekili Sayın Esat Kı
ratlıoğlu' nun, patatesle ilgili sözlü soru
önergesini cevaplandırmak üzere huzuru
nuzda bulunuyorum.
Burada bir hususu belirtmek istiyo
rum. Önerge sahibi sayın milletvekili, tec
rübeli bir arkadaşımdır; fakat buna rağ
men, önergesi, Meclis İçtüzüğünün 94 ün
cü maddesine uymayan bir önerge niteli
ğindedir. Çünkü, yüksek malumlarınız ol
duğu üzere, sorunun, Meclis İçtüzüğünün
94 üncü maddesinin birinci fıkrasına gö
re, kısa, gerekçesiz ve şahsi mütalaa ileri
sürülmeksizin düzenlenmesi gerekir.
(SHP ve DYP sıralarından gürültüler)
HASAN ZENGİN (Manisa) - Se
nin bileceğin iş değil.
ALÂETTİN KURT (Kocaeli) —
Karar Meclis Başkanlığına aittir.
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — Oysa, arkadaşımızın sorusu iki
madde halinde altı cümle; buna karşılık,
giriş kısmı ise yirmi cümle olup, tamamen
İçtüzüğe aykırı olarak kaleme alınmıştır.
Burada bunları belirtmek de benim göre
vimdir. (ANAP sıralarından alkışlar; SHP
ve DYP sıralarından gürültüler)

1. Patates üreticisinin perişanlık içeri
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) —
sinde bulunan bu durumuna Hükümet ola
rak ne gibi tedbir almayı düşünmektesiniz?
Bağırma; Bakan sinirlenmez.
— 400
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ALÂETTİN KURT (Kocaeli) —
Karar Meclis Başkanlığına aittir.

halefet arasında daha başka türlü değer
lendirilmemiştir.

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — Hayır efendim; ben de bu Meclisin
bir üyesiyim, bu konu hakkındaki düşün
celerimi burada söylerim; benim hakkım
dır.

Bizim, patates için yaptıklanmız şu
oldu : Hakikaten, tohum meselesinde ge
lişme yapmaya gayret ettik; çiftçinin dö
nüm başına aldığını artırma gayreti içe
risine girdik; daha kaliteli tohumlan geti
rip çiftçiye dağıttık. Bugün, beş yıl evve
line göre, çiftçimiz, dönümden ortalama
olarak 1,5 - 2 katına yakın, belki daha fazla
ürün almaktadır. Birinci yaptığımız bu.

ALÂETTİN KURT (Kocaeli) —
Konu Meclis Başkanlığına aittir.
BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuş
mayalım.
Buyurun Sayın Bakan.
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — Patates konusu üzerindeki görüşle
rimizi açıklayalım.
Bu önergenin veriliş tarihi üzerinden
bir yıl gibi bir süre geçmiştir. Soru,
1987-1988 şartları için verilmiştir; fakat,
şimdi 1988-1989 şartlarında bu meseleyi
müzakere ediyoruz.
HASAN ZENGİN (Manisa) — Ni
ye cevap vermediniz?..
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — İşimizi, gücümüzü hep araştırma
önergeleri ve sorulara cevap vermek için
harcarsak, bu Meclis başka bir iş yapamaz
o zaman.
Şimdi, önerge hakkındaki düşünce
lerimizi müsaadelerinizle Yüksek Heyeti
nize arz ediyorum.
Patates konusu, zaman zaman arz ve
talep dengeleri içerisinde, hakikaten bizi
de üzen ve çiftçimizi de sıkıntıya sokan bir
konudur. Bu konu yeni değildir; şimdiye
kadar defaatle, çeşitli zamanlar burada
müzakere edildi. Bu 10-12 yıllık Meclis
müzakerelerinin zabıtlannı kanştınrsanız,
patatesteki müzakere tarzı, iktidarla mu

AHMET ERSİN (İzmir) — Daha
fazlasını alıyor, Siz her şeyi yaparsınız.
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — Sen, bildiğin bilmediğin her şey
hakkında konuşursun orada.
BAŞKAN — Efendim, lütfen karşı
lıklı konuşmayalım.
AHMET ERSİN (İzmir) — Bakan
çok sinirli.
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — İkincisi : Çiftçimize yardım etmek
ve ihracatı da sağlamak için, patateste bu
gün ton başına 30 dolar prim vardır; bu
da takriben, bu günkü parayla kilogram
başına 55 - 60 lira bir ilave para dermek
tir. İkinci olarak bunu yaptık.
Üçüncü olarak da : Niğde'de. PATAŞ
diye bir tesis kurulmaktadır. Bu tesisin ba
zı sıkıntıları var, biliyorum; ama, o tesis
bittiğinde, işletmeye girdiğinde, ümit edi
yorum, özellikle bunlar gruplara göre tas
nif edilerek, çuvallanacak ve çeşitli grup
lara göre, daha iyi bir şekilde pazara arz
edilecek.
Bugün, Niğde'de, Nevşehir'de pata
tesin fiyatı 250-300 liraya kadar geldi. Bi
liyorum, başlangıçtaki fiyat daha da dü
şüktü; fakat, bugünkü fiyatın, birkaç ay
evveline göre -çiftçimiz açısından- daha
tatminkâr hale geldiğini ifade ediyorum.
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Söyleyeceklerim bunlardan ibaret.
Hepinize saygılar sunarım. (ANAP
sıralarından alkışlar)

lin ki burada, bizim kafası büyük, şapka
sı büyük ve yetim Hüsnülerimiz buna bi
gâne kalıyor...

BAŞKAN — Teşekkür ederim.

HAYDAR KOYUNCU (Konya) —
Bu olmadı.

Sayın Kıratlıoğlu, buyurun. (DYP ve
SHP sıralarından alkışlar)
ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir)
— Sayın Başkan, çok değerli arkadaşla
rım; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Bu, bir yıl evvel, tam geçen sene bu
zamanlarda verilmiş olan bir soru öner
gesi. Nevşehir, Niğde havalisi kan ağlıyor;
patates fiyatları alabildiğine düşmüş...
Milletin bu durumu anlaması mümkün
değil ve bütün hemşehrilerimiz "Acaba
bunun bir çaresi bulunmaz mı, nedir; pe
rişan olduk"- diye beni ablukaya aldı. Pa
tates konusu, o anda Niğde'nin, Nevşe
hir'in millî bir davası haline geldi. Eh, bu
nun çaresini de Hükümet bulacağına gö
re. biz de. Hükümet var zannettik; derdi
mize çare bulur dedik, "Sayın Başbaka
nın Amerika'dan sıfatlandırdığı, 62 numa
ra şapkalı yetim Hüsnü bu işi halleder"
dedik. (DYP ve SHP sıralarından gülüş
meler) Meğerse biz, yanlış kapıya tık tık
etmişiz. Arkadaşımız, şapka büyüklüğü
nün cesametinde, ne yürek büyüklüğü
gösteriyor, ne de beyin büyüklüğü...
Değerli arkadaşlarım, gelmiş burada
bana soruyor. Burada bu şekilde konuşan
kimseye bunun cevabı böyle olur.
BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, lüt
fen şahsiyet yapmayınız.(DYP sıraların
dan gürültüler)

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)
— Olmaz bu.
HAYDAR KOYUNCU (Konya) —
Bu sana yakışmadı Kıratlıoğlu.
BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Kı
ratlıoğlu...
İLHAN AŞKIN (Bursa) — Kendisi
kaç numara şapka giyiyor; onu bir öğre
nelim.
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)
Ben hiç şapka giymem, ömrümde palto da
giymedim.
İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sizin ka
fanızı da biliyoruz, kafanızda neler dolaş
tığını da biliyoruz.
BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, şap
kayı bırakarak, lütfen sualiniz üzerinde,
patates üreticisinin sorunları üzerinde ko
nuşun; istirham ediyorum.
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)
— Tamam; şimdi, Sayın Bakanın şapka
sını bıraktık, soruya verdiği cevaba geli
yoruz.
BAŞKAN — Lütfen, sualiniz üzerin
de konuşun.
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)
— "Her soruya cevap verilmez" diyor.
MÜNİR F. YAZICI (Manisa) —
Sen kendin aynaya bak.

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)
— " H e r soruya cevap verilmez" diyor.

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) —
Terbiyesizlik yapıyorsun*

Değerli arkadaşlarım her soruya ce
vap verilmez de; millet 1988 yılının şubat
ayında patates üreticisi olarak kıvır kıvır
kıvranıyor, cayır cayır yanıyor; ama, ge

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)
— Bana, "terbiyesiz" diyen adamın, ter
biyesi için Meclise gelmiş olmasını, cid
den bir talihsizlik addediyorum.
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BAŞKAN — Esat Bey, zatı âliniz ba
kanlık yapmış bir insansınız, bu işleri çok
iyi biliyorsunuz; sizden istirhamım, size...
İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Ne
oluyor Sayın Başkan? Niye hatibe devamlı
müdahale ediyorsunuz? (ANAP sıraların
dan gürültüler) Ayıptır!
BAŞKAN — Sayın Demir, ben, sizin
gibi mektep medrese görmüş, okumuş bir
insanın kendisine hâkim olmamasını mü
teaddit defalar müşahede ettim; çok üzü
lüyorum.
İBRAHİM DEMİR (Antalya) —
Sayın Bakan konuştuğunda, seviyesiz ifa
deler kullandı, müdahele etmediniz.
BAŞKAN — Hayır, ona da müdaha
le ettim; ama, sizin müdahaleniz yersiz.
Burada konuşacak arkadaşın ağzı, kültü
rü ve tecrübesi sizden çok daha fazla; an
latabildim mi? (ANAP sıralarından,
"Bravo Başkan" sesleri, alkışlar)
İBRAHİM DEMİR (Antalya) —
Şimdi de benimle tartışıyorsunuz. Göre
vinizi yapın...
BAŞKAN — Sizin müdahale etme
ye hiç hakkınız yok. Yaptığınız hareket,.
yalnız .sizin şahsınızla kalmıyor. Lütfen, o
grup içerisinde bulunan arkadaşlarınızı da
düşünün.
Buyurun Sayın Kıratlıoğlu.
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)
— Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım;
Sayın Bakan, "Her soruya cevap
verilmez" diyor... O dönemde açlıktan
kıvranan vatandaşın içerisinde bulundu
ğu durumun açıklığa kavuşması ve bun
ların kurtarılması için buraya acil mana
da bir soru önergesi veriliyor ve bu soru
ya cevap verilemeyeceğini burada Sayın
Bakan, çok talihsiz bir şekilde ifade edi
yor. Bunu, teessürle karşıladığımı ve Sa
yın Bakana teessüflerimi sunduğumu bu
rada ifade etmek isterim.
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Aziz arkadaşlarım, İngiltere'de bir
bakana soru tevcih edildiği zaman, aynı
gün bu sorunun cevabı verilir; öyle, iki
gün, üç gün filan değil, bir sene filan da
değil; aynı gün bunun cevabı verilir; bakansa bakan, başbakansa başbakan. As
lında, Avrupalı gibi düşünüp kendilerinin
düşündüğü gibi de hareket edince, mem
leketin durumu zaten böyle oluyor.
Değerli arkadaşlarım, ben, burada
bu cevabı, Türkiye Büyük Millet Mecli
sini hafife almak olarak nitelendiriyorum.
"Her soruya cevap verilmez" demek, ne
demek?
Sayın Bakan, siz burada Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyelerinin sorduğu so
rulara kıymet takdir etmek durumunda
değilsiniz; cevap vermek durumundasınız.
Oradaki, o Nevşehirlinin, Niğdelininin
çektiği acıyı, içerisinde bulunduğu açlık
durumunu acaba siz çekseydiniz, belki de
burada o vatandaşın size bugün nezaketen takınmadığı tavrın çok ötesinde acı bir
tavır takınırdınız. Açlık bu, açlık... Vatan
daş aç kalıyor; siz burada diyorsunuz ki,
"Her soruya cevap verilmez." Sanki ben...
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (İzmir)
— Ben öyle bir şey söylemedim.
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)
— Sanki ben, "Sayın Hüsnü Bey, halûahvâliniz nicedir? diye, burada halinizi ah
valinizi soruyorum!
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (İzmir)
— Ben öyle bir şey söylemedim; söyleme
diğim de zabıtlardan anlaşılır.
BAŞKAN — Efendim, bakınız, söz
lü soru ne hale geldi; lütfen...
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)
— Burada Meclisin zaptı var; buraya not
alarak aynen aldım; '' Her soruya cevap
verilmez" dediniz. Eğer inanmıyorsanız,
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buradan çıktıktan sonra, Meclisin zaptı
nı alın ve okuyun; eğer bu yoksa, bu kür
süye gelerek sizden alenen özür dileyece
ğim. Bakın lütfen.

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)
— Nerede çalışıyor canım; Allah'ını sever
sen. Haydar, bırak Allah'ını seversen.
(ANAP sıralarından gürültüler)

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (İzmir)
— Olur.

Burada şey etme yahu...
Haydar Bey, Haydar'Bey!..
*
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmaya
lım lütfen.
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)
— Haydar Bey, lütfen yani... Oradaki du
rumun ne olduğunu siz biliyorsunuz.

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) —
Bu nasıl bakan; söylediğini de unutuyor.
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)
— Değerli arkadaşlarım, geçen sene pa
tates 45 liraya gidiyordu ve bu, 70 lira
masraf karşılığı elde edilen üründü. Bu
gün eğer bu patates 200 ila 250 liraya çık
mışsa, vatandaş bundan dolayı büyük bir
pahalılığın girdabına da düşmüşse, hem
bu sene vatandaş alamaz duruma düşüp
perişan olmuşsa, hem de geçen sene, o va
tandaş,, satamadığı için perişan olduysa,
bu, sizin sayei devletlerinizdedir; ondan
dolayıdır , sayei devletlerinizden dolayı
dır bu. Zira, patates ekicisi bu sıkıntılı du
rumdan çekinerek, korkarak, ekimi büyük
miktarda durdurmuştur ve ekimin azal
masından dolayı, vatandaş patates bula
maz hale gelmiştir, aynı zamanda da don
olmuştur.
HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Doğ
rusu da o.
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)
— Bu dondan dolayı da, vatandaşın ürü
nü berbat olmuştur ve bu pahalılık ondan
dolayı meydana gelmiştir. Bu, sizin takıp
ettiğiniz tarım politikasından, şundan,
bundan dolayı değildir.
Değerli arkadaşlarım, "Nevşehir'de
ve Niğde'de patatesi değerlendirmek için
PATAŞ diye bir şirketin kurulduğunu, ora
da patates ürününün değerlendirilece
ğini" Sayın Bakan burada ifade etti. Evet,
böyle, adı var kendi yok bir şirket var.
HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Yok!..
Kuruldu ve çalışıyor.

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, sü
reniz doldu, lütfen toparlayınız.
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla)
— Hemen toparlıyorum.
Şunu ifade edeyim ki, memleketi bu
düşünce ve bu zihniyetle, bu tutum ve
davranışla içinden çıkılmaz hale getirdi
niz ve de memleket bir enflasyonun gir
dabı içerisine girdi. Biz, zaten bundan
sonra konuşmayı bırakıyoruz; vatandaş 26
Martta bir konuşacak ki, sizi tepe takla di
kecek ve tebdilinizi şaşıracaksınız ve bu
Meclisten içeri girerken de başınız önde,
yeni bir seçimin arifesinde olarak girecek-.
siniz. Vatandaş bu dersi size verecek; bu
nu da size hatırlatıyorum.
Saygılarımı sunuyorum. (DYP ve
SHP sıralarından alkışlar; ANAP sırala
rından gülüşmeler)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın
Kıratlıoğlu.
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (İzmir)
— Sayın Başkan...
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmış
tır.
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (İzmir)
— Sayın Başkan, şahsımla ilgili ithamda
bulunulmuştur; söz istiyorum.
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BAŞKAN — Efendim, siz de aynı şe
kilde...
İLHAN AŞKIN (Bursa) — Hayır
efendim!..
BAŞKAN — İlhan Bey, lütfen karış
mayınız. (ANAP sıralarından gürültüler)
Bir sayın milletvekiline, soru sorma
hakkındaki Başkanlığa ait izahı burada
kendileri tekrarlamakla başladılar. Cevap
verecek yerde, evvela tenkitle başladılar.
(ANAP sıralarından "Sataşma vardır"
sesleri, gürültüler)
Rica ediyorum, uzatmayalım.
(ANAP sıralarından gürültüler)
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BAŞKAN — Hayır, ben şahsen, ha
kikaten üzülüyorum; ama yanımdaki Kâ
tip arkadaşlarıma da ifade ettim; Sayın
Bakanı o zaman da ikaz ettim, "Tecrübeli
bir politikacının konuşmaya bu şekilde gir
memesini arzu ederdim'' diye bir konuş
mam olmuştur. Onun için, Sayın Bakan
size söz vermiyorum, Lütfen... (ANAP sı
ralarından gürültüler)
Soruyu okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İs
kân Bakanı tarafından Sözlü olarak cevap
landırılmasına aracılığınızı arz ederim.

Soru cevaplandırılmıştır.

Saygılarımla.

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (İzmir)
— Sayın Başkan, tutumunuzu protesto
ediyorum.

^

Koksal Toptan
Zonguldak

Soru : İnşaatına 1977 yılında başla
nan ve Zonguldak ile metropoliten bele
39. — Zonguldak Milletvekili Koksal 7dp- diyelerinin su ihtiyacını karşılamayı hedef
tan'm, Zonguldak ilinin su ihtiyacım karşılaya leyen Ulutam Barajı ne zaman tamamla
cak Ulutam Barajının ne zaman tamamlanacağı nacak ve bu barajdan şehre su verilmeye
na ilişkin sorusu ve Baytndtrlrk ve iskân Bakanı ne zaman başlanacaktır?
ismail Safa Giray'tn cevabı (6/72)

BAŞKAN — 39 uncu sırada, Zongul
dak Milletvekili Koksal loptan*m Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sorusu vardır.
Sayın loptan?.. Buradalar.
Sayın Bakan?.. Buradalar.
Soruyu okutuyorum ... (ANAP sıra
larından gürültüler)
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (İzmir)
— Sayın Başkan, tutumunuzu protesto
ediyorum.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar,
çok üzülerek ifade ediyorum...
GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) —
Fazla üzülmeyin Sayın Başkan.

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
(ANAP sıralarından alkışlar),
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) —
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Zon
guldak Milletvekili Sayın Koksal Toptan'in sözlü soru önergesine cevap arz etmek
üzere huzurlarınızdayım; Saygılar sunu
yorum.
Zonguldak şehrinin içme suyu ihti
yacını karşılamaya yönelik Ulutam (veya
Kozlu) Barajının yapımı tamamlanmış ve
rezervuartnda su tutulmasına 1986 yılın
da başlanmıştır. Ayrıca, "ZonguldakGurup-Kilimli-Çatalağzı" olarak prog
ramlanan içme suyu işinin, şehre su da
ğıtımını sağlayacak olan tesislerinin (arıt-
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ma tesisi, isale tesisi, depo ve şebeke) in
şası öncelikle ele alınmış olup geçici çözüm
olarak, küçük bir depo ile ter fi merkezi
nin yapımı planlanmıştır. İlk etapta, ham
suyun verilmesini sağlamak üzere, temiz
su deposu ile terfi merkezi inşaatının, iş
programına göre, 1989 yılı temmuz ayı iti
bariyle sonuçlandırılmasına çalışılmakta
dır. Ayrıca, terfi merkezine monte edile
cek motopompların ihalesi de yapılmak
üzeredir.

lanmaya başlanmış; ancak, Zonguldak Be
lediyesi ile metropol belediyelere su ver
me imkânı, yakın zamanda da gözükmü
yor. Çünkü, barajdan gelen suyun Zon
guldak Şehrinin içinden geçmesi lazım,
Zonguldak Şehrine ve metropol belediye
lere ulaşabilmesi için. Şu anda, bu suyun,
Zonguldak Şehrinden, nasıl ve nereden ge
çirileceği bile belli değildir, kararlaştırıl
mış değildir, bildiğimiz kadarıyla. Sanıyo
rum, Sayın Titiz de bunu bilmektedir.

Zonguldak, Çatalağzı ve Kilimli be
lediyelerine ait müşterek isale hattının, de
polardan ibaret işlerinin büyük kısmı bi
tirilmiştir. Çatalağzı Belediyesine ait şebe
ke çalışmalarında ise, 30 kilometrelik kı
sım bitirilmiş olup, 4 kilometrelik kısmı
nın da 1989 Mart ayı sonunda bitirilme
sine çalışılmaktadır.

Saygılarımla arz ederim efendim.

Zonguldak içinde ve metropol bele
diyelerde çok yoğun bir şekilde su ihtiya
cı vardır. Şu anda 1989'un mart ayında,
temmuz ayında, Sayın Bakanın ifade et
tiği tesislerin tamamlanarak, devreye gi
rerek Zonguldak* in su ihtiyacının karşı
lanması pek mümkün gözükmemektedir;
ama, Sayın Bakanın sözlerini bir vaat ka
bul ediyor ve 1989 temmuz ayında Zon
guldak'in ve metropol belediyelerin suya
kavuşacağını umuyorum. Her şeye rağ
men, bir sene sonra verilen bu cevap için
de Sayın Bakana teşekkür ediyorum.
(DYP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Toptan?..

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın
Toptan.

Zonguldak Belediyesine ait içme su
yu şebeke projesi, 1988 yılında tamamlan
mış ve 1989 yılı ikinci yarısında ihalesi ya
pılacaktır.

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) —
Söz istiyorum efendim.
BAŞKAN — Buyurun. (DYP sırala
rından alkışlar)
KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) —
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir
iki hususu Sayın Bakanın dikkatlerine
sunmak için söz aldım.
Genel Kurulun sayın üyeleri Sayın
Bakanın açıklamasını dinledikten sonra,
adına Ulutam yahut Kozlu Barajı denilen
bu barajın her şeyinin tamamlandığını ve
Zonguldak Belediyesi ile metropol beledi
yelere, artık, çok kısa bir zaman içerisin
de su verilmeye başlanacağını sanabilirler,,
aslında öyle değil. Baraj bitirilmiş, su top

40. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin,
25 Mart 1984 tarihinden buyana kaç belediyenin
mülkiye müfettişlerince denetlendiğine ve denelim so
nuçlarına ilişkin içişleri Bakantndan sözlü soru
önergesi (6/96)

BAŞKAN — 40 inci sırada, Sayın
Öner Miski'nin sorusu vardır; izinli oldu
ğu için ertelenmiştir.
41. —Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'
in, çift pasaportlu kamu görevlilerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/73)

BAŞKAN — 41 inci sırada, Sayın
Ahmet Neidim'in sorusu vardır, 97/3'e gö
re ertelenmiştir.
42. — Kocaeli Milletvekili Akettin Kurt 'un, Eskilıisar ve 'lbpçular feribot iskelelerinin in-
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şaatiartna ilişkin sorusu ve Ulasltrma Bakam Ek vekili Sayın Alaettin Kurt'un, EskihisarTbpçular feribot iskelelerinin inşaatlarına
rem Bakdemirli'mn cevabı (6/74)

BAŞKAN — 42 nci sıraca, Kocaeli
Milletvekili Alaettin Kurt'un Ulaştırma
Bakanından sorusu vardır.

ilişkin sözlü soru önergesini cevaplamak
üzere huzurunuzda bulunuyorum; hepi
nize saygılar sunuyorum.

Sayın Kurt?.. Burada.
Sayın Bakan?.. Burada.
Soruyu okutuyorum :

Sayın Alaettin Kurt'un değindiği ve
sorduğu hususlara tek tek cevap vermek
istiyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına

" S o r u l . Eskihisar ve Topçular fe
ribot iskeleleri kaç yıl önce ihale edildi?"

Aşağıdaki hususların Ulaştırma Ba
kanı Sayın Ekrem PakdemirU tarafından
sözlü olarak cevaplandırılması hususunu
saygılarımla arz ederim.

Cevabı : Eskihisar ve Topçular feri
bot yanaşma iskeleleri, iki ayrı iş olarak
1980 yılında ihale edilmiş ve bu ihaleler
.kapsamındaki işler 1985 yılında bitmiştir.
Söz konusu işlerin ikmal ihaleleri 1985 yı
lında yapılmıştır.

Alaettin Kurt
Kocaeli
Eskihisar (Gebze) - Topçular/Kara
mürsel arasında, İzmit Körfezinde çalış
tırılacak feribot hattına esas olmak üzere:
1. Eskihisar ve Topçular feribot is
keleleri kaç yıl önce ihale edildi?
2. İşin ilk kesfî ve bugünkü keşfi ne
dir?
3. Bu iskelelerin bunca zamandır
bitirilmemesine sebep işin büyüklüğü mü
dür? Yoksa, başka sebepler söz konusu
mudur?
4. Bu inşaatlarda inşaî faaliyet ne
den durmuştur?
5. Bu inşaatları ne zaman başlata
caksınız?
6. Tamamlanma nihaî süreci belli
midir?
7. Bu islerin ne kadarı tamamlan
mıştır?
BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun.

"Soru 2.
keşfi nedir?"

İşin ilk keşfi ve bugünkü

Cevabı : Topçular feribot yanaşma
inşaatı 1980 yılı fiyatları ile İ27 milyon li
ra keşif bedelli olup, keşif artışı ile 181 843
472 TL. tutarında iş yapılmış ve bitmiş
tir. Topçular feribot yanaşma yeri ikmal
inşaatı ise. keşif bedeli 1984 yılı fiyatlarıyla
260 milyon lira olup, 171 milyon lira ile.
bitmiştir.
Eksihisar feribot yanaşma yeri inşa
atı keşfi, 1980 yılı fiyatlarıyla 65 milyon
lira olup, keşif artısı Ue 93 461 315 TL.lik
iş yapılmış ve bitmiştir.
Eskihisar feribot yanaşma yeri ikmal
inşaatı ise, 1985 yılı keşif fiyatlarıyla 340
milyon lira olup, keşif artışı ile 440 mil
yon liraya ulaşmıştır.
"Soru 3. Bu iskelelerin bunca za
mandır bitirilememesine sebep işin bü
yüklüğü müdür; yoksa başka sebepler söz
konusu mudur?"

Cevabımız : Bu işlere tahsis edilen
ULAŞTIRMA BAKANI EKREM
yıllık ödenek dilimlerinin az oluşu, işler
PAKDEMİRU (Manisa) — Sayın Baş
de keşif artışı meydana gelişi, her birinin
kan, sayın milletvekilleri; Kocaeli Milletikişer kere ihale edilme zorunluluğunun
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doğması ve müteahhitlerinin tam randı
manlı çalışmaması nedeniyle, işlerin biti
mi gecikmiştir.
"Soru 4. Bu inşaatlarda inşaî faa
liyet neden durmuştur.?"
Cevabımız : Eksihisar'da iş, ödenek
yetersizliğinden Ağustos 1987'de durmuş
tur. Topçulardaki inşaat ise, müteahhitin
çalışamaması sonucunda bir ara durakla
mıştır.
"Soru 5. Bu inşaatları ne zaman
başlatacaksınız?''
Cevabımız : Eskihisar'da Ağustos
1987'de duran iş, 1988 yılında yeniden
başlamış ve feribot yanaşma yerlerinin in
şaatı ikmal edilmiştir. Topçular'da da bir
ara duraklayan inşaat işi yeniden başla
mıştır.
"Soru 6.
belli midir?"

Tamamlanma nihaî süresi

Cevabımız : Eskihisar ve Topçular fe
ribot yanaşma yerleri inşaatı Mayıs 1988
sonunda tamamlanmıştır. Eskihisar ve
Topçular'da üst yapı ve karayolu bağlan
tısı kavşağı da 1988 Eylül ayında tamam
lanmış olup, 1988 Ekim ayından itibaren
iki iskele arasında karşılıklı seferlere baş
lanmıştır, 1988 Ekim ayı başında işletme
ye açılmıştır.
"Soru 7. Bu işlerin ne kadarı ta
mamlanmıştır?"
Cevabımız : Söz konusu işlerin yüz
de 100'ü tamamlanmış ve işletmeye açıl
mıştır.
Sayın Başkan, değerli üyeler; sözlü
sorulardan, tabiî, bilgi alma ve denetleme
amacıyla Meclis üyelerimiz istifade etmek
tedir; ancak, şu istirhamda bulunmak is
tiyorum : Bilgi alma niyetiyle sorulan söz
lü soruların, burada zamanında cevaplanamaması dolayısıyla, hem biz sıkıntıya

0:2

giriyoruz, hem de arkadaşlarımız sıkıntı
ya giriyor olabilirler. Lütfen, üye arkadaş
larımız bizi, telefonla, teleksle ve telefaksla arayarak, burada bulunduğumuz dö
nemlerde bularak bu bilgileri alabilirler;
ama, murakabe için sorulan soruların ce
vaplarının da zabıtlara geçmesi yönünden
-gecikmiş olmasına rağmen- böyle ayrın
tılı bir biçimde cevaplar vererek işi ta
mamlamak istedik.
Tabiatıyla, sözlü soruların çok olması
halinde de, burada bir birikme olacağın
dan, belki ileriki çalışmalarımıza ışık tut
ma yönünden benim maruzatım; sözlü so
ruların yazılı biçimde kendilerine de ve
rilebilirle imkânlarını getirme olabilir ve
bu, ileriki çalışmalarımızda dikkate alına
bilir. O zaman, hakikaten hem denetleme
yi, hem de bilgi alma meselesini süratlen
dirmiş oluruz.
Hepinize saygılar sunarım efendim.
(ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın
Bakan.
Sayın Kurt, buyurun (DYP sıraların
dan alkışlar)
ALÂETTİN KURT (Kocaeli) — Sa
yın Başkan, muhterem milletvekilleri; 11
ay önce vermiş bulunduğum bir sözlü so
ru önergesine Sayın Ulaştırma Bakanının
şu anda cevap vermesi dolayısıyla kürsü
de bulunuyorum; hepinize saygılarımı su
nuyorum.
Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri; Sayın Bakana, iskele işinin başlangı
cından bitimine kadar yapılan faaliyetler
sırasında geciken hizmetlerin nereden kay
naklandığını ifade etmeleri dolayısıyla te
şekkür ediyorum. Yalnız, tabiî Sayın Ba
kanın da ifade ettikleri gibi, burada me
sele, hizmet meselesidir ve vatandaşların
ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanamadığı
meselesidir.
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Hatırlarsanız,, ben burada, yapılan ve
işletmeye açılan Topçular İskelesinin bir
süre sonra çökmesi nedeniyle gündem dışı.
bir konuşmasıyla meseleyi huzurlarınıza
daha önce getirmiştim. Sayın Bakan o za
man da; neden bu kadar geciktiğini, plan
lama sırasında, çalışmalar sırasında han
gi noktaların gözden kaçmış olduğunu ifa
de etmişlerdi; tutanaklar elimde ve bun
lar tutanaklarda var.
Şimdi, burada şunu ifade etmek isti
yorum : Sayın Bakanm bu ifadelerinden
sonra şu anlaşılabilir; "Bunlar yapıldı,
edildi ve işletme halindedir" gibi bir du
rum ortaya çıkabilir; ama milletvekili ar
kadaşlarımın şunu bilmesi gerekir ki, bu
yapılıp, işletmeye açılan iskele, şu anda ça
lışmamaktadır. Mecliste daha evvel de arz
ettiğim gibi, Topçular İskelesinin çökmüş
olması nedeniyle, seferler ikinci bir emre
kadar kaldırılmış ve Yalova-Kartal hattı
na aktarılmıştır.

B) YAZILI
VAPLARI

SORULAR

VE CE
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Sayın Bakandan burada yapıcı bir is
tirhamda daha bulunacağım. Benim yet
kim dahilinde olsa, Eskihisar İskelesi çökmediğine göre, seferleri, Kartal-Yalova
arasında değil de, yine yakınlığı ve rantabl olması nedeniyle, Topçular İskelesi
yapılıncaya kadar, Eskihisar-Yalova arasın
da düşünürdüm. Eğer bu şekilde düşünü
lür ve bir imkân temin edilirse, sanıyo
rum, vatandaşlar ve ülkemiz için daha ya
rarlı olacaktır.
Saygılar sunuyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sa
yın Kurt.
Devlet Bakanı Adnan Kahveci hak
kında gensoru önergesiyle, diğer denetim
konularını görüşmek için, 28 Şubat 1989
Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere
birleşimi kapatıyorum.
Kapanma Saati : 18.45

1. Kaç belediye başkanı hakkında
suç duyurusu yapılmıştır?

2. Kaç belediye başkanı görevden
1. — Adana Milletvekili M. Selahattin Ktalınmıştır?
lıç'm, 30.3.1984 - 1.2.1989 tarihleri arastada
haklarında suç duyurusu yapdan, görevinden alı
3. Kaç belediye başkanı sanık sıfa
nan ve mahkemeye sevkedilen belediye başkanları
tıyla mahkemeye sevk edilmiştir?
na ilişkin sorusu ve İçişleri Bakam Müstafi KaTC.
lemli'nin yazdı cevabı (7/537)
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
Aşağıdaki hususun içtüzüğün 96 ncı
maddesi gereğince ve delâletinizle Sayın
İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını saygılarımla rica ede
rim.
Selahattin Kılıç
Adana
30 Mart 1984 tarihinden 1 Şubat
1989 tarihine kadar;

İçişleri Bakanlığı
Sayı : MİGM-APK-ARGE571(89)/90107
Konu : Soru önergesi

22.2.1989

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
İlgi : TBMM Başkanlığının 10.02.1989
gün ve 7/537-2277/10879 sayılı yazınız.
Adana Milletvekili Sayın M. Selahat
tin Kılıç tarafından verilen ve Başkanlığı-
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nız aracılığı ile Bakanlığıma intikal ettiri
len soru önergesinde istenen bilgiler der
lenerek aşağıya çıkarılmıştır.
30 Mart 1984 tarihinden 1 Şubat
1989 tarihine- kadar;
1. 400 Belediye başkanı hakkında
suç duyurusu yapılmış,
2. 18 Belediye başkanı görevinden
alınmış,
3. 333 Belediye başkanı sanık sıfa
tıyla mahkemeye sevk edilmiştir.
Bilgilerinize arz ederim.
Doç.Dr. Mustafa Kalemli
içişleri Bakanı

23 . 2 . 1989
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tek Türk takımı olarak 3. turda görmek
tir. Bu da Galatasaray takımını centilmen
seyircimizin desteklemesi ile daha da ar
tacaktır.
Yurt dışında tek Türk takımımızı yal
nız bırakmamak daha fazla seyircimizin
gitmesini teşvik etmek, çeyrek finale giden
yolda takımımıza destek vermek üzere bir
kereye mahsus Galatasaray - Monaco ma
çına gidecek olan taraftarlardan daha önce
yaptığınız açıklamalar doğrultusunda ko
nut fonu almamayı düşünüyor musunuz?
T.C.
Devlet Bakanlığı
Sayı : 03-7/1024-002
Konu : Yazılı Soru Önergesi

22.2.1989

2. —istanbul Milletvekili Mustafa Songü
l'ün, Galatasaray Monaco maçını izlemek üzere
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yurtdışına gidecek taraftarlardan konut fonu altnBaşkanlığına
mamasthtn düşünülüp düşünülmediğine ilişkin so
rusu ve Devlet Bakam Adnan Kahveci'nin yazdı İLGİ : TBMM Başkanlığının 16.2.1989
tarih ve 7/543-2294/11006 Sayılı yazısı.
cevabı (7/543)

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Devlet Baka
nı Sayın Adnan Kahveci tarafından yazılı
olarak cevaplandırılmasına emir ve müsa
adelerinizi saygılarımla arz ederim.
Mustafa Sarıgül
istanbul
Spor ülkemiz ve dünya ülkelerini her
türlü siyasal ve ekonomik ilişkilerin dışın
da bir araya getiren, barışın ve insan sev
gisinin geliştiği güçlendiği bir daldır.
Spora ilgi ülkemizde ve dünyada art
maktadır. O nedenle,
1. 2. turda her türlü masa başı en
gellerini aşarak 3. tura çıkan Galatasaray
Futbol takımının aldığı başarı tüm ulusu
muzu birlik beraberlik içinde 55 milyon
insanı sevince boğmuştur.
Şimdi ülkemizde ve yurt dışındaki
yurttaşlarımızın tek amacı Galatasaray'ı

İstanbul Milletvekili Mustafa Sarı
gül'ün Bakanlığıma yönelttiği ilgi yazı eki
soru önergesi cevabı ilişikte gönderilmiş
tir.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
Adnan Kahveci
Devlet Bakanı
İstanbul Milletvekili Sn. Mustafa
Sarıgül'ün Soru Önergesi Cevabı
1. Son yıllarda sporun çeşitli dalla
rında sporcularımızın ve takımlarımızın
sağladığı başarılarda, hükümetimizin spor
ve gençlik konularına verdiği önemin ve
uyguladığı politikaların da katkısı olduğu
na inanıyorum. Bu çerçevede Galatasaray
Kulübümüzün her türlü engeli aşarak
Monaco maçını oynamaya hak kazanma
sı, ulusumuzu olduğu kadar bir Galata
saray taraftarı olarak beni de son derece
mutlu etmiştir.
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2. Galatasaray • Monaco maçına gi
decek olan vatandaşlarımız için bir kereye
mahsus da olsa konut fonu alınmaması yo
lunda herhangi bir açıklama olmamıştır.

23 . 2 . 1 9 8 9

Ot 2

Söz konusu arzuya bir vatandaş ve
taraftar olarak katılmakla beraber, yasal
düzenlemeyi gerektirdiğinden Bakanlığım
insiyatifinde bulunmamaktadır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
GÜNDEMİ
63 ÜNCÜ BİRLEŞİM
23 , 2 . 1989 Perşembe
Saat : 15.00
1
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA
SUNUŞLARI
2
"
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK
İŞLER
1. — Zonguldak Milletvekili Tevfik
Ertüzün ve 23 arkadaşının, özelleştirme
nin amacından saptırılması karşısında ka
yıtsız kaldığı, sorumluluğunun gerektir
diği özeni göstermediği, özel çıkar sağ
lanmasına fırsat verdiği ve millî ekono
miyi telafisi güç zarara uğrattığı iddia
larıyla Devlet Bakanı Adnan Kahveci
hakkında Anayasanın 99 uncu, İçtüzü
ğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gen
soru açılmasına ilişkin önergesi (11/5)
(GÖRtİŞME GÜNÜ : 28.2.1989)
• '

3

.

SEÇİM
4
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER
5
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA
DAİR ÖNGÖRÜŞMELER
1. — Zonguldak Milletvekili Tev
fik Ertüzün ve 14 arkadaşının, ülkemizdeki
hayalî ihracat iddialarının boyutlarını, so
nuçlarını ve bu konuda alınması gerekli
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/29)
2. — Ankara Milletvekili Yaşar Yıl
maz ve 20 arkadaşının, Türkiye'ye ithal
efdilen hormonlu et< hayvan ve ilaçların
insan sağlığı üzerindeki etkilerini ve bu

konuda bugüne kadar alman önlemleri
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/30)
3. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 17 arkadaşının, 12 Eylül 1980 ta
rihinden bu yana Başbakanlık bütçesine
konulan Örtülü ödeneklerin 1050 sayılı
Mûhasebei Umumiye Kanununa uygun
olarak sarf edilip edilmediğini tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü-.
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/32)
4. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy
ve 40 arkadaşının, tütün tekelinin kal
dırılmasından sonra tütün üretim ve tü
ketimindeki gelişmeleriitn ülkemizde eko
nomik, tarımsal ve sosyal zararlara ne
den olacağı iddiasını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 'inci, İçtüzüğün 102
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/33)
5. — Samsun Milletvekili Ali Eser
ve 42 arkadaşının, yabancı sigara lithalinin Türk tütüncülüğünü ve sigara sa
nayiini çıkmaza soktuğu iddialarını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/34)
6. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve
26 arkadaşının, ilk defa öğretmenliğe ata
nacaklara uygulanan yeterlik sınavındaki
başarı oranının düşük olmasının neden
leri ile soruna kalıcı ve adil bir çözüm

getirilmesi konusunda Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri
uyarınca bir genel görüşme açılmasına
ilişkin önergesi (8/6)
7. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel ve 45 arkadaşının, emniyet kuvvetle
rince 8.10.1988 tarihinde E - 5 Karayolu
nun Tuzla mevkiinde gerçekleştirilen ope
rasyonla ilgili olarak kamuoyunda olu
şan kuşkuları açıklığa kavuşturmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
si (10/35)
8. — İzmir Milletvekili Birgen Ke
leş ve 42 arkadaşının, pamuk üreticileri- •
nin sorunları, Avrupa Topluluğuna yapı. lan tekstil ihracatının kısıtlanması ve do
kuma sektöründeki yatırımlar ile izlenen
politikalar konusunda Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması aç'lmasına ilişkin önergesi (10/36)
9. — Adana, Milletvekili Orhan Şendağ ve 23 arkadaşının, belediyelerce ya
pılan imar planı düzenleme çalışmaları
nın İmar Kanununa aykırı olduğu iddia
sini ve vatandaşların bu uygulamalardan
kaynaklanan mağduriyetlerini önlemek
için alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/37)
10. — Sakarya Milletvekili Ahmet
Neidim ve 10 arkadaşının, Para ve Kre
di Kurulunun 88/1 sayılı tebliğinin 43 ün
cü sırasındaki mamuller için yapılacak
ödemelerin yüksek tutulmasının nedenle
rini ve söz konusu tebliğden kimlerin ya
rarlandığını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38)

11. — Sakarya Milletvekili Mehmet
Gölhan ve 24 arkadaşının, üretime dönük
yatırımların yeniden hızlandırılmasını sağ
lamak ve istihdam imkânlarını geliştirmek
için alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/39) •
12. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 14 arkadaşının, buğday üretimin
de gerekli teknoloji ve standardizasyonu
sağlayarak dışa bağımlılıktan kurtulmak
ve buğday üreticilerini güçlendirmek için
kalıcı ve tutarlı bir politika tespit etmek
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/40)
13. — Zonguldak Milletvekili Tevfik
Ertüzün ve 23 arkadaşının, ülkemizdeki
mevcut kalkınma göstergelerini tespit et
mek ve yeni bir kalkınma politikası be
lirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/41)
14. — Niğde Milletvekili Mahmut
Öztürk ve 18 arkadaşının, personel reji
mi konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/7)
15. — İsparta Milletvekili Ertekin
Durutürk ve 18 arkadaşının, konut so
runu konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına
ilişkin' önergesi (10/42)
16. — Adana Milletvekili Abdullah Se
dat Doğan ve 42 arkadaşının, cezaevlerin
deki uygulamalar ve cezaevlerinde mey
dana gelen olaylar konusunda Anayasanın

98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca bir genel görüşme açılması
na ilişkin önergesi. (8/8)
17. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 14 arkadaşının, küçük esnaf ve sa
natkârların sorunları ve çözüm yolları
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 100 ve 101 inci maddeleri, uyarınca
bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/9)
18. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 15 arkadaşının, Çukobirlik ile il
gili iddiaları tespit etmek ve bu Birliğin
ülke ekonomisine ve ortaklarına hizmet
veren bir kuruluş haline getirilmesin:, sağ
lamak amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına
ilişkim önergesi (10/43)
19. — Antalya Milletvekili İbrahim
Demir ve 18 arkadaşının, sahillerimizin
korunması için gerekli tedbirleri tespit
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/44)
20. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu ve 19 arkadaşının, de
nizcilik sektörünün içinde bulunduğu so
runları ve bu konuda alınması gerekli
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45)
21. — Zonguldak Milletvekili Tcvfik
Ertüzün ve 16 arkadaşının, hükümetçe
izlenen yabancı sermaye politikasını ik
tisadî, siyasî, malî ve teknolojik boyut
larıyla incelemek ve bu konuda alınma
sı gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/46)

22* — Diyarbakır Milletvekili Fuat
Atalay ve 50 arkadaşının,
Olağanüstü
Mal 13öl^c Valiliği kapsamına giren iller
deki bazı uygulamaların neden olduğu
sorunları ve bu sorunlara getirilecek çö
züm yollarını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47)
23. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü
tüncü ve 32 arkadaşının, bankacılık sis
temindeki sorunları ve bu sorunlara ge
tirilecek çözüm yollarını tespit etmek
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/48)
24. — Hatay Milletvekili
Mustafa
Murat Sökmenoğlu ve 27 arkadaşının,
Türk çiftçi ve köylüsünün sorunlarını ve
bu konuda alınması gerekli tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/49)
25. -— Sivas Milletvekili Ekrem Kan
gal ve 33 arkadaşının, hayvancılığımızın
içinde bulunduğu sorunları ve bu sorun
lara getirilecek çözüm yollarını tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/50)
26. — İzmir Milletvekili K. Kemal
Anadol ve 15 arkadaşının, Aliağa Rafine
risine ait pay senetlerinin yabancılara
satılacağı ve bu uygulamanın çeşitli sa
kıncalara neden olacağı iddialarını tespit
etmek ve ulusal çıkarlarımızın zedelen
memesi için tutarlı bir politika oluştur
mak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına
il'şlcin önergesi (10/51)

27. — Zonguldak, Milletvekili Şinasi
Altıneır ve 15 arkadaşının, madencilik sek
törünüm içinde bulunduğu sorunları ve
bu vsorunların nedenlerami tespit etmek
amacıyla Anayasanın 98 inci İçtüzüğün
102 ve 103 üncü maddeleri uyarımca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi' (10/52)
28.. — Afyon Milletvekili Abdullah
. Ulutürlk ve 16 arkadaşının, trafik kaza
larımın modemlerimi' ve trafik kazalarınım
önlenebiılımesi için alınması (gerekli ted
birleri tespit etmcik amacıyla Ama yasanın
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyannca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/53)
29. — Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurt ve 35 arkadaşımın, müteahhitlik sek
törümün sorundan konusunda Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarımca bir genel, görüşme açılma
sına Miskin önergesi (8/10)
30. — Kütahya Milletvekili Mehmet
Korkmaz ve 9 arkadaşının, akaryakıta
sık sık zam yapılmasının nedenlerini tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/54)
31. — İzmir Milletvekili Ahmet Er
sin ve 44 arkadaşının, İzmir Büyük Ka
nal Projesi ile Körfez temizliği için ya
pılan çalışmaları ve harcamaları tespit
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/55)
32. — Zonguldak Milletvekili Şinasi
Altıner ve 9 arkadaşının, elektrik enerji
sinin yüksek fiyatla satılmasının neden
leri konusunda Anayasanın 98 inci, içtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına ilişkin
önergesi (8/11)

33. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri
Sağlar ve 56 arkadaşının, Horzuim olayı
ve Türkiye Emlak Bankası eski Genel
Müdürü ile ilgili iddiaların gerçeklik de
recesini tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyannca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi ((10/56)
34. — Hatay Milletvekili Mustafa
Murat Sölkîmenoğlu ye 45 arlkadaşının,
dış politika' 'konusunda Anayasanın 98
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyanınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkim önergesi (10/57)
35. — Antalya Milletvekili İbrahim
Demir ve 16 arkadaşının, Türk basınının
sorunları konusunda Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/12)
36. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü
tüncü ve 24 arkadaşının, sosyal güvenlik
programlarındaki çöküşün önlenmesi ve
ulusal sosyal güvenlik sisteminin kurul
ması için alınacak tedbirleri tespit etmek
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/58)
6
SÖZLÜ SORULAR
1. — Hakkâri Milletvekili . Cumhur
Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen iller
de bazı okul binalarının askerî amaçla ya
da karakol olarak kullanıldığı iddiasına
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/3)
2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, hayalî ihracat yaptığı gerekçesiy
le hakkında dava açılan bir firmaya ver
gi iadesi ödendiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/52) (1)

3.; — Denizli Milletvekili Adnan ICeskin'in, 1983 - 1987 yıllarında görevleri
ne son verilen, haklarında nakil işlemi
uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi tu
tulan öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru
önergesi (6/15)
4. — Hatay Milletvekili Mustafa
Murat Sökmen oğlıı'nun, T.C. Ziraat
Bankasınca ziraî kredilerin durduruldu
ğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından
sözlü soru önergesi (6/77) (1)
5. — İstanbul Milletvekili Mehmet
Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis
gayesine ve kira 'bedellerine ilişkin Baş
bakandan sözlü şom önergesi (6/20)
6. —• Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, .1.1.1988 tarihinden bugüne kadar
gerçekleştirilen lastik ayakkabı, bot, çiz
me ve terlik ihracatına ve bıi mamuller
için Destekleme ve Fiyat istikrar Fonun
dan yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/57) (1)
7.. — Tunceli Milletvekili Kamer
Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon
liranın üzerinde 'borcu bulunup da
31.12.1987 tarihi itibariyle borcunu öde
memiş olan kişi ve kurumlara ve tahsil
edilemeyen banka alacakları hakkında ne
gibi işlem yapıldığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/21)
8. — Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarındaki
taşkınlar nedeniyle Hatay İline bağlı bazı
ilçe ve köylerde zarara uğrayan vatandaş
lara ne gibi yardımlar yapıldığına ve
taşkınların önlenmesi için alınacak ted
bîrlere ilişkin Başbakandan sözlü som
önergesi (6/23)
9. — Afyon. Milletvekili Abdullah
Ulutürk'ün, 1987 yılında alınan şeker
pancarı için üreticilere ne zaman ve na

sıl ödeme yapılacağına ilişkin Tarım Ör•*
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/27)
10. — Hatay Milletvekili Mustafa
Murat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin
açtığı sosyal yaraları önlemek ve ku
rnarhaneleri cazip halden çıkarmak için
ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür
ve Turizm Bakanından sözlü som öner
gesi (6/28)
11. — Eskişehir. Milletvekili M. Cev
det Selvi'nin, işçilerin ekonomik ve sos
yal sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanından sözlü soru önerge
si (6/32)
12. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, pancar üreticilerine yapılacak
ödemelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/34)
13. —.izmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın S. S. K. ve Bağ - Kur üyelerinin
bazı sorunlarına ilişkin Çalınma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından
sözlü soru
önergesi (6/35)
14. — Tekirdağ Milletvekili Güneş
Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Ta
rım Satiş Kooperatifleri Birliğince 1987
hasat döneminde satın alınan ayçiçeği
ürünü için üreticilere fiyat farkı ödenip
ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve fica«
ret Bakanından sözlü soru önergesi
(6/38)
15. — Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğlu'nun, Amasra Sağlık İstasyo-,
nunun sağlık hizmetleri yönünden yeter-.
siz kaldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü som
önergesi (6/40)
(1) İçtüzüğün 96 na maddesi uya*
rınca sözlü soruya çevrilmiştir,
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16. — Çorum Milletvekili Cemal Şa
hin'in, Çorum İli Sungurlu İlçesinde yap
tırılan konfeksiyon -fabrikasının hizmete
açılmamasının
nedenine ilişkin Devlet
Bakanından sözlü soru önergesi (6/42)
17. — Ankara Milletvekili Kâmil
Ateşoğul Iarı'nın, Sıkıyönetim Kanunu
na göre görevlerine son verilip de bilahara işe alınanlara arada geçen süre için
aylık ve özlük haklarının verilmediği
iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/44)
.
18. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldınm'ın, halen görevde
bulunan
valilere ilişkin içişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/4.5)
19. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırırh'ın Tunceli İline bağlı bazı,
köy ve mezralarda 19S8 yılı Ocak ayın
da meydana, gelen olaylara, ve bu olayla
rın sorumlularına ilişkin içişleri Bakanın
dan -sözlü soru önergesi (6/46)
20. —• Antalya Milletvekili Hasan
Nam-al'ın, Antalya fii'Beldibi mevkiinde
vatandaşlarca tapulu arazileri, üzerine
yaptırılan binalardan bazılarının Antalya
Valiliğince yıktırıkîığı iddiasına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47)
21. — Çorum Milletvekili Rıza Ilırnan'ın, Corum ili' Ortaköy ilçesi Yayîacık Köyünde yaptırılan ortaokulun öğ
retime açılmamasının nedenine ilişkin
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın- dan sözlü soru önergesi (6/48)
' 22. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, ABD İle yapılan .Savunma ve
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının onay
lanmasının geciktirilme nedenine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49)
23. — Zonguldak Milletvekili Şirıasi
Altırıcr'in, işçilerin ikide m tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Ma

liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru
önergesi (6/50)
24. — Adana Milletvekili Abdullah
Sedat Doğan'ın, tedavi amacıyla yurt dı
şına gitmek isteyen bir vatandaşımıza pa
saport verilmediği iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/51) '.
25. — Adana Milletvekili Cüneyt
Canver'in, bazı bürokratların aynı zaman
da A.B.D. vatandaşı oldukları iddiasına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/92) (1)
26. —• Samsun Milletvekili Ali Eser'
in, birinci özal Hükümetinde görev alan
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/60)
27. — Samsun Milletvekili Ali Eser'
in, bakanlar için satın alınan veya kira?
lanan lojmanlara ilişkin Başbakandan.
sözlü soru önergesi (6/61)
28. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, bankalardaki döviz tevdiat he
saplarına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/62)
'
29. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, ülkemiz üzerinden İran'a silah
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/63)
30.. — Afyon Milletvekili Baki Durrnaz'ın, sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru
önergesi (6/64) ,
31. .—T Afyon, Milletvekili Baki Durmaz'ın, din görevlilerinin eğitim prog
ramlarının geliştirilmesi ve ödeneklerinin
artırılması için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne ilişkin Devlet Bakanından sözlü
soru önergesi (6/65)

32. — Artvin. Milletvekili Ayhan Arifagaoğlu'nun, Artvin İl merkezindeki öğ
retmen okulu kampusu ile Şavşat İlçesin
deki temel eğitim okulu binasının Jan
darma komutanlıklannca kullanıldığı id
diasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanından sözlü soru önerge?;!
(6/95) (1)
33. — Sakarya Milletvekili Ahmet
Neidim'in, Sakarya tli Kültür Sarayı in
şaatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanır.
dan sözlü soru önergesi (6/66)
34. — Sakarya Milletvekili
Ahmet
Neidim'in, Sakarya ili organize sanayi
bölgesi inşaatına ilişkin Sanayi ve l'icare)
Bakanından sözlü soru önergesi (6/67)
35. — Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol ligin
de uygulanan puan sistemine ilişkin Millî
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/68)
36. — Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğlu'nun, rotasyona tabi öğretmen
lerin mağduriyetlerine ve alınması gerekli
tedbirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik Vv.
Spor Balkanından sözlü som önergesi
(6/69)
,37. — Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğlu'nun, ihtiyaç sahibi köylülere
kereste verilmediği iddiasına ilişkin Ta
nım Orman ve Köyişleri Bakanından
sözlü «soru önergesi (6/70)
38. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun, patates üreticilerinin sorun
larına karşı ne gibi tedbirler alınacağına
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/71)
" " " 3 9 , " - Zonguldak Milletvekili Koksal
Toptan'ın, Zonguldak İlinin su ihtiyacını
karfilayacak Ulutam Barajının ne zarr°ı
tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve
iskân
Balkanından sözlü soru önergesi
(6/72)

40. — Hatay Milletvekili Öner Miski'
rvin, 25 Mart 1984 tarihinden bu yana
kaç belediyenin mülkiye müfettişlerince
denetlendiğine ve
denetim sonuçlarına
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/96) (1)
41. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne
idim'in, çift pasaportlu kamu görevlile
rine ilişkin Başbakandan sözlü
soru
önergesi (6/73)
42. — Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurt'un, Eskihisar ve Topçular feribot
iskelelerinin inşaatlarına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi
(6/74)
43. •— Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurt'un, Gebze ilçesine bağlı mahalleler
den ikisine farklı telefon kod numarası
verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/75)
• 44. — Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurt'un, Gebze » Kocaeli arasındaki oto
yolun trafiğe açılmasından sonra yaptırı
lan tamirata ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/76)
45. — Ankara Milletvekili
Kâmil
Ateşoğulları'nın, Sosyal Sigortalar Kurırmunun prim alacaklarına ilişkin Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanından söz
lü soru önergesi (6/97) (1)
46. — Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğlu'nun, kamu kesiminde çalışan
işçilere verilmesi kararlaştırılan ek zam
mın ilk taksidinin bazı kurumlarca öden
mediği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından
sözlü soru
önergesi (6/79)
47. — Gaziantep Milletvekili Mustafa
Yılmaz'ın, çifte pasaportlu olduğu iddia
edilen kamu görevlilerine ilişkin İçişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) (1)
48. — Diyarbakır Milletvekili Fuat
Atalay'ın, güvenlik soruşturması nede-

.nüyle fişlenen yalanâaglaıra ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) (1)
(49. —;• Kütahya Milletvekili Mehmet
Koricımaz'ın, 2983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keramik Fabrikasına
ilişkin Devlöt Bakanından sözlü soru
önergesi (6/80)
50. — Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğlu'nun, 1980 yılında inşası ta
mamlanan Çaycuma Yem Fabrikasının
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ta
rım Orman vie Köyigleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/81)
'51. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazııt'ın, Foça Belediye Başkanı
haıkıkındakli yolsuzluk iddialarına ilişkin
İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi
(6/104)(l)
52. — Bursa Milletvekili Beytullah
Mehmet Gazioğlu'nun, Bursa Büyükşehir
Belediyesince gerçekleştirilecek büyük
projelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/82)
53. - - B u r s a Milletvekili Beytullah
Mehmıet Gazioğlu'nun, 1988 yılı Mart
ayında yapılan doçentlik yabancı dil sı
navıma ilişkim Mıilılî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanından sözlü soru önergesi
İ6/83)
54. ^- (Bursa Milletvekili Beytullah
Mehmet Gazioğlu'nun, eğitim ve kültür
faaliyetlerimde meydana geldiği iddia edi
len gerileımenıim nedenlerine ve bu konu
da alınacak tedbirlere ilişkim Kültür ve
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi
(6/84)
55.— Bursa Milletvekili Beytullah
Mehmet Gazioğlu'nun, üniversite öğren
cilerime verilen burs ve kredilerin artırıl
masına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve
Spor x Bakanından sözlü soru önergesi

56. — Muğla Milletvekili Tufan Do*
ğu'nun, fişleme ve güvenlik soruşturması
nedeniyle işe alınmadıkları veya işten
aıtıildıkları iddia edilen vatandaşların du
rumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/105) (1)
57. — Muğla Milletvekili Tufan Doğu'nun, fişlenen yurttaş sayısına ve fiş
kayıtlarının iptali ile ilgili çalışmalara iliş
kim İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/106) (1)
58. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ım, Aydımlıkevler Körler İlkokulu
nun yönetici kadrolarına yapılan atama-ı
lara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor
Bakanından sözlü soru önergesi (6/107)
( D
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591 — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Türk - İş Yapı Kooperatifimca An
kara 100 üncü Yil Sitesinde yaptırılan ko
nut inşaatları için Sosyal Sigortalar Ku
rumunca müteahhit firmaya yapılan öde
meye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/86)
60. — Diyarbakır Milletvekili Fuat
Atalay'ın, Diyafbakır İlinde 19 ve 20
Mart 1988 tarihlerinde gözaltına alınan
kişilere emniyet mensuplarınca kötü mua
melelerde bulunulduğu iddiasına ilişkin iç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/120) (1)
61. — Adana Milletvekili Abdullah
Sedat Dogan'ın, Adana Eğitim Araçları
Merkezi Başkanının keyfi uygulamalar
yarjtığı iddiasına ilişkin Millî. Eğitim
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru
önergesi (6/121) (1);
62. — Kırklareli, Milletvekili İrfan
Gürpınar'ın, Trakya BöJgesiındo süne ile
mücadelede geç kalındığı iddiasına iliş
kin Tarımı Orman ve Köy işleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/89)

63.; — Zonguldak Milletvekili Şinasi
Altıner'in Türk Kadınım Tanıtma ve
Güçlendirme Vakfının bazı üyelerinin Ba
kanlığın Ankara Eğitim Şubesinde kurs
gördükleri iddiasına ilişkin Maliye ve
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi
(6/91)
64. — İzmir Milletvekili K. Kemal
Anadol'un, Boğaziçi Üniversitesine men
sup bir grup öğrencinin dövülmesi nede
niyle 6.4.1988 tarihinde Ortaköy Kara
koluna intikal eden olaya ve Karakol
amirinin tutumuna ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/93)
65. —• Manisa Milletvekili Hasan Z'engin'in, bir dergide yer alan DELTA Deri
Giyim Sanayii A. Ş. ile ilgili iddialara
ilişkîn Maliye ve Gümrük Bakanından
sözlü soru önergesi (6/94)
66. — Tunceli Milletvekili Kamer
Genc'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihti
yacı olan malların alımı için Sümerbank'
la bir mutabakat imzalanıp imzalanmadı
ğına ilişkin Millî Savunma Bakanından
sözlü soru Önergesi (6/98)
67. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri
Sağlar'ın, Türk Kadınını Tanıtma ve
Güçlendirme Vakfı Başkanının Çin gezi
sine ve bu Vakıf tarafından çıkarılan
gazeteye ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/136) (1)
68. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, 28 Nisan 1988 ta
rihinde İstanbul'da meydana gelen olay
lardan sonra tutuklandığı iddia edilen öğ
rencilerden birinin akıbetine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/124) (1)
69. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Ankara İli Ayaş İlçesinde Kimse
siz Çocukları Koruma Birliğine ait olan
okulun bahçesinin imarından doğan ve

anlaşma ile Belediyeye verilen arsa üze
rinde özel bir kooperatif adına inşaat
yaptırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/99)
70. — İstanbul Milletvekili Mustafa
Sarıgül'ün, gençlik
sorunlarına ilişkin
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/132) (1)
71. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, Ödemiş İlçesinde yetiştirilen yaz
patatesinin pazarlanmasına ilişkin Tarım
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/137) (1)
72. — Zonguldak Milletvekili Şinasi
Altıner'in, Zonguldak Taşkömürü İşlet
mesine Yozgat İlinden getirtilen İşsizlerin
yerleştirildiği ve Karabük Demir - Çelik
Fabrikalarına işçi alımından vazgeçildiği
iddialarına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/100)
73. — Artvin Milletvekili Hasan Ekincl'nin, Karadeniz Bakır işletmeleri Genel
Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine ya^
pılan bir atamaya ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/108)
74. —• Zonguldak Milletvekili Şinasi
Altıner'in, Türkiye Demir ve Çelik İşlet
meleri Genel Müdürlüğünde görevli bir,
genel müdür yardımcısı ile bir müdür
muavininin sözleşmelerinin feshedilmesi
nin nedenine ilişkin Devlet Bakanından
sözlü soru önergesi (6/109)
75. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Tokat İlindeki öğrencilerden
çeşitli nedenlerle para toplandığı ve bu
ildeki okulların ısıtılması amacıyla tahsis
edilen paraların başka amaçlar için kul
lanıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru
önergesi (6/141) (1)
76. — Balıkesir Milletvekili 1. Önder
Kırlı'mn, yurt dışına gönderilecek öğret
menlerle ilgili mülakat sınavının ertelen-
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me nedenine ve sınav komisyonunun kim
lerden oluştuğuna ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/142) (1)
7 7 . — Tunceli Milletvekili Kamer
Genc'in, fişlenen ve: fiş kayıtları iptal, edi
len vatandaşların sayısına ilişkin İçişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/143)

m

78. —. Tekirdağ Milletvekili Güneş
Gürseler'in, Orman Genel Müdürlüğüace
İçişi ve kuruluşlara on ve kesin tahsisi ya
pılan alanlara ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/144) (1)
79,; — Tekirdağ Milletvekili Güneş
Gürseler'iıı, Çerkezköy Endüstri Meslek
Lisesi inşaatının ne zaman tamamlanaca
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor
Bakanından sözlü soru önergesi- (6/145)

m
80. — Zonguldak Milletvekili. Şinasi
Altıner'in, Eflani - Safranbolu yolunup
tamir edilmemesini tenkit eden bir va
tandaşın Karayolları 15 inci Bölge Şef
liği görevlilerince dövüldüğü iddiasına
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından
sözlü soru önergesi (6/110)
81. — İstanbul Milletvekili Mustafa
Sarıgül'ün, spor sahalarında meydana
gelebilecek sportmenliğe aykırı davranış
ları önlemek amacıyla ne gibi tedbirler
alındığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanından sözlü soru önergesi
(6/202) *1)
82. — Zonguldak Milletvekili Şinasi
Altıner'in, Zonguldak İli Karabük ilçe
sinin ne zaman il yapılacağına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/111)
•83. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun, T.R.T. Genel Müdürünün atan
masından önce, T.R.T. Yüksek Kurulu
mun yaptığı toplantılara yo gösterdiği

adaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/1112)
84. — Manisa Milletvekili Hasan Zen
ginin, Manisa İli Kula İlçesindeki San
dal Grubu içme suyu şebekesinin kontrol
edilmeden hizmete açıldığı ve bazı köy
lerin su alamadığı iddiasına ilişkin Tarun
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/114)
85.; — Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftü oğlu'nun, Türkiye Taşkömürü Ku-<
rumu Amasra Müessese Müdürlüğüne.
1988 yılı Haziran - Temmuz aylarında im
tihansız personel alındığı iddiasına üijkin
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi
(6(115)
86.'—. Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'nun, Türkiye Ziraî Donatım Ku-<
rumu tarafından 1986 yılında çiftçi ye
köylülere taksitle satılan traktörlerin adeı
dine ve satış fiyatına ilişkin Tarım Orman
ve Köyişleri
Bakanından sözlü »ons
önergesi (6/116)
87. — Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğlu'nun, SEKA işçilerinin greve
itildiği iddiasına ve işverence lokavt ilan
edilmesinin gayesine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/117)
88. — istanbul Milletvekili Mustafa
Sarıgül'ün, Seul Olimpiyatlarına katılan
yöneticilerin görevlerine ve bunlar için
Devletçe yapılan harcamaya ilişkin Millî
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/203) (1)
89. — Tunceli Milletvekili Kamer
Genc'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu
bölgelerinde öğretime elverişli olmayan
köy okullarının öğretime elverişli hale
getirilmesi için çalışma yapılıp yapılma
dığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanından sözlü soru önergesi
(6/204) (1) .

90. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası Yöne
tim Kurulu üyelerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/205) (1)
91. — Antalya Milletvekili İbrahim
Demir'in, İstanbul Kalamış ilkokulunda
okuyan kapıcı çocuklarına farklı mua
mele yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü
soru önergesi (6/122)
92. — Kütahya Milletvekilli M,ehmet
Korkmaz'ın, Kütahya Halk Eğitim Mer
kezi için tahsis edilen arazi ve ödeneğe
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/229) (1)
93. — Ankara Milletvekili Tevfik
Koçak'ın, günlük bir gazetenin 28.9.1988
tarihli nüshasında «Kapıcı çocukları için
ayrı bir sınıf» başlığı ile yer alan habere
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/230) (l)
94. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, Bergama ilçesindeki ilk
ve orta dereceli okulların öğretmen açı
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor
Bakanından sözlü soru önergesi (6/232)
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95. — Diyarbakır Milletvekili Fuat
Atalay'ın, aylık bir derginin yayın yö
netmeni ve Ankara temsilcisi ile diğer ça
lışanlarının takip edildikleri ve gözetim
altında tutuldukları iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından söxlü soru önergesi
(6/233) (l)
96. — Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğlu'nun, televizyonun yeni yayın
dönemindeki programlarda T.B.M.M. ça
lışmalarına yer. verilmediği iddiasına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/123)

97. —•• Adana
Milletvekili
Cüneyt
Canver'in, Horzum Şirketler Grubuna
20.11.1985 tarihli
protokolden önce ve
sonra ne kadar vergi iadesi ve kaynak
kullanımı
destekleme primi ödendiğine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/234) (1) '
98. — Balıkesir Milletvekili i.* ön
der Kırlı'nın, Başbakanlık için satın alı
nan uçaklar nedeniyle yapılan harcama
ya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/235) (1)
99. —• Mardin Milletvekili Süleyman
Çelebi'nin, ilk ve orta dereceli okullar
daki öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru
önergesi (6/245) (1)
100. — Adana Milletvekili Cüneyt.
Canver'in, İnsan Hakları Sözleşmesine
rağmen gözaltına alınan vatandaşlara iş
kence yapıldığı ve işkence yapanların ko
runduğu iddiasına ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/246) (1)
101. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Ankara ili Gölbaşı İlçesi eski Be
lediye Başkanı ile İmar Müdürü hakla
rındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/125)
102. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Talebe
lerine Yardım Derneği öğrenci Pansiyo
nunun kazan dairesinin onarımı için ge
rekli malzeme ve işçiliğin karşılıksız ola
rak T.K.İ. Orta Anadolu Linyit tşletmesince karşılandığı iddiasına ilişkin
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
sözlü soru önergesi (6/126)
103. — Diyarbakır Milletvekili Fuat
Atalay'ın, Siirt iline bağlı köylerdeki ola
ğanüstü hal uygulamalarının yöredeki va
tandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin

. İçişleri Bakanımdan sözlü soru önergesi
(6/247) (1)
104. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Sümerbank'ta «Turgut Özal» mar
kalı kumaş dokunduğu iddiasına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/127)
105. — İstanbul Milletvekili Mustafa
Sarıgül'ün, maç biletlerinin bir hafta ön
ceden satışa çıkarılmasının karaborsaya
neden olduğu iddiasına ilişkim Millî Eği
timi Gençlik ve Spor 'Bakanımdan sözlü
soru önergesi (6/248) (1)
106. — İzmir Milletvekili K. Kemal
Anadoll'un, Yumurtalık, Tekirdağ ve Ali
ağa'da termik santrıallar kurulacağı iddi
asına ve Aliağa'daki sanayi tesislerinin
yaptığı •olumsuz etkilere ilişkin Enerji ve
TaJbiî Kaynaklar Bakanından sözlü sora
önergesi (6/128)
107. — Denizli Milletvekili Adnan
Kcskim'in, Ege Bölgesindeki pamuk üre
ticilerine ürün 'bedellerinin ne zaman ve
nasıl ödeneceğine ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/249) (1)
108. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'iim, ülkemizdeki ortak savunma tesis
lerimde radyasyon sızıntısı bulunduğu id
diasına ilişkin Barbakandan sözlü soru
önergesi (6/250) (1)
109, — Kütahya-'Milletvekili Mehmet
Korfcmaz'ın, fiş veya fatura vermeyen
esnafların cezalandırılması amacıyla ya
pılan uygulamaya ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi
(6/129)
110. — Tunceli Milletvekili Kamer
Genc'in, İstanbul - Tuzla'da 7,10.1988 ta
rihinde polisçe yapılan kontrol sırasında
meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Ba
kanımdan sözlü soru önergesi (6/251) (1)

\2
111. — Denizli Milletvekili' Adnan
Kesfcin'in, tülün ve yabancı ısilgara ithala
tına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/252) (1)
112. — Eskişehir Milletvekilli M. Cev
det SeHvi'otuiın, yırtara giremeyen öğrenoiıleruı -sayışıma ye. sorunlarıma iişfcim,
Millî .Eğitim Gençlik ve Spor Balkanın
dan sözlü soru önergesi (6/256) (1)
113. r— Kütahya Milletvekili Mehmet
Korkmaz'ın, Başbakan Turgut Özal'in
yurt dışı gezilerine ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/130)
114. —'"Kocaeli Milletvekili Ömer
Türkçakal'ın, Seka İzmit" Fabrikasının
kaldırılacağı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/131)
115. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya .
Fostaeı'nın, Kuveyt Türk Evkaf Finans
Kurumu A.Ş.'nin ortaıldanna ve şirket
anaısözleşmıesindö yer, alan bazı hüküm
lere ilişkin Devlet Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/257) (1)
116. — Çorum Milletvekilli Rıza Ilıman'ın, Çorum İline bağlı bazı köylerin
elektrik sorununa ilişiktin Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önerge
mi (6/258)(l)
147. •— Diyarbakır Milletvekili Fuat
Aitalay'ın, Diyarbakır İli, Hani İlçesinde
14.5.1988 tarihinde meydana gelen olaya
ve sorumluları hakkında ne gibi işlem
yapıldığına ilişkin' İçtişleri Bakanımdan
sözlü soru önergesi (6/259) (1).
118. — İsparta Milletvekili Ertekin
Durultürfc'ün, 335 sayılı Kanun Hükmün, do Kararnamenin yürürlüğe girmesinden
sonra boşalan beledıiıye başkanlıklarına ve
bu belediye başkanlıklarına valiliklerce
yapılan atamalara ilişkin İçiişlerf Baka
nından sözlü soru önergesi (6/260) (1)
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119. — Kütahya Milletvekili Mehmet
Kiork/r.dz'ın, tasarruf mevduatlarına uy
gulanacak faiz oranlarının serbest, bıra
kılmasının neden olabileceği soı unlara
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/133)
120. — Kütahya Milletvekili Mehmet
Korkmaz'ın, ücretlilere ve gelir vergisi
mükelleflerine 1987 ve 1988 yıllarında ne
kadar vergi iadesi ödendiğine ve vergi
iadesi ile ilgili yeni uygulamalara ilişkin
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü
soru önergesi (6/134)
121. — Kütahya Milletvekili Mehmet
Korkmaz'ın, hormonlu et ihraç eden ül
kelerden ülkemizce ne kadar et ithal edil
diğine ve ithalatın devam edip etmediği
ne ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/135)
1122. — Afyon Milletvekili Abdullah
Uhıtürk'ün, hayalî ihracatla ilgili olarak
mahkemelere, intikal eden veya Devlet
Planlama Teşkilatında soruşturması de
vam ©den dosyalara ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi. (6/138)
123. — Adana Milletvekili Cüneyt
Canver'in, İzmir Büyükşehir Belediye; Baş
kanı ile Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bü
rosu Şefinin karşılıklı suçlamalarda bu
lunmaları nedeniyle herhangi bir soruş
turma açılıp açılmadığına ilişkin İçişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/316)

(D .
124. — İçel Milletvekili M. İstem i han
Talay'ın, pamuk üreticilerinin sorunlarına
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru.önergesi (6/261) (1)
425. — Denizli Milletvekili Adnan
Keskin'in, 1988 yılı bütçesinin belediyele
re yapılacak yardım ve ödemeler tertibin
den hangi belediyelere ne miktar yardım

yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/262) (1)
ıl26. — Hatay Milletvekili Turhan
Hırfanoğlu'nun, 1988 kampanyasında ÇUKOBİRLlK'ce gerçekleştirilen kütlü pa
muk alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret
Bakanından sözlü soru önergesi (6/263)

(O
127. — Balıkesir Milletvekili: İ. Önder
Kırirriın, eğitim önlisans programına
katılarak Açıköğretim Fakültesini biti
ren emekli öğretmenlerin intibaklarının
yeniden düzenlenip düzenlenmeyeceğine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/264) (1)
•128. — Adana Milletvekili M. Halit
Dağlı'nın, Gazi Eğitim Fakültesi Arap
Dili Eğitimi Anabil im Dalından mezun
olanlara öğretmenlik hakkı verilmediği
iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanından sözlü soru
önergesi
(6/300) (1)
129. — Eskişehir Milletvekili Zeki
Ünal'ın, Türkiye Futbol Federasyonu
Başkanlığına atama yapılmamasının ne
denine ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/301) (1)
130. — Kütahya Milletvekili Mehmet
Korkmaz'ın, ülkemizdeki et tüketimine
ve canlı koyun sayısında görülen düşü
şün nedenine ilişkin Tarım Orman ve
Köyişleri Bakanından sözlü soru öner-;
gesi (6/139) .
131. — Kars Milletvekili Mahmut
Alınak'ın olağanüstü hal uygulaması ne
deniyle yapılan harcamalara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/302) (1)
132. —• Ankara Milletvekili İbrahim
Tez'in, Ankara Üniversitesi Sınav Yönet
meliğinin Diş Hekimliği Fakültesindeki
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uygulamasına ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/147)
'
133. — Iİatay Milletvekili Mustafa
Murat Sökmenoğlu'nun, İskenderun De
mir ve Çelik Fabrikalarınca son üç ayda
belediyelere ve diğer resmî kurumlara
yapılan demir tahsisine ilişkin Devlet
Bakanından sözlü soru önergesi (6/303)

(D '.."''
134. — Kütahya Milletvekili Mehmet
Korkmaz'm, Çankırı İli Eldivan İlçesi ara
zisindeki suların toplanarak Kızılırmak ve
Saraycıfc köylerine içme suyu olarak götü
rüldüğü iddiasına ilişkin Tarım Orman ve'
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/148)
135.; — Mardin Milletvekili Süleyman
Çelebi'nin, Mardin Köy Hizmetleri Mü
dürlüğünün mevsimlik işçi ihtiyacına ve
1988 yılındaki mevsimlik işçi istihdamına
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/149)
136. — Mardin Milletvekili Süleyman
Çelebi'nin, Cizre - Midyat karayoluna
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından
sözlü soru önergesi (6/150)
! 37. — Adana Milletvekili Orhan Şcndağ'u*. Köy Hizmetleri Üçüncü Bölge ve
Adana Müdürlüklerinde 1988 yılında ge
çici sttatüde kaç işçimin ne kadar süre ile
çalıştırıldığına ilişkin Tarım Orman ve
Köyişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/151)
138. — Adana Milletvekili; Orhan Şendağ'ın, P.T.T. işyerlerinde 1988 yılında
geçici statüde çalıştırılan işçilerden
1.11.1988 tarihi itibariyle iş akitleri feshe
dilenlere ilişkin Ulaştırma Bakanından
sözlü soru önergesi (6/152)

139. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Misis'i Kozan'a bağlayan eski Ko
zan yolunun, Misis hududu Göztepe mev
kiindeki yolum bakımına ve asfaltlanma
sına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/153)
140. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana İlinin sağlık sorunlarına iliş
kin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından
sözlü soru önergesi (6/154)
141. — Adana Milletvekili Orhan Şeridağ'ın, Adana Organize Sanayi Bölgesi
nin yapım çalışmalarına ilişkin Sanayi ve
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi
(6/155)
142. —-Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana İli Yüreğir İlçesi Kâzım
Karabekir Mahallesinde sağlık ocağı yap
tırılıp yaptı rılmayacağına ilişkin Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru
önergesi (6/156)
143. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana İli Yüreğir İlçesi Yıunusoğlu Köyünde sağlık ocağı yaptırılmamasının nedenine ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/157)
144. — Adana Milletvekili Orhan Şen. dağ'ın, Ceyhan Nehrinin Akdeniz'e dö
küldüğü bölgenin herhangi bir firmaya
kiralanıp kiralanmadığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/158)
145. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Silifke İlçesinde 1981 yılından
sonra tapu paftalarında yapıldığı iddia
©dilem değişikliklere ve imar planı düzen
leme çalışmalanna ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/159)
146. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, üniversite öğrencileri için çıka-

rılacak affın geciktirilmesinin bazı öğ
rencilerin sömestr veya ders yılı kaybı
na neden olacağı iddiasına ilişkin Millî
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/304) (1)
147. — Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğlu'nun, televizyonun birinci kanal
yayınlarının Zonguldak İl Merkezinde iz
lenemediği iddiasına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü
soru önergesi (6/160)
148. — Samsun Milletvekili .irfan Demiralp'in,
İlköğretim müfettişlerine ve
müfettişlik için atama bekleyen öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor
Bakanından, sözlü soru önergesi (6/161)
149. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, Sosyal Sigorta Kurumu emek
lilerinin de yurt dışı tedavi imkânların
dan yararlandırılmaları için çalışma yapı
lıp yapılmadığına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik
Bakanından sözlü soru
önergesi (6/162)
150. —• İsparta Milletvekili İbrahim
Gürdal'ın, İ s p a r t a - Antalya Dereboğazı
yolu için 1989 yılı bütçesinde ayrılan tah
sisata ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/163)
151. — İsparta Milletvekili ibrahim
Gürdal'ın, ondan fazla işçi çalıştıran iş
yerlerinden Konut Edindirme Fonu için
toplanan para miktarına ve fondan ya
rarlananlara ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/164)
152. — Trabzon Milletvekili Mehmet
Çakıroğlu'nun, çay üreticilerinin alacak
larına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soaı önergesi (6/165)
153. — Trabzon Milletvekili Mehmet
Çakıroğlu'nun fındık ürünü taban fiyatı
na ve fındık üreticilerinin alacaklarına

ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/166)
154. — Trabzon Milletvekili Mehmet
Çakıroğlu'nun, ÇAY - KUR'un elinde
bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/167)
155. — Trabzon Milletvekili Mehmet
Çakıroğlu'nun, Trabzon - Maçka İlçe
sinde meydana gelen heyelandan zarar
gören vatandaşlar için yaptırılacak ko
nutlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü
soru önergesi (6/168)
156. — Erzurum Milletvekili İsmail
Köse'nin, İspir - Kundura, Tortum - Şa
yak, Dumlu - Yapağı Tiftik, Pasinler Tütün ve Ilıca - Süt fabrikalarının son
durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/169)
157. —' Erzurum Milletvekili İsmail
Köse'nin, Karayolları 12 nci Bölge Mü
dürlüğünce 1988 yılında gerçekleştirilen
yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170)
158. — Sakarya Milletvekili Ahmet
Neidim'in,
Sakarya İli Merkez İlçesi
Kâzımpaşa
Nahiyesindeki
Gökçeören
bataklığına ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/172)
159. — Sakarya Milletvekili Ahmet
Neidim'in, Sakarya İli Adapazarı İlçe
sindeki Çark suyunun ıslahına ve Aşağı
Sakarya Projesine ait
çalışmaların ne
zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındır
lık ve iskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/173)
160. — Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurt'un, Lİocacii İlinde yapımları devam
eden Gölcük Devlet Hastanesine ve sağ
lık ocaklarına ait inşaatların ne zaman
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tamamlanacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanından sözlü soru önerge
si (6/174)
• /.,
161. — Kocaeli. Milletvekili. Alaettin
Kurt'un, Gebze İlçesinde sigorta hasta
nesi açılmasının düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından
sözlü soru önergesi
(6/175)
162. — Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurt'un, Gebze İlçesinin telefon sorunu
na ve Gebze'de telefon müdürlüğü ku
rulmasının düşünülüp düşünülmediğine
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru
önergesi (6/176)
163. — Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurt'un, Gebze Kapalı Spor Salonu in
şaatının ne zaman ihale edileceğine iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/177)
164. — Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı bazı köyler
de yapılmakta olan sanayi ve fabrika in
şaatlarının ruhsatlarının' bulunup bulun
madığına ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/178)
165. —• Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurt'un, Gebze ' - Muallimköy sahilinde
yapılmakta olan liman inşaatına ilişkin
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/179)
166. — Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurt'un, Gebze İlçesi Şekerpınar Köyü
nün ne zaman içme suyuna kavuşturu
lacağına ilişkin Tarım Orman ve -.Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/180)
167. — Samsun Milletvekili Ali Eser'
in, Vezirköprü İlçe Hastanesi ile bu il
çeye bağlı köylerdeki sağlık ocaklarının
personel ve araç - gereç sorunlarına iliş
kin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından
sözlü soru önergesi (6/181)

168. — Samsun Milletvekili Ali Eser'
in, Vezirköprü İlçesi Aşağı Narlı Köyü
Ortaokulunun öğretmen ihtiyacına ilişkin
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/182)
169. — Samsun Milletvekili Ali Eser'
in, yabancı dil derslerinin ortaöğretim
kurumlarında mecburî ders olmaktan çı-'
karılmasının öğretmenler ve öğrenciler
üzerindeki etkisine ilişkin Millî Eğitim
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru
önergesi (6/183)
170. — Zonguldak. Milletvekili Şinasi
Altıner'in, Karabük - Safranbolu kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/184)
171. — Zonguldak Milletvekili Şinasi
Altıner'in, Karabük - Yenice karayolu
yapım çalışmalarının durdurulma nedeni
ne ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/185)
172. —•-Zonguldak Milletvekili Şinasi
Altıner'in, Karabük İlçesi Kapullu Kö
yünde yaptırılacak afet evlerine ilişkin
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü
soru önergesi (6/186)
173. — Kütahya Milletvekili Mehmet
Korkmaz'ın, toplu iş sözleşmeleri netice- .
lenmcyen ve greve giden işyerlerine ilişkin
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından
sözlü soru Önergesi. (6/187)
174. — Kütahya Milletvekili Mehmet
Korkmaz'ın, dış ülkelere gidecek vatan
daşlara uygulanan vize işlemlerinin ko
laylaştırılması için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Dışişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/188)
175. • -•— Hatay Milletvekili Musıata
Murat Sökmenoğlu'nun, •Hükümetin, ül
kemizde komünist partisi kurulması fikri
ne katılıp katılmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü'soru önergesi. (6/189)
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176. — Ankara Milletvekili Ömer Çift
çinin, Türk Kadınını Tanıtma ve Güç
lendirme Vakfının şubelerine, 1987 yılı
kârına ve 1986 yılından bu yana vakfa
yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/305) (1)
177. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'
nın, zeytinyağı taban fiyatının ne zaman
açıklanacağına ve kestane ürününe taban
fiyat verilmesi için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/190)
178. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'
nın, Kiraz - Alaşehir yolunun asfalt kap
laması için 1989 yılı bütçesine ödenek ko
nulup konulmadığına ilişkin Bayındırlık
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi
(6/191)
179. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'
nın, Beydağ - Nazilli karayoluna ilişkin
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü
soru önergesi (6/192)
180. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'
nın, Tahtalı Barajı projesinde değişiklik
yapılıp yapılmadığına ve Barajın ne za
man bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve
İskân Bakanından sözlü soru önergesi
(6/193)
181. — Hatay Milletvekili Mustafa
Murat Sökmenoğlıı'nun, Çukurova Üni
versitesi Ziraat Fakültesinde yapılan
İKARDA toplantısında meydana geldiği
iddia edilen olaya ilişkin Millî Eğitim
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru
.önergesi (6/194)
182. — Hatay Milletvekili Mustafa
Murat Sökmenoğlıı'nun, kamu iktisadî
teşebbüslerinin özelleştirilmesinin hede
finden saptırıldığı iddiasına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi
(6/195)

183. — Amasya Milletvekili Mehmet
Tahir Köse'nin, Amasya İli Merkez İlçe
sine bağlı Dere Mahallesinde tabiî afete
maraz kalmaları muhtemel olan vatan
daşlar için afet konutları yapılıp yapılma
yacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/306) (1)
184. — Denizli Milletvekili Adnan
Keskin'in, inek ithalatına ilişkin Tarım Orman ve Köy işleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/317) (1)
'185,. —• Afyon Milletvekili Abdullah
Ulutürk'ün, yıllık enjektör tüketimine ve
kaçak olarak ülkemize sokulduğu iddia
edilen enjektörlere ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/196)
186: — Afyon Milletvekili Abdullah
Ulutürk'ün, Afyon Çimento Fabrkasının
çevre kirliliğine neden olduğu iddiasına
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru
önergesi (6/197)
187. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, SEKA'daki grevin nedenine ve so
nuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/198)
188. — İçel Milletvekili M. İstemihan Talay'ın, «Tarsus'un, şimdilik
il yapılmasının düşünülümediğine» dah
31.10.1988 tarihli beyanına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/318) (1)
189. — Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurt'un, Kocaeli İli Gebze İlçesinin öğ
retmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru
önergesi (6/199)
190. — Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurt'un, Gebze İlçesi adliye binasına ve
bu İlçede ağır ceza mahkemesi kurulma
sına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru
önergesi (6/200)
(63 üncü Birleşim)

191. —. Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurt'ım, Gebze - Çayırova'da kumlu
Çağdaş Boya Sanayiinin işletme ruhsatı
bulunup bulunmadığına ilişkin Sanayi ve
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi
(6/201)
192. — Afyon Milletvekili Abdullah
Ulutürk'ün, şeker pancarına zam yapılıp
yapılmayacağına . ve pancar üreticilerine
ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/206)
193. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'm, günlük bir gazetenin 3.11.1988 ta
rihli nüshasında, Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanına atfen verileri habere
konu teşkil eden olaya ilişkin (Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/207)
194. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Ankara İli Şereflikoçhisar İlçesi
ne bağlı Evren, Sarıyahşi ve Ağaçören
kasabalarının ne zaman ilçe yapılacakla
rına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/319) (1)
195. — Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurt'ım, ülkemize sığınan peşmergelerden bir kısmının Gebze - Çayırova'daki,
Tarım Meslek Lisesinde istihdam edile
ceği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/320) (1)
196. — Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurt'ım, Kocaeli Valilik Konağı için ya
pılan harcamaya ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/321) (1)
197. — Hatay Milletvekili Mustafa
Murat Sökmenoğlu'nun, Sovyetler Birliği'ne otomobil ihraç edilip edilmediğine
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/208)
198. — İzmir Milletvekili Erol Gün
gör'ün, «Yakın Tarih» adlı ansiklopedi
de Atatürk'ü ve Atatürk İlkelerini yeren
ifade ve bölümler bulunup bulunmadı

ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor
Bakanından sözlü soru önergesi (6/322)
(1)
199. — İsparta Milletvekili Ertekin
Durutürk'ün, İsparta İlli Yalvaç İlçesine
bağlı Karıfckaya ve Kurusarı köylerinin
İçme suyu sorununa ilişkin Tarım Orman
ve Köyişlıeri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/209)
200. — İsparta Milletvekili Ertekin
Durutürk'ün, GülbMik'ço 1988 yılında
gerçekleştiıriılen gül alımlarına ve yapılan.
ödemolene ilişklin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/210)
2 0 1 . — İsparta Milletvekili Ertekin
Durutürk'ün, İsparta İli Senîrkent İlçesine
rutürk'ün, İsparta İli Senîrkent İlçesine
ait kanalizasyonun, bazı köylerin tarım
arazilerimi o'luımsuz yönde etkilediği iddi
asına lilişkin Tarım Orman ve Köyişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/211)
202. — İsparta Milletvekili Ertekin
Durutürk'ün, Jspanta İli Yalvaç ve Şarki
karaağaç ilçelerine bağlı 'bazı kasalba ve
köylerde gölet yıapıilıp yapılmayacağına
ilişkin Tarım Orman ve Köyı'şlleni Baka
nından sözlü soıru önergesi (6/212)
203. —-İsparta Milletvekili Ertekin
Dunuıtürk'ün, Eğridir Gölünde üretilen ke
revit (balıklarında görülen hasitalığun giderilımesi • için ne gibi tedbirler alındığına
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/213)
204. — İsparta Milletvekili Ertekin
Durutürk'ün, Toplu Konut ve Kamu Or
taklığı Fonunun gelirlerine ve harcama
larına ilişkin 'Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/214)
205. — Diyarbakır Milletvekili Fuat
Atalay'ın, 5.10.1988 tarihinde Mardin
ve Diyarbakır illerinde köy korucuları
tarafından iki vatandaşın öldürüldüğü
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/323) (1)
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206. — Diyarbakır Milletvekili Fuat
Atalay'ın, Siverek İlçesi Konurtepe Kö
yünden bir vatandaşın Kuşlukçayırı Kö
yü Bircemal Mezrası korucularından bi
ri tarafından öldürüldüğü iddiasına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/324) (1)
207. — İsparta Milletvekili İbrahim
Gürdal'ın, Atabey İlçesi Kapıcak Köyü
nün başka 'bir mahalle taşınmasına dair
projenin 1988 yılında gerçekleştirilememe' sinin nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/215)
208. — İsparta Milletvekili İbrahim
Gürdal'ın, Türk Hava Yolları Genel Müdürlülc 'binası inşaatına ilişkin Ulaştırana
BakıaoındJaın sözlü soru önergesi (6/216)
2C9. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya
Postacı'nın, British Airvvays uçaklarıyla
Ankara ve İstanbul'dan Londra'ya giden
yolcuların, sıtma tehlikesine karşı ilaç
landıkları iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/325) (1)
210. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'm Niğde Merkez İlçesine bağlı Kargasekmez Akarsuyu üzerinde yapılması
planlanan Uiuağaç Barajına ilişkin Ba
yındırlık ve İslcân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/217)
211. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde İli Ulukışla İlçesinde ya
pılması düşünülen İ'mrahor Göletine iliş
kin Bayındırlıilc ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/218)
2İ2. — Hatay Milletvekili Mustafa
Murat Sökmenoğlu'nun, üniversitelerde
görev yapan akademik personelin yapılan
kadro düzenlemesinden yararlandırma
dığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik
. ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi
(6/219)
213. — Adana Milletvekili M. Halit
Dağlı'nm, Mansurlu-Kozan karayoluna

ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından
sözlü soru önergesi (6/220)
214. — Adana Milletvekili M. Halit
Dağlı'nın, Çatalan Barajından İmamoğlu
Ovasına su getirecek olan tünelin ne za
man ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık
ve İskân Bakanından sözlü soru önerge
si (6/221)
215. — Hatay Milletvekili Mustafa
Murat Sökmenoğlu'nun, ülkemizdeki enf
lasyon konusunda IMF ve Dünya Banka
sına verildiği iddia edilen teminata ve
Dünya Bankasınca tarım sektörü için
verilen kredinin kesildiği iddiasına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/222)
216. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı Fonundan konut yapı kooperatifle
rine 1988 yılında verilen krediye ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/223)
217. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Avrupa Ülkelerinde çalışan Türk
işçilerinin ailelerinin parçalanmasını ön
lemek için ne gibi tedbirler düşünüldü
ğüne ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/224)
218. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 1988 yılında tedavi masraflarını
ödeyemedikleri için hastanelerden'kaçan
veya borç senedi vererek taburcu olan
vatandaşların borçlarına ilişkin Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru
önergesi (6/225)
219. — İsparta Milletvekili Abdullah
Aykon Doğan'ın, İstanbul ve Ankara il
leri telefon rehberlerinin ITT Bilka A. §.
tarafından basılacağı iddiasına ve bu şir
ket ile yapılan anlaşmaya ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/226)
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•220..,.— Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurt'un, İstanbul'da münteşir bir gaze
tenin 12.11.1988 tarihli nüshasında yer
alan silah ticareti ile ilgili habere ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/227)
221. — Adana Milletvekili Orhan
Ş/endağ'ın, Adana ilinde askerî birliklere
akaryakıt ikmali yapan Petrol Ofisi bayi
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/331) (1)
222. — Bursa Milletvekili Abdulkadir
Cenkçiler'in, koruma sahası olarak ilan
edilen Fethiye ve Marmaris'te yapımla
rına daha önce izin verilen tesislerin in
şasının durdurulduğu iddiasına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/228)
'223. — Tunceli Milletvekili Kamer
Genc'in, Başbakan Turgut Özal'ın, Göcek'teki yaz tatili sırasında kaldığı yatın
kira bedeline ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/332) (1)
224. — Hakkâri Milletvekili Cumhur
Kesfcin'in, Hakkâri İli Uludere ilçesi Ka
yadibi Köyü Evil Mezrasındaki bir va
tandaşın, evinin jandarma tarafından yi-,
kıldığı ve Kayadibi Köyünde zorunlu
ikamete tabi tutulduğu iddiasına ilişkin
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/333) (1)
'225. — Hakkâri Milletvekilli Cumhur
Keskin'in, 1986 ve 1987 yıllarında Hak
kâri İli Yüksekova İlçesi Esendere Bu
cağından sınırı geçerken jandarma tara
fından öldürülen veya yaralı olarak ele
geçirilen vatandaşlara ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/334) (1)
, '226. :— Hakkâri Milletvekili Cumhur
Keskin'in, Hakkâri İli Uludere İlçesi
Şenofoa Köyü Tabur Komutanının bazı
uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/335) (1)
227. — Hakkâri Milletvekili Cumhur
Keskin'in, Hakkâri İli Yüksekova İlçesi

Güvenli Köyüne ait olan ve Dere Yay
lasında otlatılmakta bulunan koyun sü
rüsüne Aytepe Karakolu görevlilerince *
el konulduğu ve sürünün gümrüğe tes
lim edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/336) (1)
228. — İsparta Milletvekili Ertekin
Durutürik'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesinde
yapılmakta olan Sümer bank Konfeksi
yon Fabrikasına ait inşaatın durdurul
duğu ve tesisin Yalvaç Belediyesine sa
tıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/239)
' 229. ••— Hatay Milletvekili Mustafa
Murat Sökmenoğlu'nun,., T.B.M.M.'nin
1.11.1988 tarihli. Birleşimindeki görüşme
lerde hükümeti temsil eden Devlet Ba
kanının İçtüzüğe ve teamüllere aykırı ha
reket ettiği iddiasına ve Başkanlığın bu
konudaki tutumuna ilişkin Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanından sözlü
soru önergesi (6/240)
230. — Mardin M/illetvekili Süleyman
Çelebi'nin, Mardin İlinde 15.11.1988 ta
rihine kadar açılmamış olan okullara iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/241)
231., — Mardin Milletvekili Süleyman
Çelebi'nin, Midyat - Nusaybin Karayolu
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/242)
232. — Mardin Milletvekili Süleyman
Çelebi'nin, Habur Gümrük Kapısındaki
araç kuyruğunun önlenmesi İçin ne gibi
önlemler alınacağına ilişkin Maliye ve
Gümrük Bakanından sözlü soru önerge
si (6/243)
233. — Hatay Milletvekili Mustafa
Murat Sökmenoğlu'nun, Kıbrıs konusun
da tavizkâr politika izlendiği iddiasına
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/244)

234. — Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurt'un, Kocaeli İlindeki belediyelere
1988 yılında yapılan yardımlara ilişkin .
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü
soru önergesi (6/337) (1)
235. — Eskişehir Milletvekili Zeki
Ünal'ın, Anadolu Üniversitesi İktisat Fa
kültesi öğrencilerinden birinin Devlet gü
venliğini sarsıcı konularda bilgi vermeye
zorlandığı iddiasına ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/338) (1)
236. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Denizli İli Honaz İlçesine bağlı
köylerdeki vatandaşların sınırlandırıldığı
ve fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/341) (1)
237.; — Erzurum Milletvekili İsmail
Köse'nin, vergi kontrolörlerinin mal var
lıklarına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/253)
238. T— Erzurum Milletvekili İsmail
Köse'nin, Doğu Anadolu'daki bazı illerin
yakacak sorununa ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/254)
239. — Bursa Milletvekili ©eytullah
Mehmet Gazioğlu'nun, bir dernek ve bir
şirket tarafından İstanbul Özel İdare Mü
dürlüğüne otomobil hibe edildiği iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/255)
240. — Ankara 'Milletvekili İbrahim
Tez'in, Le Monde Gazetesi muhabirine
verdiği demece ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/266)
241. — Hatay Milletvekili Mustafa
Murat Sökmenoğlu'nun, günlük bir ga
zetenin dar boğaza sürüklenerek kapatıl
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/267)
242. — Tekirdağ Milletvekili Güneş
Gürseler'in, Bezm-i Âlem Üniversitesine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/342) (1)

243. — İzmir 'Milletvekili Veli Altsoy'
un, Anadolu Bankasınca 100 milyon li
ranın üzeninde kredi veriien kişi ve ku
ruluşlara ve bu ılcradilerin geni ödenip
ödenmodıiğiıne Miskin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/345) (1)
244. — Kahramanmaraş Milletvekili
Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş Göksün, Göksün - Elbistan, Göksün Andırın ve Andırın - Kahramanmaraş
karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü
soru önergesi
(6/268)
245. — Kahramanmaraş Milletvekili
Atilla İmamoğlu'nun, Afşin - Elbistan
Termik Santralına ve bu bölgede katkı
sız biriket imalatının ne zaman gerçek
leştirileceğine ilişkin
Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/269)
246. — Kahramanmaraş Milletvekili
Atilla İmamoğlu'nun, Adatepe ve Karakuz barajlarının yapımına ne zaman baş
lanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/270)
247. — Kahramanmaraş Milletvekili
Atilla İmamoğlu'nun, fasulye ürününe
taban fiyat verilmesinin düşünülüp dü
şünülmediğine ilişkin Tarım Orman ve
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/271)
248. — Kahramanmaraş Milletvekili
Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş
İlinde tütün ekimine müsaade edilip edil
meyeceğine ve bu İl'de ne zaman Güm
rük Müdürlüğü kurulacağına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru
önergesi (6/272)
249.1 — Kahramanmaraş Milletvekili
Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş
ilinde ne zaman havaalanı yapılacağına
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru
önergesi (6/273)
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250. — Kahramanmaraş 'Milletvekili
Atilla Imamoğlu'nun, televizyon yayınla
rını izleyemeyen Kahramanmaraş İline
bağlı ilçe ve köylere ve Kahramanmaraş1'
da Sümerbank ikinci satış mağazasının
ne zaman açılacağına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/274)
251. —- Kahramanmaraş Milletvekili
Atilla Imamoğlu'nun,
Kahramanmaraş
Şehir Stadyumunun ne zaman çimlendirileceğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanından sözlü soru önergesi
(6/275)
252. — Kahramanmaraş Milletvekili
Atilla Imamoğlu'nun, Kahramanmaraş
tünde Sosyal Sigortalar Hastanesi yapılıp
yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru
önergesi (6/276)

'257. —. Afyon iMilletvdkilii Abdullah
Ulutürk'ün, Afyon İli Sandıklı İlçesi Akharım Kasabası Ortaokulunun öğretmen
sorununa ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanından sözlü soru önergesi
<6/344) (1)
'258. — Hatay 'Milletvekili Ali Uyar'
in, Petrol Ofisi İskenderun Bölge Başmü
dürünün işçilere ve bölge halkına haka
ret ettiği iddiasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/346) (1)
259. — Diyarbakır Mülletvekili Fuat
Atalay'ın, Diyarbakır İli Lice İlçesi Jan
darma Komutanının baskısı ile bazı va
tandaşlara koruculuk için başvuru formu
imzalattırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/347)

d)

255.; — Denizli Milletvekili Adnan
Keskin'in, Vakıflar Bankası Samanpazarı
Şubesince Öztur Anonim Şirketine veril
diği iddia edilen krediye ilişkin Devlet
Bakanından sözlü soru önergesi (6/343) (1)

'260. — Hatay Milletvekili Öner
Miski'nin, TEK Toroslar İşletmesinin
Çukurova Elektrik A. Ş.'ne devredilme
sinden doğacak bazı sorunlara ilişkin
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
sözlü soru önergesi (6/348) (1)
26 İ. — Diyarbakır Milletvekili Fuat
Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Valili
ğinin kurulmasından sonra bölgede göz
altına alınan vatandaşlara ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/349) (1)
2!62, — Diyarbakır 'Milletvekili Fuat
Atalay'ın, Siirt İli Merkez 2 No. lıı Sağ
lık Ocağında görevli iki hemşirenin gö
rev dönüşü Dicle Nehrinde boğulmaları
olayına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/350) (1)

256. — Samsun 'Milletvekili' İrfan Demiraip'in, seçimlere katılan siyasî parti
lerin radyo ve televizyon gibi''haberleşme
araçlarından eşit olarak faydalandırılma
sına dair Avrupa Konseyi Kararına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/279)

263. —' Bursa Mülletvekili IBeytullah
Möhlmet Gazioğlu'nun, Marmara Deni
zinde trol ve algarina ile balık avcılığı
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/280)
264. — Samsun 'Milletvekili İrfan Demiralp'in, Samsun - Havza İlçesi 25 Ma-

253'. — Zonguldak1 Milletvekili Şinasi
Altıner'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
rabük Hastanesinde vefat eden emekli bir
işçinin cesedinin fareler tarafından tah
rip edildiği iddiasına' ilişkin. Çalışıma ve
Sosyal Güvenlik Balkanından sözlü soru
önergesi (6/277)
254. — Hatay Milletvekili Mustafa
Murat Sökmenoğlu'nun, hükümetin Kıbrıs
politikasına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/278)
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yıs Ortaokulu Müdürlüğüne usulsüz ata
ma yapıldığı. iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü
soru önergesi (6/351) (1)
'265. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'
nın, gece bekçiilerine de silah tazminatı
verilip verilmeyeceğine ilişkin İçişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/281)
266. — İzmir Milletvekili Fuat 'Kılcı'
nın, Ödemiş İlçesinin ne zaman il yapı
lacağına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/282)
267.. t— Diyarbakır Milletvekili Fuat
Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Vali
liğinin kurulmasından sonra bölgede kaç
kişinin korucu olarak görevlendirildiğine
ve korucuların karıştıkları adlî olaylara
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/352) (1)
268. — Kütahya Milletvekili Meh
met Korkmaz'ın, Haydarpaşa Gar Mü
dürlüğünce açılan imtihana İmam Hatip
Lisesi mezunlarının alınmadığı iddiasına
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru
önergesi (6/283)
269. — Sakarya Milletvekili Ahmet
Neidim'in, ATDS'li hastaların sayısına
ve bu konuda ne gibi tedbirler alındığına
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nından sözlü soru önergesi (6/284)
270. —• İsparta Milletvekili İbrahim
Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesine bağlı Gülköy ve Kavak köylerine sağlık evi yap
tırılmasına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi
(6/285)
271'. —- İsparta Milletvekili İbrahim
Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesinin içme suyu
ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/286)
'272. — İsparta Milletvekili İbrahim
Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesinde yapılacak
olan Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve

Kız Sanat Okulu inşaatlarına ne zaman
başlanacağına ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/287)
273.) — İsparta Milletvekili ibrahim
Gürdal'ın, İsparta İli Senirkent Devlet
Hastanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/288)
274. — Ispairia Milletvekili İbrahim
Gürdal'ın, İsparta İli Seuirkent İlçesinde
Tekel hizmet binası ve deposu kurulup
kurulmayacağına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi
(6/289)
275. — İsparta Milletvekili İbrahim
Gürdal'ın, Senirkent Ovası sulama pro
jesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru Önergesi (6/290)
276. — Hatay MilletVekiİi Mustafa
Murat Sökmenoğlu'nun, Yunanistan'ın,
Pire'deki Türk Şehitliğini kaldıracağı id
diasına ilişkin Dışişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/291)
277. — Samsun Milletvekili Ali Eser'
in, Samsun İli Vezirköprü İlçesinde şeker
pancarı alımlarının hızlandırılması için
ilave kantarlar kurulup kurulmayacağına
ilişkin Sanayi ve Ticaret
Bakanından
sözlü soru önergesi (6/292)
278. — Samsun Milletvekili Ali Eser'
in, Samsun İli Vezirköprü İlçesinde Dev
let - millet yardımlaşmasıyla inşa edilen
ortaöğretim yatılı öğrenci yurdunun ne
zaman açılacağına ilişkin Millî Eğitim
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru
önergesi (6/293)
279. — Samsun Milletvekili Ali Eser'
in, Havza - Vezirköprü yolunun yapımı
na ve E - 5 karayolu Hendek - Düzce
güzergâhının onarımına ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/294)
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280. "•— Ma tay Milletvekili Mustafa
Murat Sökmenoğlu'nun, T.R.T.'nin, büt
çe görüşmelerinin yayımlanmasında iz
lediği tutuma ilişkin Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanından sözlü soru öner
gesi (6/307)
281. — Trabzon Milletvekilli Mehmet
Çakıroğlu'nun, 1987 yılı vergi talksidu'M
geciktiren bir yükümlünün maraz kaldı
ğı uyıgulamaya ilişkim Maliye ve Gümrük
Bakanından sözlü soru önerge® (6/295)
282. — Konya Milletvekili Ömer Şeker'in, Etibank Genel Müdürlüğü müfet
tişlerince Seydişehir Alüminyum Teslisle
ri Satmalıma Müdürlüğünde yapıldığı
iddia edilen soruşturmaya ilişkin Başba. kamdan •.sözlü soru önergesi (6/296)
283. — Konya Milletvekilli Ömer Şeker'ln, Konya Gödeit Barajı .••sahasında
kalan arazilerim kamulaştırma bedeillerine
ilişkin Barbakandan sözlü soru öner;>
. gesi (6/297)
284. — 'Bingöl. Milletvekili Haydar
Baylaz'ım, Sivas İli Gürün İlçesi Çay boyu
Mahal!esimde inşa ettirilen afet konutla
rınım hak sahiplerine verilip verilmedi
ğime ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından. sözlü soru önergesi (6/298)
ı285.— İsparta Mıilile'tveikill İbrahim
Gürdal'ın, İsparta İli Sütçüler İlçesinde
ki Sağlık Merkezi ile Koruyucu Hekim
lik Mıerkez Sağlık Ocağımın doktor ve
araç sorunlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakamından sözlü soru önerge
si (6/299)
286. — Mardin Milletvekilli Süleyman
Çelebıi'nin, Karakaya 'Barajı için kamu
laştırılan arazilere ve kamulaştırma 'bedel
lerine ilıkşklım Başbakandan sözilü soru
önergesi (6/308)
287. — fcmir"Milletvekilli Fuat Kılcı'
nın, Çeşme Vergi Dairesi Müdürü hak
kında ihbar ve şikâyette .bulunulup bulu

nulmadığına ilişkim Maliye vıe Gümrük
Bakanından sözlü soru önergesi (6/309)
2ı88. —• Saoısun! Milletvekili Ali Eser'
in, Karadeniz Bakır İşletmeleri Samsun
İzabe Tesislerindeki rehabilitasyon çalış
malarına ilişkim Devlet Bakanımdan sözlü
soru önergesi (6/310)
289. — İsparta Milletvekili İbrahim
Gürdal'ın, İsparta - Eğridir İlçesi En
düstri Meslek Lisesi Sanat Okulunun ne
zaman yapılacağına ilişkin Millî Eğitim
Gençlik, ve Spor Bakanından sözlü söıru
önergesi (6/311)
290. —- (Manisa Milletvekilli Ümiit Canuyar'ın, heyelan 'bölgesi ilan edilen! Mani
sa İli Selendi tlçesii Rahmanlar Köyü Ha
cılar Mahallesindeki vatandaşjlaırın yeni
yerleşim alanına ınakledilmeleni için çalış
ma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/312)
291. — Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kuırt'un, Tunceli-Geyiksuyu Yatılı İlk
öğretim Bölge Okuluna İlişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü
soru önergesi (6/313)
292. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Alt rokaya Barajı sahasında ka
lan Samsun İli Vezirköprü. İlçesindeki
arazilerim kamulaştırma bedellerine ilişkim
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/315)
293. — Antalya Milletvekilli Adil Aydın'ın, Devlet kuruluşlarında ıgöreve alın
maları bakımından Anadolu .Üniversitesi
Açık Öğretim Fakültesi mezunları ile di
ğer fakülte mezunları arasında ayrım ya
pıldığı iddiasına ilişkim Millî Eğitim
Gençlik ve Spor 'Bakamından sözlü soru
önergesi (6/326)
'294. — Hatay Milletvekili Mustafa
Murat Sökmenoğlu'nun, haberleşme'hür
riyetinin ihlal edildiği iddiasınla ve MİT
raporunun akıbetine dlıişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/327)
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295. — Erzurum Milletvekilli ismail
Köse'nin, Emlak Bankasının amblemi ile
ilgili çalışmalara ve bu nedenle yapılan
ödemeye ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/328)
296. — Erzurum Milletvekili İsmail
Köse'nin, İstanbul Emniyet Müdürlüğün
de meydana geldiği iddia edilen olaya
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/329)
297. — Zonguldak Milletvekili Şinasi
Altıner'in, ülkemizde traktör üreten fir
malara ye 1986 - 1988 yıllarındaki üre
tim miktarlarına ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi
(6/330)
298. — Samsun Milletvekili Allı Eser'
in, Altunkaya Barajı
sahasında kalan
Vezirköprü İlçesi Düzce Köyüne ait ara
zilerin kamulaştırma bedellerine ilişkin
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü
soru önergesi (6/339)
299. — Hatay Milletvekilli Mustafa
Murat Sökmenoğlu'nun, NATO ile iliş
kilerimize, Türk kadınlarına
askerlik
eğitimi yaptırılacağı iddiasına ve Savun
ma Sanayii Fonuna ilişkin Millî Sa
vunma Bakanından sözlü soru önergesi
(6/340)
7

KANUN TASARı VE
TEKLIFLERIYLE
KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER
İŞLERİ
1. — 852 Sayılı Başbakanlık Basım
evi Döner Sermaye işletmesi Kuruluşu
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
(1/397) (S. Sayısı : 219) (Dağıtma tari
hi : 10.2.1989)
2. — Tunceli Milletvekili Kamer
Genc'in, 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve

Televizyon Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesine Dair Yasa Teklifi ile
Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın
2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon
Kanununun 19 uncu Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/37,
2/61) (S. Sayısı: 124) (Dağıtma tarihi:
10.11.1988)
X 3. — Avrupa İnsan Hakları ve
Ana Hürriyetleri Koruma Sözleşmesine Ek
8 Sayılı Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/450)
(S. Sayısı: 128) (Dağıtma tarihi:
23.11.1988)
4. — Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğlu'nun, Seçimlerle İlgili Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve
Türkiye Büyük Millet Meclisinin XVIII
inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi
Hakkında Kanunun 15 inci Maddesinde
öngörülen Cezanın Affına Dair Kanun
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu
(2/51) (S. Sayısı: 129) (Dağıtma tarihi:
23.11.1988)
5. — Diyarbakır Milletvekili Fuat
Atalay'ın, 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanu
nunun 23 üncü Maddesinin Değiştirilme
si ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Mil
lî Savunma ve Adalet komisyonları rapor
ları (2/29) (S. Sayısı: 130) (Dağıtma ta
rihi: 28.11.1988)
6. — Millî Gurur Madalyası Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim
Komisyonu Raporu (1/486) (S. Sayısı:
135) (Dağıtma tarihi: 5.12.1988)
X 7. — Avrupa İkamet Sözleşmesinin
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı ve içişleri ve Dış
işleri komisyonları raporları (1/468) (S.
Sayısı: 126) (Dağıtma tarihi: 6.12.1988)
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8. — 1475 Sayılı İş Kanununun 26 ncı
Maddesine Bir Fılkra ve Bu Kanuna Ba
zı Maddeler Eklenmesi 'Hattında Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler
.Komisyonu Raporu (1/457) (S. Sayısı:
137) (Dağıtma tarihi': 6.12.1988)
X 9. — Uydular Aracılığı ile Deniz
Haberleşmesi Uluslararası Teşkilatı Söz
leşmesi ve İşletme Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar» Ulaştırma
ve Turizm; Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/356) (S. Sayısı: 131) (Dağılıma ta
rifli : 6.12.1988)
10. — İstanbul Milletvekili Ercüment
Konükman'ın, 11.4.1928 Tarih ve 1219
Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının
Tarzı İcrasına Dair Kanunun 41 inci
Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanu
na 15 Ek Madde Eklenmesi Hakkında
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim; Sağ
lık ve Sosyal İşler komisyonları rapor
ları (2/8) (S. Sayısı : 144) (Dağıtma ta-'
rıhı : 21.12.1988)
X 11. — Türkiye Cumhuriyeti ile
Amerika Birleşik Devletleri Arasında Ya
tırımların Karşılıklı Teşviki ve Korun
masına Dair Antlaşmanın ve Eki Proto
kolün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışiş
leri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/357) (S. Sayısı : 142) (Dağıt
ma tarihi : 21.12.1988)
X 12. —
' > Avrupa Mimarî Mirasının
Korunması Sözleşmesinin Onaylanması
nın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma
ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/362) (S. Sayısı : 147) (Dağıt
ma tarihi : 21.12.1988)
X 13. — Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Belçika - Lüksemburg Ekono
mik Birliği Arasında Yatırımların Kar-

şılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve
Plan ve Bütçe komisyoniati raporları
(1/364) (vS. Sayısı : 148) (Dağıtma tari
hi : 21.12.1988)
X 14, — Türkiye Cumhuriyeti ile
Hollanda Krallığı Arasında Yatırımların
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına Dair
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve
Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları
raporları (1/358) (S. Sayısı : 149) (Da
ğıtma tarihi : 21.12.1988)
X 15. — Türkiye Cumhuriyeti ile
İsviçre Konfederasyonu Arasında Yatı
rımların Karşılıklı Teşviki ve Korunma
sı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları
raporları (1/454) (S. Sayısı : 150) (Da
ğıtma tarihi : 21.12.1988)
16. — 2918 Sayılı Karayolları Trafik
Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçiş
leri Komisyonu Raporu (1/510) (S, Sa
yısı : 152) (Dağıtma tarihi : 21.12.1988)
17. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 6 Arkadaşının, 1479 Sayılı Esnaf
ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalı
şanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanu
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine
Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal
İşler Komisyonu Raporu (2/71) (S. Sa
yısı : 143) (Dağıtma tarihi : 21.12.1988)
18. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 6 Arkadaşının, 1402 Sayılı Sıkı
yönetim Yasasının 17 nci Maddesinin 1
inci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılma
sına İlişkin Yasa Teklifiı ve Adalet ve
İçişleri komisyonları raporları (2/20) (S.
Sayısı: 156) (Dağıtma tarihi: 21.12.1988)

X 19. — Gemiadamlarının eğitim,
Belgelendirme ve Vardiya Standartları
Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Katıl
mamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaş
tırma ve Turizm ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/355) (S. Sayısı : 158)
(Dağıtma tarihi : 6.1.1989)
20. — Nevşehir Milletvekili Ahmet
Cemal Seymen'in Yasama Dokunulmaz
lığının Kaldırılması Hakkında Başbakan-
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lık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonları üyelerinden kurulu Karma
Komisyon Raporu ve Nevşehir Millet
vekili A. Cemal Seymen'in içtüzüğün
110 uncu maddesine göre Rapora itira
zı (3/552) (S. Sayısı : 186'ya 1 inci Ek)
(Dağıtma tarihi : 16.2.1989)

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir.

H »

ı(63 üncü Birleşim)

Dönem : 18

Yasama Yılı : 2

T. B. M. M.

(S. Sayısı : 219)

852 Sayılı Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Kuruluşu Hakkında Kanunun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ( 1 / 3 9 7 )

T. C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Genel Müdürlüğü
Sayı : K. K. Gin. Md. 07/101-2108/01301

18 . 2 . 1988

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Başkanlığınıza arzı Bakanlar [Kurulunca 8.2.1988 tarihinde kararlaştırılan «852
sayılı Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Kuruluşu Hakkında Kanunun
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair İKanun Tasarısı» ile gerekçesi ilişikte gönde
rilmiştir.
Gereğini arz ederim.
Turgut Özal
Başbakan

G: - E R E K. • Ç
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Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi 10.4.'1967 tari'hıli ve 852 sayılı
Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Kuruluşu Hakkında Kanunla Başba* kanlığa bağlı olmak üzere 20 milyon TL. sermayeli bir İşletme olarak kurulmuştur.
23.5.1928 tarihli ve 1322 sayılı Kanunların ve Nizamnamelerin Sureti Neşir ve İla
nı ve Mer'iyöt Tarihi Hakkında Kanunda sayılan basım ve dağıtım işleri (Resmî Ga
zete, Düstur, Resmî Gazete Fihristi) yanında 852 sayılı Kanunda belirtilen genel ve
katma bütçeli dairelerle özel idareler, (befediyeler, kamu 'iktisadî teşebbüsleri ile ger
çek ve tüzelkişilere ait basım işlerini yapmaktadır. Kanunla verilen bu yetkiler çerçe
vesinde yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilebilmesi için teknolojisini her yıl
daha da yükselterek makine parkını yenilemeye yönelmiştir.
Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesinin 852 sayılı Kanunda yer alan
sermayesi, igünümüze (gelinceye kadar baskı tekniğinin bugünkü gelişmesi karşısında
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kendi kaynaklarından Ikarşılanmak kaydıyla, çeşitli tarühierde yapılan artırımlar sonucu
2 milyar TL. na yükseltilmiştir.
İşletmenin, her geçen gün artan 'bir veırimliMikle ve Devlete yıüilc olmadan yürüyen
bir sistem içinde ilerideki yatırımlarını da yapması zarurî olmuştur. Başta Web - Ofset
«baskı makioeısi olmak üzer;e gerekli yatırımların gerçekleştirilımesi ve yeterli seviyede
malzeme stoku ile yedek parçanın bulunduruılalbilmcsi için; günümüzün ekonomik şart
ları, artan fiyatlar ve makine maliyetleri de nazara alındığında, işletmenin sermayesi
nin 2 milyar TL, dan 4 milyar TL t na yükseltilmesi gerekmiştir.
Senma'yenin artırılması ve Bakanlar Kuruluna artırılan 'bu miktarı dört katına ka
dar çıkarma yetkisi verilmesi suretiyle, bugüne kadar kârlarını daima makine yatırı
mına çevirmiş olan İşletme hem nakit sıkıntısına girmeyecek, h;em de 1988 yılı yatı
rımlarını (Makine parkının idame ve yenileştirilmesi 1988 yılında sona erecek şekilde
planlanmıştır) gerçekleştirmiş olacaktır.
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Bakanlar Kurulunca 18.'2.1988 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığına Sunulan ve 19.2.1988 tarihinde Komisyonumuza havale edilen «852 sayılı Baş
bakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Kuruluşu Hakkında .'Kanunun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 2.2,1989 tarihli
6'8 inci birleşiminde Başbakanlık, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve Devlet Planlama
Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılmasıyla incelenip görüşülmüştür.
Bilindiği gilbi, Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi 10,4.1967 tarihli
ve 852 sayılı Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Kuruluşu Hakkında Ka
nunla Başbakanlığa 'bağlı olmak üzere 20 milyon İ L . senmayelıi bir İşletme olarak ku
rulmuştur. 852 sayılı Kanunda, 27.9.1983 tarih ve 2903 sayılı Kanunla yapılan deği
şiklikle bu sermaye 1 milyar liraya yükseltilmiş ve bu miktarı iki katına artırmaya
Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir,
Gelişen ve değişen şartlar dikkate alındığında sermayenin çok kısa sürede yetersiz
kaldığı ve Bakanlar Kuruluna tanınan yetkinin de kullanılmasına rağmen sermayenin
ihtiyaca cevap veremez duruma geldiği anlaşılmaktadır.
t»

•

•

•

.

.

'

.

Tasarı ile, işletmenin her geçen gün artan bir verimlilikle ve Devlete yük olmadan
yürüyen bir sistem içinde ilerideki yatırımlarını da yapabilmesi, başta Web - Ofset
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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baskı makinesi olmak üzere gerekli yatırımları gerçe'kleştireibilm'esi ve yeterli seviye
de malzeme stoku ile yedek parçanın bulundurulabilmesi için; işletmenin isermayesinin
2 milyar TL. dan 4 milyar TL. ye yükseltilmesi ataaçlanmııştır.
Yukarıdaki gerekçe doğrultusunda hazırlanan tasarının tümü Komisyonumuzca
da kabul edilerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.
Çerçeve 1' inci madde ile, değişikliği öngörülen 10.4.1967 tarihli ve 852 sayılı 'Baş
bakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Kuruluşu Hakkında Kanunun 27,9.1983
tarihli • ye 2903 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesi, tasarının Komisyonumuzda za
manında görüşülememiş olması nedeniyle, maddede geçen Döner Sermayenin 1987 yılı
kâr ile ilgili hüküm 1988 o.laraüc düzeltilmiş ayrıca, «kâr artığı» .ibaresinin daha uygun
bir ibare şekline dönüştürülmesi amacıyla «kârın kurumlar vergisi ödendikten sonra
kalan kısmından» şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir.
Tasarının çerçeve 2 nci maddesi ile yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 3 vd 4 üncü
maddeleri aynen kabul edilmiştir.
Ayrıca, tasarının Genel Kurulda bir an önce görüşülmesini temin bakımından iç
tüzüğün 53 üncü maddesi gereğince öncelik kararı alınmıştır.
Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.
«Başkan
Kemal Akkaya
Samsun

Başkanvekiili
İlhan Aşktın
Bursa

Sözcü!
İsmail Şengün
Denizli

Kâtip Üyo
Kadir Demir
Konya;

Mehmet Alî Bilici
Adanaı

Mehmet Deliceoğlu
Adıyaman

Onural Şeref Bozkurt
Ankara!
İmzada bulunamadı

Hazım Kut ay
Ankara

İbrahim Demir
Antalya
İmzada bulunamadı

Fenni İslimyeli
Balıkesir

İ Önder Kırlı
Balıkesir!
İmzada bulunamadı

Mehmet Seven
Bilecik

Ünal Akkaya
Çorum

Muzaffer Arıcı
Denizli

Togay Gemalmaz
Erzurum

Mehmet Kahramaı%
Erzurum
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"Erol Zeytinoğlu
Eskişehir

Abdulkadir Ateş
Gaziantep
imzada bulunamadı

Abdullah Aykon Doğan
İsparta
imzada bulunamadı

H. Orhan Ergüder
İstanbul

Hüsnü Okçuoglü
İstanbul
İmzada bulunamadı

N. Kemal Zeybek
İstanbul

M. Turan Bay azıt
İzmir
İmzada bulunamadı

Birgen Keleş
İzmir
İmzada bulunamadı

Şevki Göğüsger
Kır§ehirı

Saffet Sert
Konya

Cemal Seymen
Nevşehir
İmzada bulunamadı

Mahmut Öztürk
'Niğde
imzada bulunamadı

Birsel Sönmez
Niğde

Enils Tütüncü
Tekirdağ
İmzada bulunamadı
Tevfik Ertüzün
Zonguldak
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN
852 Sayılı Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye işletmesi Kumlusu Hakkında
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı
MADDE 1. — 10.4.1967 tarihli v6 852 sayılı Başbakanlık Basımevi Döner Ser
maye İşletmesi Kuruluşu Hakkında Kanunun 27.9.1983 tarihli ve 2903 sayılı Kanunla
(değişik 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilm iştir.
,
«Madde 1. — 23.5.1928 tarihli ve 1322 sayılı Kanunların ve Nizamnamelerin Sureti
Neşir ve İlanı ve 'Mermiyet Tarihi Hakkında Kanunda sayılan basım ve dağıtım işlerini
yapmak üzere Başbakanlığa bağlı olarak kurulmuş bulunanı Başbakanlık Basımevi Dö
ner Sermaye İşletmesinin sermayesi, kendi kaynaklanndan ve 1987 yılına ait kurumlar
vergisi dışıında'lcii kâr artığından karşılanmak kaydıyla 4 milyar liraya yükseltilmiştir.
Bu miktar Bakanlar Kurulunca dört katına kadar artırılalbilir.»'
MADDE 2. — 852 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 27.9.1983 tarihli ve 2903
sayılı Kanunla değişik son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«?Bu sermaye Balkanlar Kurulunca artırılmadığı takdirde 4 milyar liraya baliğ ol' duktan sonra, kârlar Hazineye yatırılır.»
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN
852 Sayılı Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Kuruluşu Hakkında
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı
MADDE 1. — 10.4.1967 tarihli ve 852 sayılı Başbakanlık Basımevi Döner Serma
ye İşletmesi Kuruluşu Hakkında Kanunun 27.9.1983 tarihli ve 2903 sayılı Kanunla de
ğişik 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Madde :1. — 23:5.1928 tarihli ve 1322 sayılı Kanunların ve Nizamnamelerin Su
reti Neşir ve İlanı ve Mer'iyet Tarihi Hakkında Kanunda sayılan basım ve dağıtım
işlerini yapmak üzer,e Başbakanlığa bağlı olarak kuru'lmıış bulunan Baş'bakaniık Ba
sımevi Döner Sermaye İşleten esinin sermayesi, kendi kaynaklarından ve 1988 yılına ait
kârın kurumlar vergisi ödendikten sonra kalan kısmından karşılanmak kaydıyla 4 mil
yar liraya yükseltilmıişitir. Bu miktar Bakanlar Kurulunca dört katına kadar artırılaIbilir.»
MADDE 2. — Tasarının 2 inci maddesi aynen ıkıalbul edilmiştir.
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(Hükümetin Tekİf Ettiği Metin)
MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Başbakan ve Maliye ve Gümrük Bakanı
yürütür.
1988
Başbakan
T. Özal
Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı
/. K. Erdem

Devlet Bakanı
K. Oksay

Devlet Bakan*
A. Tenekeci

Devlet Bakanı V.
K. Oksay

Devlet Bakanı
A. Bozer

üevfet Bakanı
Y. B, Özal

'Devlet Bakanı V.
M, T. Titiz

Devlet Bakanı
M.\ Yazar

Devlet Bakanı
C,i Çiçek

(Devlet Ba'kanı
N. Kitapçı

Adalet Bakanı
M. O. Sungurlu

Millî Savunma Bakanı
E. Vuralhan

İçişleri Bakam
M. Kalemli

Dışişleri Bakamı
A. M. Yılmaz

Maliye ve Gümrük Bakanı
A. K. Alptemoçin

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı
H., C. Güzel

Bayındırlık ve iskân Bakanı
/. S. Giray

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
B. Akarcalı

Ulaştırma Bakanı V.
A. K, Alptemoçin

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı
H, H. Doğan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
V
İ. Aykut

Sanayi ve Ticaret Bakanı
$, Yürür

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı
F. Kurt

Kültür ve Turizm Bakanı
M. T, Titiz
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kalbul Ettiği 'Metin)
MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir.
MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi aynen kalbul edilmiştir.
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