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1. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 1990 -1991 öğretim yılının başla
ması münasebetiyle, Türk millî eğitiminin sorunları ve alınması gerekli tedbir
lere ilişkin gündem dışı konuşması
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2. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Trakyabirlik ve Toprak Mah
sulleri Ofisinin ürün alım politikası ile üreticilerin sorunları ve alınması gerekli
görülen tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Recep Ercü
ment Konukman'ın cevabı
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B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ
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1. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 11 arkadaşının, fındık ürünü ve
üreticileriyle ilgili sorunları ve bu konuda alınması gerekli tedbirleri tespit et
mek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/111)
253:255
V. — GENSORU GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE
MECLİS ARAŞTIRMASI
A)

ÖNGÖRÜŞMELER

1. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal ve 24 arkadaşının, pancar üreticileri
nin sorunları konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/20)
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR

271

A)

271

SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI

1. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, birinci özal Hükümetinde görev alan
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/60)
2. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol li
ginde uygulanan puan sistemine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/68)
3. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Karadeniz Bakır işletmeleri Ge
nel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan bir atamaya ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/108)

272

4. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, spor sahalarında meydana
gelebilecek sportmenliğe aykırı davranışları önlemek amacıyla ne gibi tedbirler
alındığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi
(6/202)

272

271

271

5. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Seul Olimpiyatlarına katı
lan yöneticilerin görevlerine ve bunlar için Devletçe yapılan harcamaya ilişkin
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/203)
6. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Horzum Şirketler Grubuna
20.11.1985 tarihli protokolden önce ve sonra ne kadar vergi iadesi ve kaynak kul
lanımı destekleme primi ödendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/234)

272

7. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Talebele
rine Yardım Derneği öğrenci Pansiyonunun kazan dairesinin onarımı için ge
rekli malzeme ve işçiliğin karşılıksız olarak T.K.t. Orta, Anadolu Linyit tşletmesince karşılandığı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü
soru önergesi (6/126)

272

8. — İzmir Milletvekili K. Kemal AnadoPun, Yumurtalık, Tekirdağ ve Ali
ağa'da Termik santrallar kurulacağı iddiasına ve Aliaga'daki sanayi tesislerinin
yaptığı olumsuz etkilere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/128)
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9. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'mn, Kuveyt Türk Evkaf Finans
Kurumu A.Ş.'nin ortaklarına ve şirket anasözleşmesinde yer alan bazı hüküm
lere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/257)

273

10. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum tüne bağlı bazı köylerin
elektrik sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söziü soru öner
gesi (6/258)

273

11. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, hayali ihracatla ilgili ola
rak mahkemelere intikal eden veya Devlet Planlama Teşkilatında soruşturması
devam eden dosyalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/138)

273

12. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, Sosyal Sigorta Kurumu emek
lilerinin de yurt dışı tedavi imkânlarından yararlandırılmaları için çalışma yapı
lıp yapılmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/162)

273

13. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Çay - Kur'un elinde
bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ad
nan Kahveci'nin cevabı (6/167)

273:275

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

275

15. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, ispir - Kundura, Tortum - Şa
yak, Dumlu - Yapağı Tiftik, Pasinler - Tütün ve Ilıca - Süt fabrilarının son du
rumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/169)

275

16. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli ilinde yapımları de
vam eden Gölcük Devlet Hastanesine ve sağlık ocaklarına ait inşaatların ne za
man tamamlanacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sorusu ve
Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler'in cevabı (6/174)

275:276

17. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze ilçesinde sigorta hasta
nesi açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sözlü soru önergesi (6/175)

276

18. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze Kapalı Spor Salonu in
şaatının ne zaman ihale edileceğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/177)

277

19. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük - Safranbolu ka
rayoluna ilişkin Bayındırlık ve Iskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/184)

277

20. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük - Yenice karayolu
yapım çalışmalarının durdurulma nedenine ilişkin Bayındırlık ve Iskan Baka
nından sözlü soru önergesi (6/185)

277

21. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük ilçesi Kapullu Kö
yünde yaptırılacak afet evlerine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü
soru önergesi (6/186)

277
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22. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, dış ülkelere gidecek va
tandaşlara uygulanan vize işlemlerinin kolaylaştırılması için çalışma yapılıp ya
pılmadığına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/188)

277

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

277

24. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, yıllık enjektör tüketimine
ve kaçak olarak ülkemize sokulduğu iddia edilen enjektörlere ilişkin Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/196)
25. — tçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, "Tarsus'un, şimdilik il ya
pılmasının düşünülmediğine" dair 31.10.1988 tarihli beyanına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/318)
26. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli tli Gebze tlçesinin öğ
retmen intiyacına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru
önergesi (6/199)

278

27. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze tlçesi adliye binasının
ve bu ilçede ağır ceza mahkemesi kurulmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü
soru önergesi (6/200)

278

28. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, günlük bir gazetenin 3.11.1988
tarihli nüshasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına atfen verilen habere
konu teşkil eden olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/207)

278

29. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, ülkemize sığınan peşmergelerden bir kısmının Gebze • Çayırova'daki Tarım Meslek Lisesinde istihdam edi
leceği iddiasına ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/320)

278

30. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli Valilik Konağı için ya
pılan harcamaya ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/321)

278

277

278

31. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta tli Yalvaç tlçesine
bağlı Yarıkkaya ve Kurusarı köylerinin içme suyu sorununa ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/209)
32. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Gülbirlik'çe 1988 yılında
gerçekleştirilen gül alımlarına ve yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/210)

278:279

33. — İsparta Milletvekil Ertekin Durutürk'ün, İsparta tli Senirkent tlçe
sine ait kanalizasyonun, bazı köylerin tarım arazilerini olumsuz yönde etkiledi
ği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/211)

279

34. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta tli Yalvaç ve Şar
kikaraağaç ilçelerine bağlı bazı kasaba ve köylerde gölet yapılıp yapılmayacağı
na ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/212)
35. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Eğirdir Gölünde üretilen
kerevit balıklarında görülen hastalığın giderilmesi için ne gibi tedbirler alındığı
na ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/213)
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36. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Toplu Konut ve Kamu Or
taklığı Fonunun gelirlerine ve harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/214)

279

37. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortaklı
ğı Fonundan konut yapı kooperatiflerine 1988 yılında verilen krediye ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakanı Recep Ercüment Konukman'ın cevabı (6/223)

279:280

38. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Avrupa ülkelerinde çalışan Türk
işçilerinin ailelerinin parçalanmasını önlemek için ne gibi tedbirler düşünüldü
ğüne ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/224)

280

39. — Afyon Milletvekili Bakir Durmaz'ın, 1988 yılında tedavi masrafları
nı ödeyemedikleri için hastanelerden kaçan veya borç senedi vererek taburcu olan
vatandaşların borçlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru
önergesi (6/22S)

281

40. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, İstanbul'da münteşir bir ga
zetenin 12.11.1988 tarihli nüshasında yer alan silah ticareti ile ilgili habere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/227)

281

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

281

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

281

43. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri tli Uludere İlçesi
Kayadibi Köyü Evil Mezrasmdaki bir vatandaşın evinin jandarma tarafından
yıkıldığı ve Kayadibi Köyünde zorunlu ikamete tabi tutulduğu iddiasına ilişkin
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/333)

281

44. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, 1986 ve 1987 yıllarında Hak
kâri tli Yüksekova İlçesi Esendere Bucağından sının geçerken jandarma tara
fından öldürülen veya yaralı olarak ele geçirilen vatandaşlara ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/334)

281

45. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri tli Uludere tçesi
Şenoba Köyü Tabur Komutanının bazı uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/335)

281

46. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri tli Yüksekova İl
çesi Güvenli Köyüne ait olan ve Dere Yaylasında otlatılmakta bulunan koyun
sürüsüne Aytepe Karakolu görevlilerince el konulduğu ve sürünün gümrüğe tes
lim edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/336)

281

47. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta tli Yalvaç İlçesin
de yapılmakta olan Sümerbank Konfeksiyon Fabrikasına ait inşaatın durdurul
duğu ve tesisin Yalvaç Belediyesine satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/239)
— 239 —
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48. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli tündeki belediyelere
1988 yılında yapılan yardımlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru
önergesi (6/337)

282

49. — Erzurum Milletvekili tsmail Köse'nin, Doğu Anadolu'daki bazı ille
rin yakacak sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2S4)

282

50. — Ankara Milletvekili ibrahim Tez'in, Le Monde Gazetesi muhabirine
verdiği demece ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/266)

282

51. — tzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Anadolu Bankasınca 100 milyon
liranın üzerinde kredi verilen kişi ve kuruluşlara ve bu kredilerin geri ödenip
ödenmediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/345)

282

52. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla tmamoğlu'nun, Afşin - Elbistan
•s.

Termik Santralına ve bu bölgede katkısız biriket imalatının ne zaman gerçekleş
tirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi
(6/269)
53. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla tmamoğlu'nun, fasulye ürünü
ne taban fiyat verilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Tarım Orman
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/271)

282:283

54. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla tmamoğlu'nun, televizyon yayın
larını izleyemeyen Kahramanmaraş tüne bağlı ilçe ve köylere ve Kahramanma
raş'ta Sümerbank ikinci satış mağazasının ne zaman açılacağına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/274)

283

55. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla tmamoğlu'nun, Kahramanma
raş tünde Sosyal Sigortalar Hastanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/276)

283

56. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Sosyal Sigortalar Kurumu
Karabük Hastanesinde vefat eden emekli bir işçinin cesedinin fareler tarafın
dan tahrip edildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü
soru önergesi (6/277)

283

57. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Vakıflar Bankası Samanpazarı şubesince öztur Anonim Şirketine verildiği iddia edilen krediye ilişkin Devlet
Bakanından sözlü soru önergesi (6/343)

283

58. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, TEK Toroslar İşletmesinin Çu
kurova Elektrik A.Ş.'ne devredilmesinden doğacak bazı sorunlara ilişkin Enerji
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/348)

283:284

59. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, AIDS'li hastaların sayısına
ve bu konuda ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nından sözlü soru önergesi (6/284)

284'

60. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, Keçiborlu ilçesine bağlı Gülköy ve Kavak köylerine sağlık evi yaptırılmasına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanından sözlü soru önergesi (6/285)

284
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61. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesinin içme su
yu ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/286)
62. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta İli Senirkent Devlet
Hastanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal \ardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/288)

284

284

63. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun İli Vezirköprü İlçesinde şe
ker pancarı alımlarının hızlandırılması için ilave kantarlar kurulup kurulmaya
cağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet
Keçeciler'in cevabı (6/292)

284:285

64. — 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)

285

65. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Havza - Vezirköprü yolunun yapı
mına ve E - 5 Karayolu Hendek - Düzce güzergâhının onarımına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/294)
66. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Şemdinli İlçesi
Kaymakamı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/358)

285

286

67. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı
Nisan ayından bugüne kadar İller Bankasından aldığı avans borçlarının mikta
rına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/360)

286

68. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun„1987 yılı vergi taksidini geciktiren bir yükümlünün maruz kaldığı uygulamaya ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/295)

286

69. — Bingöl Milletvekili Haydar Baylaz'ın, Sivas İli Gürün İlçesi Çayboyu Mahallesinde inşa ettirilen afet konutlarının hak sahiplerine verilip verilme
diğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/298)
70. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, İsparta İli Sütçüler İlçesin
deki Sağlık Merkezi ile Koruyucu Hekimlik Merkez Sağlık Ocağının doktor ve
araç sorunlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önerge
si (6/299)
71. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Karakaya Barajı için ka
mulaştırılan arazilere ve kamulaştırma bedellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/308)
72. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Karadeniz Bakır İşletmeleri Sam
sun İzabe Tesislerindeki rehabilitasyon çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından
sözlü soru önergesi (6/310)
73. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, 1985 -1988 yıllarında Kaynak
Kullanımını Destekleme Fonundan yararlanabilmek için yatırım amacıyla teş
vik belgesi alanlara ve adı geçen Fondan kimlere ne kadar ödeme yapıldığına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/370)
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74. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, İsparta - Eğirdir tlçesi En
düstri Meslek Lisesi Sanat Okulunun ne zaman yapılacağına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/311)

287

75. — Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'ın, heyelan bölgesi ilan edilen Ma
nisa tli Selendi tlçesi Rahmanlar Köyü Hacılar Mahallesindeki vatandaşların
yeni yerleşim alanına nakledilmeleri için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/312)

287

76. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Tunceli - Geyiksuyu \atılı il
köğretim Bölge Okuluna ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü
soru önergesi (6/313)

287

77. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sangül'ün, profesyonel futbol kulüp
lerinin maç hâsılatlarından elde ettikleri gelirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/372)

287

78. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, Devlet kuruluşlarında göreve alın
maları bakımından Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi mezunları ile
diğer fakülte mezunları arasında ayrım yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/326)

287

79. — tzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, tzmir Büyükşehir Belediyesinin
kurduğu veya ortak olduğu şirketlere ve bu şirketlerin faaliyetlerine ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/373)

288

80. —• Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, doğalgaz santrallarına iliş
kin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/375)

288

81. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Kemerköy Termik Santralı
baca gazı arıtma tesislerine ve Karlıova termik Santralına ilişkin Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/376)

288

82. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, bazı vatandaşlara ait tele
fonların güvenlik güçlerince dinlendiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/377)

288

83. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Türkiye Emlak Bankasınca
1988 yılında ikram faslından yapılan harcamaya ve "Hedef 1992" reklam kam
panyasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/378)

288

84. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, elektrik üretim yollarına ve mali
yetlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/380)

288

85. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, 988 yılında akaryakıta yapılan zam
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/381)

289

86. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 25.12.1988 tarihinde basına
dağıtıldığı iddia edilen "Türkiye Emlak Bankası çalışanları" imzalı açıklama
ya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/382)

289

87. — tzmir Milletvekili Erol Güngör'ün, Tahtalı Barajı inşaatına ilişkin
Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/383)

289

— 242 —

T.B.M.M.

B :9

19. 9 . 1990

O:1
Sayfa

88. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, 1988 yılında elektrik
fiyatlarına yapılan zamlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü
soru önergesi (6/384)
89. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Anadolu ve Türkiye Emlak
bankalarınca gerçekleştirildiği iddia edilen arsa alım ve satımlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/385)
90. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Millî Savunma Bakanı Er
can Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığı tdarî ve Malî tşler Daire Başkanı iken MİT
Müsteşarlığına verdiği iddia edilen malzemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/386)
91. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 1988 yılında kamu kuruluş
ları tarafından yabana kuruluşlara yaptırılan araştırmalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/387)
92. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın; Diyarbakır, Hakkâri ve Siirt
illerinde 25.12.1988 tarihinden bugüne kadar göz altına alınan vatandaşlara ilişkin
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/388)
93. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Emlak Bankasınca 1988 yı
lında Uluslararası danışmanlık firmalarından alınan hizmetlere ve yapılan öde
melere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389)
94. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, Elektrik üretim ve satış
fiyatlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi
(6/390)
95. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, ülkemize sığınan Iraklılara
yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392)
96. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Türk Kadınını Tanıtma ve Güç
lendirme Vakfına yapılan bağışlara ve Vakfın denetimine ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/393)
97. — Diyarbakır Milletvekili Fuat AtaIay'ın,"PetroI Arama ve Petrolle il
gili Faaliyetleri Düzenleme Fonuna ve elektrik maliyet fiyatlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/394)
98. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, organize sanayi bölgeleri kur
mak amacıyla Samsun tüne bağlı Asarağaç, Kutlukent ve Çırakman köylerinde
1985 -1986 yıllarında kamulaştırılan arazilerin bedellerine ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/404)
99. — İstanbul Milletvekili Hüsnü Okçuoğlu'nun, 1978 - 1988 yıllarında
toplanan gelir vergilerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/395)
100. —Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, T. C. Ziraat Bankasınca
tarım satış kooperatiflerine kullandırılan krediler için farklı faiz oranları uygu
landığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/405)
101. — tzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir Büyükşehir Belediyesinin
borçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/396)
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı.
Ankara Milletvekili Erol Ağagil'in, ABD ile imzalanan SEİA Antlaşmasının yürürlük sü
resinin uzatılmasına;
tzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, Kıbrıs konusundaki tezlerimiz ve Kıbrıs Rum Kesimi
nin Avrupa Topluluğuna tam üyelik başvurusuna;
İlişkin gündem dışı konuşmalarına, Dışişleri Bakanı Ali Bozer;
Samsun Milletvekil Ali Eser'in, tstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Kışla binasının İstan
bul Menkul Kıymetler Borsasına kiralanmasına ilişkin gündem dışı konuşmasına da, Maliye
ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci;
Cevap verdiler.
Belçika'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Ali Bozer'in, dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlı
ğına, Millî Savunma Bakanı İsmail Safa Giray'ın;
Danimarka'ya gidecek olan:
Millî Eğitim Bakanı Avni Akyol'un, dönüşüne kadar Millî Eğitim Bakanlığına, Devlet Ba
kanı Kamran tnan'ın;
Sağlık Bakanı Halil Şıvgın'ın, dönüşüne kadar Sağlık Bakanlığına Devlet Bakanı Recep
Ercüment Konukman'ın;
Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Ge
nel Kurulun Bilgisine sunuldu.
ölüm cezasına hükümlü :
Osman Yılmaz, Muhsin Kenya ve Mustafa Gülnaz,
Hayri Yılmaz, Aydın özhan, Hasan Araş, Mustafa Karaca, Mehmet Sümbül, Mustafa Uca
ve İsmail Fuat Tarhan ve
Baytaz (Bayzat) Temir;
Haklarındaki dava dosyalarının geri verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkereleri okundu;
Adalet Komisyonunda bulunan dosyaların geri verildiği açıklandı.
Vaki resmî davet üzerine; Oman Devletinin 20 nci Kuruluş Günü kutlanmalarına Türkiye
Büyük Millet Meclisini temsilen üç kişilik bir Parlamento Heyetinin katılmasına ilişkin Baş
kanlık tezkeresi;
10/42 numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev süresi
nin 3 ay daha uzatılmasına ilişkin tezkeresi ile,
Bir yıllık çalışma süresi tamamlanan Dilekçe Komisyonunun:
17 üyeden kurulmasına;
Siyasi parti grupları ile bağımsızlar için üye dağılımının:
ANAP Grubu : 11,
SHP Grubu : 3,
DYP Grubu : 2,
Bağımsızlar : 1,
Şeklinde olmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi;
Kabul edildi.
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Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 17 arkadaşının, 1402'likler olarak anılanların hangi neden
lerle ve kimler tarafından görevlerinden uzaklaştınldıklanm ve Danıştay karanna rağmen bu
kişilerin görevlerine dönmelerini engelleyenleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesinin (10/81), yapılan öngörüşmelerden sonra, kabul edilmediği açıklandı.
Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, fındık ürünü taban fiyatına ve fındık üreti
cilerinin alacaklarına' ilişkin (6/166)
Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Vezirköprü tlçe Hastanesi ile bu ilçeye bağlı köylerdeki
sağlık ocaklarının personel ve araç - gereç sorunlarına ilişkin (6/181) ve
Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze - Çayırova'da kurulu Çağdaş Boya Sanayii
nin tşletme ruhsatı bulunup bulunmadığına ilişkin (6/201),
Sözlü sorularına Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler cevap verdi.
(6/196), (6/318), (6/225), (6/254), (6/266), (6/284), (6/285), (6/288), (6/299) numaralı
sorular, soru sahipleri Genel Kurulda hazır bulunmadıklanndan, bir defaya mahsus olmak üzere;
(6/108), (6/234), (6/126), (6/128), (6/138), (6/162), (6/169), (6/188), (6/317), (6/207),
(6/209), (6/210), (6/211), (6/212), (6/213), (6/214), (6/223), (6/224), (6/228), (6/239), (6/269),
(6/271), (6/274), (6/276), (6/277), (6/343),(6/348), (6/286), (6/360), (6/298), (6/308), (6/311),
(6/312) numaralı sorular soru sahipleri ve ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıkla
rından:
(6/60), (6/68), (6/202), (6/203), (6/257), (6/258), (6/174), (6/175), (6/177), (6/184), (6/185),
(6/186), (6/199), (6/200), (6/332), (6/345), (6/370), (6/372) numaralı sorular, ilgili bakanlar
Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından;
(6/333), (6/334), (6/335), (6/336), (6/358) numaralı sorular, soru sahipleri izinli bulun
duklarından:
(6/167), (6/168), (6/320), (6/321), (6/227), (6/337), (6/292), (6/293), (2/294), (6/295),
(6/310), (6/313) numaralı sorular da, soru sahiplerinin aynı birleşimde görüşülmüş soruları
bulunduğundan;
Ertelendiler.
(6/65), (6/205), (6/127), (6/250), (6/190), (6/206), (6/323), (6/324), (6/341), (6/255),
(6/342), (6/279), (6/280), (6/281), (6/282), (6/352), (6/309), (6/371), (6/315) numaralı soru
lar, soru sahipleri iki cevap gününde de hazır bulunmadıklarından düştüler.
Ankara Milletvekili Tevfik Koçak (6/319) numaralı sözlü sorusunu şifahi olarak geri iste
di, sorunun geri verildiği açıklandı.
19 Eylül 1990 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime saat 18.25'ıe son
verildi.
Başkan
Başkanvekili
Abdulhalim Araş
Kâtip Üye
Bursa
Mustafa Ertuğrul Ünlü

Kâtip Üye
istanbul
Mustafa Sartgül
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II. — GELEN KÂĞITLAR
19.9.1990 Çarşamba
Meclis Araştırması Önergesi
1. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 11 arkadaşının, fındık ürünü ve üreticileriyle
ilgili sorunları ve bu konuda alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amaayla Anayasanın 98
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/111) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.9.1990)
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 15.00
BAŞKAN : BaşkanvekUi Abdulhallm Araş
KÂTİP ÜYELER : Kadir Demir (Konya), Mustafa Sangül (İstanbul)

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 9 uncu Birleşimini açıyorum.
III. — YOKLAMA
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır.
(Yoklama yapıldı)
BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır.
Görüşmelere başlıyoruz.
IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A)

GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

1. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'tn, 1990 -1991 öğretimyûtntn başlaması münasebetiyle,
Türk Millî Eğitiminin sorunları ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması.
BAŞKAN — Afyon Milletvekili Sayın Baki Durmaz, "Türk millî eğitiminin içinde bu
lunduğu durum" hakkında gündem dışı söz istemişlerdir; kendilerine söz veriyorum.
Buyurun. (DYP sıralarından alkışlar)
BAKİ DURMAZ (Afyon) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; hepinizi say
gıyla selamlıyorum.
Sayın milletvekilleri, 1990 -1991 öğretim yılına girerken, millî eğitim sorunlarımızın belir
li bir ölçüde çözüme kavuşmuş olmasını, çocuklarımızın daha iyi bir ortamda, çağdaş eğiti
min her türlü nimetlerinden yararlanarak daha iyi eğitilmelerini ummak istedim; ancak, için
de bulunduğumuz acı gerçekler, millî eğitim sorunlarımızın daha da çoğaldığını, çözümlenme
si güç bir yumak haline geldiğini göstermektedir.
İnsanlarımızı yetiştirmede ve eğitiminde, devlet olarak, iktidar olarak, siyasî partiler ola
rak, her türlü siyasî menfaat ve endişeleri unutarak, bir büyük mutabakata varmamız şarttır.
Böylesine millî birlik ve mutabakat sonucu, yarınların ümidi, cumhuriyeti ve demokrasiyi ko
rumada şuurlandınlmış, inançlı ve şahsiyetli gençlerimizi yetiştirmiş oluruz. Bunun için, 1739
sayılı Millî Eğitim Temel Yasasında öngörülen sistemi işletmek, en akılcı ve millî bir yoldur.
Eğitimde amaç, çocuklarımıza, millî şuur ve davranışı, çağdaşlığı, teknolojiyi ve beceriyi
kazandırmaktır. Türk Milletinin bütün fertlerini, öncelikle, millî, ahlakî, insanî, manevî ve kültür
değerlerimizi benimseyen, koruyan ve geliştiren, iyi bir insan, iyi bir vatandaş olarak yetiştir
mek ve insanlarımızı hayat boyunca mutlu ve refah içerisinde yaşatacak bir meslek ve iş sahibi
yapmak, millî eğitimimizin temel amacıdır.
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Ne var ki, bugün uygulanan politikalarla, bu amaçlara ulaşmak mümkün görülmemekte
dir. Zira, Millî Eğitim Temel Yasasına göre, öngörülen temel eğitim sistemi hala kurulamamış
tır. Bugün, Anayasamız gereği devlet tarafından verilmesi zorunlu olan ilköğretimden bile, 500
bine yakın çocuğumuz mahrum bulunmaktadır, tlkokul öğrenimi gören çocuklarımızın yüzde
42'si ortaöğretime devam edememektedir. Binbir güçlükle lise öğrenimini tamamlayan gençle
rimizin yüzde 72'si yükseköğretime devam etme imkânını bulamamakta, üniversite kapısı yüz
lerine kapanmaktadır.
Lise Mezunlarına Meslek Edindirme Projesi ile bu olayı geçiştirmek mümkün olamaz.
Bu projenin ciddî bir çözüm olamayacağını, gençlerimizi oyalamaktan başka bir işe yaramaya
cağını belirtmek istiyorum.
Bu projenin amacı, sanayinin insan gücü ihtiyacını karşılamak ise, çıraklık eğitiminin ku
ruluş nedenini nasıl izah edeceksiniz?
Onun için, diyoruz ki, üniversite kapılarında yığılmayı önlemek için, ilköğretimden son
ra, meslekî teknik eğitime ağırlık vererek, gençlerimizi yönlendirici bir eğitim sisteminin bir
an evvel gerçekleştirilmesi gerekir. Üniversitede okumak isteyen gençlerimize de mutlaka üni
versiteye devam etme ve girebilme imkânını bulmak, çaresini araştırmak lazımdır.
Sayın milletvekilleri, halen ilk ve ortaöğretim okullarımızın birçoğunda ikili tedrisatlar
olduğu bilinen bir husustur. Bu okullardaki sınıflarda, sayıları 80-100'e varan öğrenciler eği
tim görmektedir. Bu rakamlar dünya standartlarının 2 katından dahi fazladır. Okullarımızın
büyük çoğunluğu kaliteyi yükseltici ders araç ve gereçlerinden yoksun bulunmaktadır.
Okullar arasında öğretmen dağılımındaki dengesizlik bir başka sorundur. Birçok okulla
rımızda ana derslerin öğretmen eksikliği bilinen bir husustur.
Eğitim ve öğretimde, öğrencinin ilgi ve yeteneği doğrultusunda çağdaş programlar uygu
lanamamaktadır. Eskimiş, demode olmuş, ezberciliğe ağırlık veren müfredatlar, maalesef, yenilenememiştir. Ders kitapları günün koşullarına göre, hayati bilgileri içerecek şekilde yeniden
tanzim edilememiştir. Bu yetersizliklere, fırsat eşitsizliği de eklenince, çağdaş, bilimsel ve tek
nolojik yeniliklere göre öğretim yapılması güçleşmekte, bunun sonucu olarak, eğitim ve öğre
tim kalitesinin düşüklüğü ortaya çıkmaktadır.
Nitekim, Sayın Bakanın bir beyanında belirttikleri gibi, sadece ortaöğretimde 1 300 000
civarında öğrenci sınıfta kalmaktadır. Her yıl bu kadar öğrenci sınıfta kalıyorsa, sistemde bir
bozukluk var demektir. Sınıfta kalan öğrencilerin sadece derslik ihtiyaçtan m karşılamak, top
lumumuza 2-2,5 trilyon liraya mal olmaktadır. Bugün, 60 bin civarında dersliğe ihtiyaç olduğu
hesaplanmaktadır. Bu ihtiyacın karşılanması dahi 4 trilyon lira civarında bir yatırımı gerektir
mektedir. Oysa, Millî Eğitim Bakanlığının millî bütçeden aldığı yıllık pay, bu meblağa dahi
ulaşamamıştır.
Böylesine büyük boyutlu problemlerin olduğu millî eğitimimi/de amaçlan gerçekleştir
mek, sistemde ve uygulanan politikada köklü değişiklikleri zorunlu hale getirmiştir. Maalesef,
bu değişiklikleri bugün görmek mümkün olmamaktadır. Millî bütçeden eğitime ayrılan pay
dikkate alındığında, bu problemlerin yakın gelecekte de çözümlenemeyeceğini söylemek müm
kündür.
Sayın milletvekilleri, eğitimde başarılı olmada, öğretmenlerin ayrı bir önemi vardır. Bu
nedenle, öğretmenlik mesleğinin özel bir statü içerisinde düşünülmesi ve öğretmenin, eğitim ve öğ-
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retim dışında başka bi sıkıntısının olmaması gerekir. Oysa bugün, okullarımızda çalışan Öğret
menlerimize birer lojman dahi temin edememişiz.
Bugünün, öğretmeni, derslikten çıktıktan sonra, ailesinin geçimini temin etmek için, eği
tim ve öğretimin dışında, haysiyet ve onuru ile bağdaşmayan birçok işleri yapmak zorunda bı
rakılmıştır. Pazarda maydanoz satan, çarşıda işportacılık yapmak zorunda kalan öğretmeni
bu duruma düşürmekten, sanırım herkes üzüntü duymaktadır. Bunun için, öteden beri değin
diğimiz gibi, öğretmeni layık olduğu itibara kavuşturmak, hem eğitim ve öğretim için zorunlu
dur hem de hepimizin görevi olmalıdır.
Sayın milletvekilleri, yukarıda, millî eğitimimizin ana sorunlarının bir kısmını başlıklar
halinde arz etmeye çalıştım; Bütün bu olumsuzluklara rağmen, 1990 - 1991 öğretim yılının,
çocuklarımıza, anne ve babalara ve milletimize hayırlı olmasını temenni eder, Yüce Heyetinizi
tekrar saygıyla selamlarım. (DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz.

2. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tutüncü'nün, Tfakyabirlik ve Toprak Mahsulleri Ofisinin
alım politikası ile üreticilerin sorunları ve almmast gerekli görülen tedbirim ilişkin gündem dışı ko
sı ve Devlet Bakanı Recep Ercüment Konukman'm cevabı
BAŞKAN — Tekirdağ Milletvekili Sayın Enis Tütüncü, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Trakyabirlik ödemelerindeki gecikmeler ve hatalı fiyat politikası sebebiyle gündem dışı söz istemiş
lerdir, kendilerine söz veriyorum.
Buyurun.
ENtS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) — Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Toprak Mahsulleri Ofisi ve Trakya Yağlı Tohumlar Kooperatifleri Birliğindeki ürün alım
larıyla ilgili sorunlar hakkında gündem dışı söz istemiş bulunuyorum. Sözlerime başlarken,
hepinizi en derin saygıyla selamlıyorum.
Körfez krizi ve diğer olayların çıkardığı toz duman arasında yeterince göremediğimiz ya
da gözlerden ırak kalan bazı olaylar ortaya çıktı. Bu sorunlardan biri, Toprak Mahsulleri Ofisi
ile Trakya Yağlı Tohumlar Kooperatiflerindeki ödemelerin gecikmesi ayçiçeğindeki yanlış fiyat
politikasıyla, hatalı ham yağ ithal politikası sonucu çiftçimizin içine düşürüldüğü mağduriyettir.
Evet, yılların ihmali ve dışlanılmış olmasının sıkıntıları altında bunalan çiftçimiz, bu yıl
birçok üründe iyi bir hasat elde etti. Biliyoruz ki, tarımsal üretimde, bazı dallarda rekor düzey
de bir mahsul elde edildi. Ancak, hemen belirtmeliyim ki, bu tablo, Hükümetin, çiftçiyi çok
seven, tarıma değer veren politikalarının sonucu değildir. Ya nedir; Tanrının bir lütfudur, hava
koşullarının uygun olmasıyla alınan bir sonuçtur. Aksini iddia etmek de kesinlikle mümkün
değildir; çünkü, geçen seneki kuraklıktan sonra, tarımın gücü, yapısı ve nasıl ihmal edilmiş
olduğu tüm yönleriyle ortaya çıkmıştı.
Bilindiği gibi, bu yıl özellikle buğday rekoltesi umulanın çok üstündedir. Toprak Mahsul
leri Ofisi, yıllardan beri ilk kez, rekor düzeyde denebilecek miktarlarda buğday satın aldı. Bu
arada, Toprak Mahsulleri Ofisi alım merkezlerinde yapmış olduğumuz incelemelerde, Ofis gö
revlilerinin gerçekten büyük bir özveriyle çalıştıklarını gördüm. Burada, Ofis yetkililerine, en
küçük memurundan, yukarılara kadar tüm çalışanlarına teşekkürlerimi ve şükranlarımı su
nuyorum.
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Başta her şey iyi gidiyordu... Ne var ki, buğday bedellerinin peşin ödenmesi uygulaması
bir yerde aniden kesildi. Şu anda, Toprak Mahsulleri Ofisi, çiftçiye milyarlarca Türk Liralık
borç takmış durumda. Hemen bir örnek vereyim : -Tekirdağ tlinden örnek veriyorum- üç gün
öncesine kadar durum şuydu : 555 bin ton buğday satın alınmış; 270 milyar Türk Lirası ödeme
yapılması gerekiyor; ama, yapılamamış. Şu anda yaklaşık 50 milyar Türk Lirasına yakın, Top
rak Mahsulleri Ofisinin çiftçiye borcu var. Yani, Tekirdağ çiftçisi, halen, devletinden 50 milyar
Türk Lirasına yakın alacaklı durumda. Son yirmi gündür hiç ödeme yapılmadı, öğrendiğimi
ze göre, iki gün önce bir miktar havale çıkarılmış; ama, bu havale, 2 Ağustos tarihinde malını
teslim eden üreticilerin paralarını ödemek için. Yani, ödemelerde, şu anda birbuçuk aylık bir
gecikme söz konusu değerli arkadaşlarım.
Tekirdağ'da durum böyle; Türkiye'de durum nasıldır, yetkililerce burada açıklanmasını
istiyorum. Çünkü, Hükümet yetkilileri, "bu yıl ürün bedelleri peşin ödenecektir" diye, açık
şekilde, Türk Milletine söz vermişlerdi; çiftçiye söz vermişlerdi.
Evet, bu yıl ürün bedellerini peşin ödeyeceğini ilan eden yetkililerden, burada açıklama
bekliyorum; açıklama istiyorum : Türkiye ölçeğinde durum nedir? Toprak Mahsulleri Ofisi
Türk çiftçisine ne kadar borç takmıştır?
Biliyoruz ki, 3 Eylülden itibaren, ödenmeyen buğday paralarına, kilogram başına 5 Türk
Lirası gecikme primi veriliyor. Daha önce, bu, 4 Türk Lirası idi. Hemen ifade edelim ki, yük
sek enflasyon ve banka faiz oranları düşünüldüğünde, gecikme priminin çok yetersiz olduğu
ortaya çıkmaktadır.
Ayçiçeğine gelince : Ayçiçeğinde durum çok daha vahimdir. Çünkü, ayçiçeğinde, kısmî
kuraklık nedeniyle, rekolte çok düştü. Öyle ki, Trakya'da, geçen sene, örneğin, dönümüne 200
- 225 kilogram Ürün alınan arazilerden, bu yıl 70 - 75 kilogram ayçiçeği alınmaktadır. Bu yıl
kuraklık vurgunu yiyen ayçiçek üreticisi, üstüne üstlük bir de Anavatan vurgununun, Hükü
met vurgununun 1990 yılı taksidini yemiş oldu.
Neden böyle konuşuyorum? Şunun için : Ayçiçek taban fiyatı geçen yıla göre yalnız ve
yalnızca yüzde 31 oranında artırıldı. Şimdi, hep birlikte insafla düşünelim Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; ayçiçek taban fiyatına yüzde 31'Iik bir artış veriyorsunuz, enflasyon ise yüzde
60'ın üstünde... Ki, enflasyonun bu yıl yüzde 60'ın üstünde gerçekleşeceği anlaşılıyor.
İHSAN NURt TOPKAYA (Ordu) — Depolar dolu.
ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) — Bu oran dikkate alındığında, bu yıl ayçiçeğine verilen
yüzde 31'Iik artışın insaf ile bağdaşan bir yönü var mıdır? Yazık değil midir, günah değil mi
dir? Çiftçinin alın teriyle böyle oynamaya kimin hakkı vardır?.. Sanırım hiç kimsenin hakkı
yoktur.
"Depolar dolu" diyor değerli arkadaşlarım. Tabiî ki depolar dolu olur; yanlış ham yağ
ithalat politikası güderseniz, dışarıdan, milyonlarca dolar ödeyerek ham yağ ithal ederseniz,
çiftçiyi, üreticiyi korumazsanız, tabiî ki depolar dolu olur!... Biraz sonra oraya da geleceğim.»
Şimdi, bunlar da yetmiyormuş gibi, bir de ayçiçeği bedelleri ödemesi geciktiriliyor.
ödemedeki manzarayı da kısaca size ifade etmek istiyorum : Trakya Yağlı Tohumlar Koo
peratifleri Birliği üç gün öncesine kadar 174 milyar Türk Liralık ayçiçeği satın almış, ancak
bunun 90 milyar Türk lirasını doğrudan veya çiftçi borcunun tahsili şekliyle ödemiş, geriye
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84 milyar Türk Lirası borç kalmış. Yâni, 90 milyar ödemiş, 84 milyar da borç kalmış; dolayı
sıyla, yüzde 90'a yakın borç takmış. Bunu anlamak mümkün değil. Trakyada ayçiçek bedelleri
ödemesindeki gecikme süresi, şu anda, yine saptayabildiğimiz kadarıyla -Trakya ortalaması olarak
söylüyorum- 20 gün. Bu şekilde ifade ediliyor.
Haftalık 6 lira gecikme zammı verilmesine 1 Ekimde başlanacak. Yani, çiftçi 1 Ekime ka
dar tek kuruş dahi gecikme primi alamayacak. Bu durum karşısında, nakit sıkıntısı içinde olan
çiftçi ne yapacak?.. Ayçiçeğini, mecburen, tüccara satacak. Evet, aynen böyle oluyor. Ne var
ki, tüccar, -Trakyadaki tüccar için konuşuyorum- 850 lira taban fiyatı verilen ayçiçeğine 720
. 730 Türk Lirası arasında fiyat veriyor.
Esasen, kuraklık nedeniyle beli bükülmüş olan ayçiçek üreticisini bir de tüccara yem et
menin mantığını anlamak çok zordur. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Şimdi, bu uygula
manın anlamı nedir diye sormak ve yanıtlarını burada vermek mecburiyetindeyiz. Evet, Hükü
met "Ürün bedellerini peşin ödeyeceğim" diye ilan ediyor... Sözünde niçin durmuyor? "Çift
çinin alın terini tam vereceğim" diyor, "Enflasyonun üzerinde ürün bedeli vereceğim, taban
fiyatı ilan edeceğim" diyor... Neden ilan etmiyor? enflasyonun yarı yarıya altında kalıyor artış.
BAŞKAN — Toparlayın Sayın Tütüncü.
ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) — Toparlıyorum efendim.
Sayın Başkanım, şunu söylemek istiyorum : Çiftçimize, halkımıza söz veriyoruz, tutmu
yoruz... Söz veriyoruz, tutmuyoruz... Yâni, halkımız, devletine, hükümetine güvenemeyecek
de kime güvenecek?.. Devleti, halkın önünde, sözünü tutmayan, güvenilmez bir tüccar duru
muna düşürmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Bu, bindiğimiz dalı kesmek demektir.
Şimdi, neler yapılmalıdır noktasına geleceğim ve toparlayacağım.
Neler yapılmalıdır; kısaca altını çizerek sunmak istiyorum. Bir kere, kuraklıktan zarar gö
ren ayçiçeği üreticisinin borçları mutlaka ertelenmelidir. Komisyonların derhal harekete geçi
rilmesi lazım, kuraklıktan zarar gören çiftçilerin saptanması gerekiyor. Buna ek olarak, kurak
lıktan zarar gören ayçiçeği üreticilerine ucuz tohumluk, düşük faizli kredi gibi destekleme uy
gulamalarına gidilmelidir. Ayrıca, ayçiçek taban fiyatına mutlaka ve mutlaka ek bir artış veril
mesi olanakları aranmalıdır, yaratılmalıdır. Yaptığımız hesaplamalara göre, ayçiçek fiyatı en
az 1 100 TL. civarında olmalıdır; yani, ayçiçeğinin kilogramına 250 TL. ek fiyat verilmelidir.
Aynı zamanda gecikme primi de hem buğdayda, hem de ayçiçeğinde 10 Türk Lirasına çıkarıl
malıdır.
ŞADAN TUZCU (Rize) — Ham yağ ithalatı?..
ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) — Bunları, havada, haksız istekler olarak dile getirmiyo
ruz. Çünkü, konuyu bu noktaya, gerçekten, Hükümetin yanlış politikaları gelirdi. Bakınız,
ham yağ ithalatına değinmeyecektim; ama, değerli arkadaşlarım beni uyardılar; hem de, Ana
vatan Grubundaki arkadaşlarım uyardılar. Gerçekten, ham yağ ithalatı politikası sürüyor. Türki
ye'ye ham yağ ithal ediliyor.
BAŞKAN — Sayın Tütüncü, diyaloga girmeyiniz.
ENtS TÜTÜNCÜ (Devamla) — Çok önemli bir konu Sayın Başkanım, diyaloga girdiğim
için de özür diliyorum.
Devam ediyorum efendim, hemen toparlayacağım.
BAŞKAN — Bitiriniz.
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ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) — Ham yağ ithal politikası mutlaka ve mutlaka gözden ge
çirilmelidir. Ayçiçek üreticisini koruyacak bir ithal politikası uygulanmalıdır. Neden böyle di
yorum? Çünkü, şu anda, Trakyabirlik'in elinde, geçen yıldan devreden ayçiçeği ve yağ stokları
var. Doğru söylüyor arkadaşlarım Sayın Başkan; 9 bin ton ayçiçeği var, 84 bin ton da ham
yağ stoku var. Bunlar, Trakya Yağlı Tohumlar Kooperatifleri Birliğinin elinde olanlar; tüccarın
elindekiler hariç.
Peki, böyle yerli üretim varken, neden dışarıdan ithal ediyoruz, neden çiftçimizi korumu
yoruz? Fransa, Almanya, ingiltere, Amerika böyle yapmıyor; onlar, çiftçilerini koruyorlar. Borç
aldığımız dolarları, Türk üretcisinin alın terinin değerlendirilmesinde niçin kullanmıyoruz da,
Fransız çiftçisinin, Alman çiftçisinin ya da yabancı ülkeler çiftçisinin alın terinin değerlendiril
mesinde kullanıyoruz? Çünkü, o ülkeler önce kendi çiftçilerini koruyorlar.
Az önce dediğim gibi, isteklerimizi, havada, haksız istekler olarak dile getirmiyoruz. Şu
nu bilmek zorundayız ki, çiftçinin sorunlarının çözülmesi, öncelikle, onun alın terinin karşılı
ğının tam verilmesine bağlıdır.
Sayın Başkan, Anavatan Grubunu ve Hükümeti, çiftçinin sorunları ile ilgilendirmeye ça
ğırıyorum. Biz, Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, size bu konuda tüm desteği vermeye hazırız.
Beni dinlediğiniz için hepinizi en derin saygıyla selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Şahsınız adına konuşuyorsunuz zannediyorum.
ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) — Tabiî... Teşekkür ederim.
DEVLET BAKANI RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (İstanbul) — Sayın Başkan, söz
istiyorum...
BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Bakan.
DEVLET BAKANI RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (İstanbul) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; Tekirdağ Milletvekili Sayın Enis Tütüncü'nün gündem dışı konuşmasına
cevap vermek üzere huzurunuza geldim.
Sayın Enis Tütüncü, bilgileri yanlış aldıkları için, burada Hükümete birtakım ithamlarda
bulundular. Gerçek şudur : Toprak Mahsulleri Ofisi 17.9.1990 tarihi itibariyle, Türkiye gene
linde, 6 milyon 85 bin ton mahsul satın almıştır. Bu mahsulün bedeli 2 trilyon 959 milyar Türk
Lirasıdır. Buna karşılık Toprak Mahsulleri Ofisi bugüne kadar Türk çiftçisine 2 trilyon 803
milyar Türk Lirası ödemiştir. Yani, bugüne kadar 156 milyar Türk Lirası, çiftçiye ödenmek
üzere borçlanılmıştır, doğrudur.
Toprak Mahsulleri Ofisinin Türkiye genelindeki alımı ve ödemeleri aşağı yukarı yüzde 94,7
oranındadır.
ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) — Ben Tekirdağ'ı söyledim, Türkiye çapında değil.
DEVLET BAKANI RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (Devamla) — Yüzde 94,7 sini
Toprak Mahsulleri Ofisi peşin olarak ödemiştir ve geriye kalanları da, her hafta, pazartesi,
çarşamba ve cuma günleri ödemektedir; bu önümüzdeki haftalar içerisinde de bütün ödemeler,
tamamlanacaktır.
Bu meyanda, Trakya çiftçimize de bir miktar borcumuz vardır. Bu borcumuz, yukarıda
arz ettiğimiz gibi, haftalık programlar halinde ödenecektir.
Hükümetimizin hatalı bir politikası yoktur, verdiğimiz sözde duruyoruz.
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Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar.)
GÜRCAN ERStN (Kırklareli) — ödeyin borçlan, ödeyin...
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Gündeme geçiyoruz.
B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI ÖNERGELERİ
1. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 11 arkadaştntn, fındık ürünü ve üreticileriyle ilgili
sorunları ve bu konuda alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/111)
BAŞKAN — 1 adet Meclis araştırması önergesi vardır, okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Bilindiği gibi, fındık; Giresun, Ordu tilerinin sahil şeridinin tamamı ile Trabzon, Sakarya,
Bolu tilerinde birçok ilçe halkının geçimini temin eder.
Ayrıca, Doğu Karadenizin sarp yamaçlarındaki toprağın akıp denize gitmesini önleyen,
Türk ekonomisine büyük katkısı olan bir ürünümüzdür. Tahminen 4 milyon kişi, yani takri
ben sekizyüzbin ailenin tek geçim kaynağıdır.
Türkiye Dünya fındığının yüzde 72'sini üretmektedir.
Dünya fındık üretimi yıllar itibariyle ortalama olarak 600 milyon kilo civarındadır. Hal
buki dünya tüketimi 400 ila 450 milyon kilodur.
Sonuç olarak her yıl İSO ila 200 milyon kilo tüketim fazlası fındık kalmaktadır, ttalya ve
tspanya Ortak Pazar ülkeleri olmaları ve iyi bir fındık politikası takip etmeleri dolayısıyla, her
sene ürettikleri fındıklarını çıkartabilmektedirler. Ne yazık ki, üretim fazlası fındıklar Türki
ye'nin elinde kalmaktadır. Görüldüğü gibi, fındıkta dünyanın sorunu yok; ama Türkiye'nin
sorunu vardır.
Türkiye, fındık gibi, besleyici bir mahsulünü değerlendirememektedir. 1989 fındığından
ancak 15 500 ton Rusya'ya satılmış, ilgili Bakanın ifadesinden anlaşıldığı kadarı ile henüz pa
rası da alınmamıştır.
Türkiye fındık tüketimini artıracak araştırmalara girmek zorundadır. Çoğu zaman bir yanlışı
söylediğimizde; idareciler bize dönüp tedbir söyleyin demektedirler. Onun için diyoruz ki, nü
fusu 6 milyar civarında olan dünyanın en önemli sorunu beşlenme yetersizliğidir.
Halen bugün dünyada birçok Afrika ülkesi yeterli beslenmeden yoksundur. Açlık proble
mi olan dünyada, besleyici olan fındığımızı pazarlamak yollarını ve imkanlarını araştırmak
önemli bir görev olacakın-.
Fındıkta Türkiye'nin 1989 yılı rekoltesi 500 bin tondur. Bu fındığın 320 bin tonu F.K.B.
tarafından satın alınmıştır. 1989 yılında idare, taban fiyatı olarak 2 600 TL/Kg tespit etmiş
ve nihayet 1990 yılı Nisan ayında 3 200 TL/KG fiyatla sezon kapanmıştır. Devlet, Fiskobirlik
eli ile 320 bin ton fındık almış, ancak 70 bin tonunu satabilmiştir.
1990 yılı fındık ürünü için mubayaa sadece F.K.B, ortaklarından yapılacaktır. F.K.B.'ye
ortak olan taban arazide Terme, Çarşamba, Düzce gibi yerlerde oturanlar fındıklarını 3 200
liradan, engebeli arazide oturan ortaklar 3 500 liradan fındıklarını satabileceklerdir. Değişik
fiyat uygulaması müstahsil ve tüccar tarafından asla olumlu karşılanmamıştır.
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Ayrıca, F.K.B.'ye geçen sene fındık veren ortaklar bu sene geçen senenin yüzde 60'ını ve
rebilecekler kaydı konulmuştur, tlan edilen taban fiyat F.K.B/nin ortaklan için tatbik etmeyi
planladığı bir fiyattır ve sadece 170 000 F.K.B. ortağını alakadar etmektedir. Geriye kalan 630
000 müstahsil tamamen devre dışı ve kaderine terk edilmiştir. Bu ilan edilen fiyat, taban fiyatı
değildir. Türk fındığına takdir edilen bir fiyat da değildir.
Eğer taban fiyat olsa idi, vatandaş ilan edilen fiyatın üstünde bir fiyat bulsa fındığını ora
ya satacak, bulamaz ise taban fiyatı ilan edilen kuruluşa fındığını satacaktır. Halbuki, F.K.B.
güya hem taban fiyat ilan ediyor hem de ilan ettiği bu fiyattan kimsenin fındığını alamıyor.
Eğer ilan edilen bu fiyat az veya çok taban fiyat olsa idi, bu bir emniyet supabı olur, hem
üretici, hem tüccar, hem ihracatçı, hem ithalatçı bu fiyata güvenir, spekülatif hareketler ol
maz, bir güven ortamı oluşurdu.
Bu vaziyette, fındık tamamen Avrupalı tüccarın insafına ve inisiyatifine terk edilmiştir.
NETİCE OLARAK;
1. Fındığa taban fiyatı tespit edememenin doğuracağı sorunların tespiti,
2.

Fındıkta değişik fiyat uygulanmasından kaynaklanan sorunların tespiti,

3.

Fındıkta taban fiyatının düşmüş olmasının neticelerini,

4.

Fındıktan geçinen 4 milyon insanımızın içine düştüğü sorunları ve çözüm yollarını,

5.

En önemlisi, fındık tüketimini artıracak yol ve yöntemlerin araştırılmasını,

6. ihracatı artırmak üzere, dış piyasa araştırmalarına katkıda bulunabilmek üzere, fın
dıkla ilgili bütün bu hususları araştırmak gerekli tedbirleri almak için, Anayasanın 98 inci Millet
Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını arz
ve teklif ederiz.

Alaettin Kurt
Kocaeli
Vefa Tanır
Konya
Ali Eser
Samsun
Mehmet Korkmaz
Kütahya
trfan Demiralp
Samsun
Şinasi Altıner
Zonguldak

Mehmet Gölhan
Sakarya
Tevfik Ertüzün
Zonguldak
Güneş Müftüoğlu
Zonguldak
Ahmet Neidim
Sakarya
Mehmet Çakıroğlu
Trabzon
Ümit Canuyar
Manisa

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur.
önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüşmeler, sırasında yapılacaktır.
BAŞKAN — Gündemin, "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair
öngörüşmeler" kısmına geçiyoruz.
- 254 —

TJLMJtf.

B :9

19 . 9 . 1990

O:1

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI
VE MECLİS ARAŞTIRMASI
A) ÖNGÖRÜŞMELER

1. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal ve 24 arkadaşının, pancar üreticilerinin sorunları ko
da gcnd görüşme açtlmastna ilişkin önergesi (8/20)
BAŞKAN — Birinci sırada, Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal ve 24 arkadaşının, pancar
üreticilerinin sorunları konusunda Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesinin görüşmelerine başlıyoruz.
Hükümet?. Buradalar.
önergeyi tekrar okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Şeker üretiminde hammadde olarak kullanılan şeker pancarı ülkemiz tarımına ve sanayii
ne büyük yararlar sağlamaktadır. Ayrıca, küçük aile işletmeciliği şeklinde emek yoğun bir üre
tim olması, işgücünün değerlendirilmesi, teknik tarımın uygulanmasındaki öncülüğü, yan ürün
olarak da ucuz hayvan yemi olması ve münavebeye çok uygun bir bitki olarak kullanılması,
şeker pancarının değerini bir kat daha artırmıştır.
Bugün ülkemizde 1 milyon 300 bin pancar üreticisi, 1989 yılının, tarım yönünden olum
suz koşullarına rağmen, 3 3.97 000 dekar arazide, 10 milyon 900 bin ton pancar üreterek, şeker
fabrikalarına teslim etme başarısını göstermişlerdir.
Bilindiği gibi, 1989 yılında ülke genelinde beklenen yağışların olmaması sonucunda ekim
gecikmiş, istenilen çıkışlar olmamış, artan kuraklık sonunda çıkış dönemi haşereleri ile müca
dele edilmiş ve birçok yöremizde, pancar sulanmak suretiyle çıkarılabilmiştir. Dolayısıyla bu
olumsuzluklar pancar maliyetine ilave yük getirmiş, pancarın polar şeker varlığındaki düşük
lüğe sebep olmuş ve üreticilerimizi gelir kaybına uğratmıştır.
Diğer yandan, 30.7.1989 tarihinde geç açıklanan 77 TL/kg pancar alım fiyatı tatminkâr
olmamıştır. Yapılan maliyet etüdleri yüzde 106 oranında, enflasyonun da üzerinde artmıştır.
Oysa, pancar alım fiyatı yüzde 83 oranında artmıştır. Üretim maliyeti 240 000 TL/dekar olur
ken, üretim ortalaması 3,2 ton/dekar olarak gerçekleşmiştir. Bu verilere yüzde 35 üretici kârını
da ilave ettiğimizde, şu anda ödemelere başlanan pancarın fiyatı 101 TL/kg. olması gereklidir.
İki fiyat arasındaki 24 TL/Kg. fark ödenmelidir. Ancak böylece pancar üreticileri emeklerinin
karşılığını almış olacak, borçlarını ödeyebilecek ve nefes alabileceklerdir.
Pancar üretiminin artırılabilmesi; ileri teknolojinin çiftçi tarafından benimsenmesine, teş
vik edici önlemlere, gübrelerin bilgili şekilde zamanında kullanılmasına, mekanizasyonun ge
liştirilmesine ve devletin destekleme politikalarına bağlıdır. Enflasyonun, yüzde 70'Ierde sey
rettiği ülkemizde, şeker tüketicisi kadar pancar üreticisi de korunmalıdır. "Fiyat tespitini ben
yaparım" anlayışı yanlıştır. Diğer ülkelerde olduğu gibi, çiftçi kuruluşları ve temsilcileri de fi
yat tespitinde söz sahibi olabilmelidir. Ayrıca, şeker pancarının alım fiyatları ekimden önce
açıklanmalıdır.
Son yıllarda şeker pancarı üretiminde de düşmeler olmuştur. 1987'de 12 717 321 ton; 1988'de
11 534 153 ton; 1989'da 10 900 000 ton üretim gerçekleşmiştir. Daha önceleri şeker ihracatçısı
olan ülkemiz, artık şeker ithal eder duruma gelmiştir, thracat yapabilecek üretim potansiyeline
sahip olan ülkemiz, bu yıl (1990) 200 bin tonun üzerinde şeker ithal etmek durumuyla karşı
karşıyadır.
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Pancar üreticilerinin bir başka sorunu da yüzde 75 sermayesi kendilerine ait olan Şekerbank kredilerini aynı oranda kullanamamalarıdır. Kredi faizleri çok yüksek olan bu banka,
üreticilere karşı işlevini yitirmiştir.
Sonuç olarak, tüm bu anlattığım sorunların ışığında şeker pancarına Bakanlar Kurulu ta
rafından verilmiş olan 77 TL/Kg. fiyatın avans fiyat kabul edilmesi ve onları mağduriyetten
kurtarmak için ilave fiyatın verilmesi; giderek azalan üretimin teşvik edilmesi; şeker ithal eden
değil, ihraç eden bir ülke olunması; pancar üreticilerinin durumlarının iyileştirilmesi gereklidir.
Bu nedenler, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri gereğince, bu konuda
bir genel görüşme açılmasını saygılarımızla talep ederiz.
19.1.1990
Zeki Ünal (Eskişehir) ve arkadaşları
BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Bakan.
DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Sayın Başkan, saygıdeğer mil
letvekilleri; Eskişehir Milletvekili Sayın Zeki Ünal ve arkadaşlarının, pancar üreticilerinin so
runlarıyla ilgili bir genel görüşme açılması konusunda verdikleri önergeleri üzerinde, Sayın Sa
nayi Bakanımızın, yurt dışından gelen bir heyetle çok zarurî bir toplantısı olması sebebiyle,
ona vekâleten, Hükümetimizin görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum.
Değerli milletvekilleri, malumlarınız olduğu üzere, şeker pancarı fiyatları, Bakanlar Ku
rulu kararıyla tespit ve ilan edilmektedir. Şekerpancarı fiyatlarının nasıl belirlendiğini şöylece
özetlemek mümkündür :
Her yıl bütün üretim bölgelerimizde, o bölgeyi genel olarak temsil edebilecek bir veya bir
kaç tarlada, yılın cari rayiçlerine göre anket yöntemiyle yapılan ve tamamen üretici beyanına
ve gözlemlerimize dayanan pancar maliyet etütleri, yıl içinde ücretlerde ve girdi fiyatlarında
beklenen gelişmeler, pancar ve rakip ürünlerin fiyatları arasındaki parite ile ilgili kuruluşların
görüş ve önerileri dikkate alınmakta ve bütün bu bilgiler derlenip, toparlanıp, fiyatlar tespit
edilmektedir.
Muhterem arkadaşlarım, pancar alım fiyatı bir yıl öncesine göre yüzde 83,3 oranında ar
tarak, 1989 yılında 77 lira/kg. olarak tespit edilmiştir. Yani, 1989 yılında pancar fiyatı tespit
edilirken pancar üreticisine bir önceki yılın fiyatına göre yüzde 83,3 oranında bir artış, bir fi
yat farkı verilmiştir. Polar şeker varlığı, tazminat ve primlerle birlikte ortalama fiyat ise, 83
lira 99 kuruş olarak gerçekleşmiştir; yaklaşık -1 kuruşu nazarı itibara almazsak- 84 lira olarak
gerçekleşmiştir.
Şekerpancarı fiyatları incelenirken, mutlaka, pancar tohumluğunun ve tarımsal mücadele
ilaçlarının bedelsiz verildiğini, her yıl pancar bedelinin yaklaşık yüzde 40 ve yüzde 50ssi kadar
aynî ve nakdî avans dağıtıldığını, avanslar için de faiz tahakkuk ettirilmediğini, üretilen pan
carın yüzde 30'una kadar yaş veya yüzde İS yaş, binde 5'i kadar kuru pancar küspesinin de
üreticilere, yani pancar üreticilerine bedelsiz olarak verildiğini, ekimde ve mücadelede kullanı
lan alet ve makineler için ücret alınamadığını, ekim yapan personelin ücretinin yarısından faz
lasının Şeker Fabrikaları Anonim Şirketince karşılandığını gözden ırak tutmamak lazımdır. Bütün
bunlar da, pancar üreticisine Şeker Şirketince sağlanmış ilave avantajlar yani verilen pancar
fiyatının dışında sağlanmış ilave avantajlar durumundadır.
Saygıdeğer milletvekilleri, Bu destekler göz önünde bulundurulduğunda, gerçekleşen fi
yatların, ortalama fiyattan yaklaşık yüzde 20 daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Her bölgeyi
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karakterize edebilecek etütlerin ortalamalarına göre, üreticilerin dekar maliyeti 1988 yılında
121 966 lira ve 1989 yılında da 197 040 liradır. Pancar alım fiyatlarındaki artış oranı, dekor
maliyetindeki artış oranından yüzde 21 kadar daha fazla olmuştur. 1989 yılı pancar maliyet
etütlerinin ortalamalarına göre, 1 kilogram pancarın çiftçiye maliyeti 58 lira 94 kuruş olup,
83 lira 99 kuruş olan ortalama pancar fiyatından 25 lira 5 kuruş daha aşağı olup, aşağı yukarı
yüzde 42,5 noksandır. Yani, diğer bir ifadeyle, 1989 yılında çiftçilere kredi faizi ve müteşebbis
kârı toplamı olarak, 1 kilogram pancarda 25 lira 5 kuruş kâr sağlanmıştır.
Bugüne kadarki uygulamada, şekerpancarı fiyatları, bazı yıllarda ekim mevsimlerinden
önce, bazı yıllarda ise bakım döneminde ilan edilmiştir. Nitekim, 1975 -1980 döneminde pan
car fiyatının, bir önceki yılın ekim ayında veya o yılın ağustos ayı içerisinde ilan edildiği aylar
ve yıllar olmuştur. Hükümetimizin bu manadaki politikası, ekimler başlamadan evvel, çiftçi
mizin ekim planlamasına imkan verecek tarzda, pancar fiyatlarını önceden ilan etmek şeklin
dedir. Nitekim, 1990 yılında, bu ilan, bu politikaya uygun bir tarzda yapılmıştır.
Sayın milletvekilleri, 16 Mayıs 1990 tarihli Resmî Gazetede ilan edilen kararla, 1990 yılın
da 1 kilogram şekerpancarının fiyatı, geçen yıla göre yüzde 62,3 oranında artırılarak 125 liraya
yükseltilmiştir. Fiyat konusu eleştirilirken, pancar fiyatlarıyla çiftçilerin desteklenmesi, şeker
fiyatlarıyla da tüketicilerin korunması gerektiği; şeker maliyetleri içerisinde pancarın payının
yaklaşık yüzde 60 olduğu gözden ırak tutulmamalıdır. Elbette ki, pancar üreten çiftçimizi her
kesten çok desteklemeyi Hükümet olarak biz de arzu etmekteyiz; ancak, şeker tüketen vatan
daşlarımızı da düşünmek mecburiyetindeyiz. Şekerpancarı üreten çiftçinin karşısına çıkıp, "Pan
car fiyatları düşük oldu" demek, sonra da tüketicinin karşısına çıkıp "şekere zam yapıldı"
demek doğru bir politika olmasa gerektir.
Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de 1983 - 1990 döneminde 471 200 ton şeker ithal edil
miştir. Buna karşılık, aynı dönem içerisinde 1 203 800 ton da söker ihraç edilmiştir. Yani, Türk
iye, zaman zaman şekeri ithal etmiş, zaman zaman da ihraç etmiştir; ancak, 1983 -1989 - 1990
döneminde; yani yedi yıllık bir periyot ele alındığında, İktidarımız döneminde şeker ihracatı
mız, ithalatımızdan 3-4 kat daha fazladır. Son yirmi yıllık dönemde şeker ithali, kurulu kapa
sitenin yetersizliğinden ve yeterli miktarda ekim yapılamamış olmasından kaynaklanmıştır. Bu
dönemdeki ithalatın esas sebebi, ithalatın yapılmış olduğu yıllarda veya bir önceki yılda, iklim
şartlarının pancar tarımı ve pancar silolaması yönünden çok elverişsiz seyretmesidir.
Değerli arkadaşlarım, 1987 yılında 3 915 920 dekar alanda şekerpancarı ekilerek, 65 yıllık
şeker sanayii tarihinde rekora erişilmiştir. Bu rekorun altında, İktidarımızın imzası vardır; bi
zim dönemimizde rekora ulaşılmıştır. Şeker sanayii tarihinde böyle bir rakam başka bir yıl için
gösterilemez. Ayrıca, 1987'de üretilen şeker bakımından, şeker sanayi tarihinin en iyi ikinci
değerini idrak etmiştir. Daha sonraki yıllarda görülen azalışların yegane sebebi ise, pancar ta
rımı yönünden iklim şartlarının elverişsiz seyretmesidir. 1989 yılında, tarihimizin en önemli
kuraklık yıllarından birisini yaşadık. Bunun, elbette ki, pancar ziraati üzerinde etkileri ola
caktı. Şairin tabiriyle, "Vermeyince Mabut, neylesin Sultan Mahmut." Yağmur olmayınca, ya
ğış olmayınca, iklim şartları elverişsiz gidince, elbette ki, bunun tesirleri pancar çiftçisinde de,
buğday çiftçisinde de, diğer bütün ziraat alanlarında olduğu gibi, kendisini hissettirecek ve gös
terecektir. Hükümetlerin burada yapacağı şey, kuraklığın meydana getirdiği zararları hafiflet
mektir; ama, iyi bir iklim şartının verebileceğini hükümetlerin vermesi, çiftçiye aynen sağla
ması imkanı yoktur. Bu, her bakımdan Yüce Heyetin takdirindedir.
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1989 yılında 4 milyon dekar sahada pancar ekilmesi programlanmıştı; ancak, kuraklık başta
olmak üzere, olumsuz seyreden iklim şartlan sebebiyle, 1989 yılı ekimi, 3 534 904 dekar olarak
gerçekleşmiştir. Bu miktar dahi, 1988 yılındaki ekilen pancar alanı miktarından yüzde 11,4 da
ha fazladır. Son elli yıl içerisinde en büyük kuraklık geçen yıl idrak edilmiş ve bu durum hem
pancar verimini hem de şeker varlığını olumsuz yönde etkilemiştir.
Sayın milletvekilleri, 1989 yılında idrak edilen kuraklıktan en az etkilenen bitkilerden bi
risi şekerpancarıdır. Bunun altım özellikle çizerek ifade etmek istiyorum; çünkü, 1986 yılında
uygulanmasına başlanan ve gerek kök, gerekse şeker verimi bakımından yüzde 20'ye kadar ar
tışlar sağlayan genetik monogerm tohumlarla, ekim oranının 1989'da yüzde 72'ye yükselmiş
olması ve ekim ve bakım dönemlerinde alınan çeşitli tarımsal tedbirler gösterilebilir. Biz, bu
alanda uygulanan teknolojiyi geliştirmişiz ve bu geliştirmenin meyvelerini de -kuraklığa rağmen1989 ve 1990'da toplamaya başlamışız.
Saygıdeğer milletvekilleri, şeker tüketiminin artması -1989 yılında Türkiye'de 1 509 829
ton şeker tüketilmiştir- ve tüm yurtta büyük bir kuraklık yaşandığı için, 1989 - 19*90 kampan
yasında programlanan miktarda şeker üretilememesi sebebiyle, bu yıl 254 bin ton şekerin ithali
için bağlantı yapılmış ve Ağustos 1990 sonu itibariyle de ithalatı gerçekleştirilmiştir. Bu konu
da özellikle şunu ifade etmek isterim ki, iklim şartlarının çok olumsuz seyretmesi sebebiyle
ortaya çıkan arızî durum, ülkemizin, artık, şeker ithal eder duruma geldiği şeklinde yorumlan
mamalıdır. Bu, geçici bir durumdur ve kuraklık senesine mahsus bir özellikten kaynaklan
maktadır.
ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Nüfus artışını unutuyorsunuz Sayın Bakan.
DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Onları da karşılayacak ted
birleri alıyoruz. 1983 yılında bu memlekette 20 şeker fabrikası vardı, bugün 26 şeker fabrikası
var, 5'inin temeli atıldı, diğerlerinin etütleri yapılıyor. Anavatan Partisi iktidarı döneminde şe
ker fabrikaları arka arkaya hizmete girmektedir. Planlamamız tamamdır, yatırımlarımız yerin
de ve zamanındadır. Biz, memleketi şekersiz bırakmayacağız, milletin ağzının tadını bozmaya
cağız, iktidar olarak, buna kararlıyız. (ANAP sıralanndan alkışlar)
Sayın milletvekilleri, 1990 yılında 3 milyon 798 bin 520 dekar sahada ekim yapılmış ve
bundan 13,5 milyon ton pancar ve 1 milyon 650 bin ton şeker üretilmesi beklenmektedir. Ekim
alanı bakımından en iyi ikinci değer elde edilmiştir. Bu sene iklim şartları da müsaittir; ilk
yapılan sökümlerde verim de gayetyüksek görünmektedir. İnşallah, tahminler tutacak ve Türkiye,
her sahada olduğu gibi pancar ekimi sahasında da, şeker üretimi sahasında da arzu edilen he
deflere, programda ön ördüğümüz hedeflere bu yıl ulaşmış olacaktır. Şeker üretiminde 1990
yılında rekora ulaşmayı beklemekteyiz.
ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — ithalat?..
ALÂETTIN KURT (Kocaeli) — Şeker ithalatı var mı?
DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Üretim alanları itibariyle ikinci
rekoru gerçekleştirmişiz; çiftçimiz belirli bir alana, büyük bir alana ekmiş; verim de yüksek,
rekor bir üretim bekliyoruz. Elbette ki, bu rekor üretimden milletimiz kazanacaktır, pancar
çiftçimiz kazanacaktır ve her şeyden önemlisi memleketimiz kazanacaktır.
ALÂETTtN KURT (Kocaeli) — Fransa'dan ne kadar ithal ettiniz Sayın Bakan?..
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DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — 1989 yılı şekerpancarı bedeli,
tazminat ve primleri toplamı 917 milyar 926 milyon Türk Lirası olup, kesin bedel ödemeleri
mart ayı içerisinde tamamlanmış bulunmaktadır. \ani, 1989 yılında, pancar çiftçisine Şeker
Şirketince 917 milyar liralık ödeme yapılmıştır; çiftçimizin alın terinin karşılığıdır, emeğinin
karşılığıdır, helali hoş olsun; doğrudur.
Sayın milletvekilleri, önerge sahibi arkadaşlarımız önergelerinde, Şekerbankın pancar üre
ticilerine verdiği kredilere de temas ettikleri için, bu hususta da kısaca malumat arz etmek is
tiyorum.
Şekerbank, kuruluş amacına uygun olarak, başta pancar çiftçisi olmak üzere, tarımsal ürün
lerin üretilmesi ve değerlendirilmesine yönelik faaliyette bulunan, kuruluşların, tanm girdileri
nin üretimi ve çiftçilere temini işiyle uğraşan kooperatif ve birliklerin kredi taleplerine ağırlık
ve öncelik vermektedir. Nitekim, pancar çiftçisiyle pancar kooperatiflerine kullandırılan kre
diler, 1988 yılında, 19,5 milyar lira iken, 1989 yılında yüzde 53'lük bir artışla 30 milyar liraya
ulaşmıştır. Şekerbank, 1990 yılı plasman politikasında da, özellikle tarım kesiminin finansma
nına büyük önem ve ağırlık verilmesi neticesinde, Haziran 1990 ayı sonu itibariyle, tarım kre
dileri 47 milyar liraya ulaşmış ve daha şimdiden, bir önceki yıla göre yüzde 57'lik artış meyda
na gelmiştir. Bundan sonra sağlanacak kredilerle, bu yüzde 57'lik oranın çok daha yükseklere
çıkacağı tahminler içerisindedir ve elbette ki verilecektir; çiftçimize bu manada gerekli destek
sağlanacaktır.
Son olarak şunu ifade etmek isterim ki, Bankanın, tarımsal amaçlı kredilerinin genel kre
di hacmi içerisindeki payı, yüzde 76 gibi oldukça yüksek bir yer tutmaktadır.
Değerli milletvekilleri, gördüğünüz gibi, gerek şekerpancarı üretiminde, gerek şeker üreti
minde ve bunları destekleyen Şekerbank faaliyetlerinde, Meclisimizin üzerinde özellikle durup
gend görüşmesini icap ettirecek fevkalade bir durum yoktur. Bu itibarla, önergeye, Hükümet
olarak katılmadığımızı ifade eder, hepinize saygılar sunanm. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN —Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Orhan Şendağ; buyurun. (DYP sıralarından alkışlar)
DYP GRUBU ADINA ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Sayın Başkan, Sayın milletvekille
ri; pancar üreticilerinin sorunları konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önerge üze
rindeki görüşlerimi arz etmeye başlarken, Yüce Genel Kurulu şahsım ve Grubum adına saygıy
la selamlıyorum.
Sayın milletvekilleri, sözlerime başlarken, Sayın Bakan, -sadece hatırlatma bakımından
söylüyorum- bir rakam verdiler, o rakamı doğru bulmadığımızı belirtmek istiyorum :
1976 - 1979 döneminde 17 şeker fabrikası faal durumdaydı. Aynı dönemde; yani "1976
- 1979 döneminde 13 şeker fabrikasının temelinin atıldığını" ifade ettiler.
ALÂETTlN KURT (Kocaeli) — Orhan Bey, Sayın Bakan sizi dinlemiyor.
ORHAN ŞENDAö (Devamla) — Sanıyorum öteki kulağıyla dinliyor Sayın Bakan.
Kars, Çarşamba ve Nusaybin Şeker Fabrikaları, bu temeli atılan 13 rakamının içindeydi.
Bugün, Kırşehir Şeker Fabrikasını da bu rakamın içine katarsak, toplam 31 şeker fabrikası edi
yor. Oysa, Sayın Bakan, "25" rakamını verdiler; bu hususu bilgilerine sunarız.
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Sayın milletvekilleri, vazgeçilmez bir besin maddesi olan şekerin, şekerpancarından elde
edilmesi, şekerpancarı üretiminin önemini anlatmaya sanırım yeterlidir. Bu bakımdan,
1930'lardan beri, cumhuriyet hükümetleri, pancar ekimine ve pancar üreticisine sürekli gerek
li ilgiyi göstermiş; gerek dekar başına verimin, gerek rekoltenin ve gerekse kalitenin yükseltil
mesine yönelik önlemler almaya çalışmışlardır; ancak, son yılların verileri ve rakamları bu du
rumu teyit etmektedir.
Zamanınızı almamak için, daha eski rakamları vermekten kaçınacağım ve sadece son üç
yılın rakamlarını vermekle yetineceğim : 1987 yılında, 391 592 hektar ekim alanında, 12 717
321 ton pancar üretimi, 1 400 000 ton şeker üretimi 1988 yılında 317 253 hektar ekim alanında,
11 534 153 ton pancar üretimi, 1 300 000 ton da şeker üretimi 1989 yılında, 339 700 hektar
ekim alanında 10 929 000 ton şekerpancarı üretimi, 1 300 000 ton şeker üretimi gerçekleşmiştir.
Sayın milletvekilleri, bu rakamlar, gerek pancar ekim alanının, gerekse şekerpancarı ile
şeker üretiminin yerinde saymakta veya düşmekte olduğunu göstermektedir. 1990 yılında en
iyimser rakamlarla pancar üretiminin 13 500 000 ton, şeker üretiminin de 1 400 000 ton civa
rında olacağı tahmin edilmektedir.
Ülkemizde kişi başına yıllık şeker tüketimi yaklaşık 35 kg olduğuna göre, toplam şeker
tüketimimiz 1 925 000 ton civarında olacaktır. Bu durumda şeker açığımızın 500 bin ton civa
rında olacağı görülmektedir ki, bu açığın karşılanabilmesi için, milyonlarca dolarlık şeker it
halatının yapılacağı açıktır. 1989 yılı üretimi ile tüketim ihtiyacımız karşılanamadığından, son
birkaç ay içinde gümrük ve fon kolaylıkları sağlanarak, 471 bin ton şeker ithal edilmiş olması,
tahminlerimizi ve kuşkularımızı doğrulamaktadır.
Sayın milletvekilleri, nüfusu her yıl yüzde 2,5 oranında artan ülkemizin, şeker ihraç eden
ülke olmaktan çıkarılıp, şeker ithal eden ülke durumuna düşürülmesinin tek müsebbibi ANAP
Hükümetleri ve izlemiş oldukları yanlış genel tarım ve şeker pancarı üretim politikalarıdır. ANAP
Hükümetlerinin bugüne kadar uygulamış oldukları yanlış, çarpık, tutarsız, dışa bağımlı genel
tarım politikası sonucu, ülke ekonomisinin kaynağı, lokomotifi olan tarım, ekonomiyi besle
yemez, çekemez hale gelmiştir.
Tohum, ilaç, gübre, sulama, işçilik, traktör, araç gereç gibi tarım girdileri alabildiğine zamlanırken, fiyatlar alabildiğine artarken, tarım ürünlerinin fiyatları bu artışların çok gerisinde
kalmıştır.
Tarım, millî gelirden yüzde 36 oranında pay alabilirken, bu rakam yüzde 15'lere düşmüş
tür; bunu, Sayın Bakanın kendi rakamlarından alıyorum. Bu bakımdan, tarım ve tarımda çalı
şanlar, son derece mağdur olmuştur, şeker pancarı üreticisi de bu mağduriyetten nasibini almıştır.
Sayın milletvekilleri, şeker pancarı üreticisinin sorunları, çiftçimizin genel sorunlarından
farklı değildir ve bu sorunlardan soyutlanması, ayrılması mümkün değildir. Çiftçi, ekemez,
dikemez; ektiğini, diktiğini satamaz; sattığının parasını alamaz olmuştur. Çeklerin arkasına
"Karşılığı yoktur" damgasını, maalesef Ziraat Bankası vurmaktadır.
Çiftçi bezmiş, bıkmış, usanrmştır. Çiftçiliği bırakma noktasına gelmiştir. Türk çiftçisi, üretici
değil, dış ülke çiftçilerinin ürünleriyle beslenir hale getirilmiştir.
Çiftçiye kim ne satarsa ve çiftçiden kim ürün alırsa, -ister kamu, ister özel sektör olsunçiftçinin sırtından büyük kazançlar sağlamıştır.
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Çiftçi, günbegün fukaralığın, çaresizliğin pençesine sürüklenmiştir. Çiftçi, bugün, mutfa
ğında aşını bulamaz, tenceresini de kaynatamaz duruma gelmiştir.
Çiftçinin çaydanlığında kaynattığı çayına; çayına karıştırdığı şekerine; çayına katık ettiği
ekmeğine insafsızca zam yapılmıştır.
Sayın milletvekilleri, bu kürsüden iktidar Partisinin Hükümetine sesleniyorum : Bir elini
çiftçinin yakasından, öteki elini de cebinden Allah rızası için çek.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Meclis araştırması, genel görüşme önergeleri vesileleriyle, gündem dışı konuşmalarla, gerek çiftçilerin, gerekse şeker pancarı üreticilerinin sorunla
rı Türkiye Büyük Millet Meclisi zemininde, bu kürsüden defalarca dile getirilmiştir. Ancak,
bugüne kadar Hükümetten, boş vaatlerin dışında, olumlu hiçbir davranış alınamamıştır.
Sayın milletvekilleri, şeker pancarı üreticisi, şubat ayından, kasım ayı sonuna kadar, on
onbir aylık dönem içerisinde, büyük meblağlar tutan masrafları yapmak durumundadır. Ken
di yetersiz öz kaynakları yanı sıra, aynî ve nakdî desteğe ihtiyacı vardır. Bu desteğin zamanında
ve yeterince verilmesi zorunludur. Aksi halde, pancar üreticisi bir çaresizliğin içine düşmekte
dir. Bu sene de, geçen sene de, evvelki sene de şekerpancarı üreticisine verilen aynî ve nakdî
avanslar yetersiz kalmıştır, ödemeler de zamanında yapılmamıştır.
1989 yılında, ülkemizde yaşanan kuraklık nedeniyle, Hükümetçe alınan tedbirler yeterli
olmamış ve çiftçi kaderiyle baş başa bırakılmıştır. Basında, televizyonda çiftçiye vaat edilenler
yerine getirilmemiştir.
Sayın milletvekilleri, 1990 yılı pancar alım fiyatı, -6 Mart 1990 günü kilo başına açıklanan
115 liraya, 14 Mayıs günü 10 lira ilave yapıldığı belirtilerek- 125 lira olarak tespit edilmiştir.
Bu fiyat, pancar üreticisinin bugün için maliyetini bile karşılayacak seviyeden uzaktır. Bu fi
yat, bir simit parası bile değildir.
Pancar üretimi, tarla hazırlığından, bedelin ödenmesine kadar, büyük çapta, doğa koşul
larından etkilenmektedir ve risk oranı fazladır; ayrıca, yeni teknolojiyi ve işgücünü büyük öl
çüde gerektirmektedir. Devlet İstatistik Enstitüsünün verilerine göre, Mart 1989 - 1990 arası
12 aylık dönemde, toptan eşya fiyatları genel endeksi yüzde 63,9 artarken, bu rakam, tarım
sektöründe yüzde 94,3 olarak gerçekleşmiştir. Enflasyondan geniş ölçüde etkilenen pancar üre
ticisi, yeterli alım ve yatırım imkanlarından yoksun kalmaktadır.
Sayın milletvekilleri, pancar fiyatları, girdi fiyatlarındaki artışlar dikkate alınmadan, üre
ticilerin veya temsilcilerinin görüşlerine itibar edilmeden, enflasyonun altında tespit edilmek
tedir. Bu durum, sürekli, pancar üretcisinin aleyhine oluşmaktadır; destekleme alım fiyatları
ile girdi fiyatları arasında denge kurulamamaktadır. Bu bakımdan, bu yıl pancara verilen fi
yat, -pancar bedellerinin de, en iyimser tahminlere göre, 1990 Ocak ayından sonra ödeneceği
dikkate alındığında- üretimi teşvik edici olmak yerine, şekerpancarı tarımından kaçışı hızlan
dıracaktır.
Sayın milletvekilleri, pancar üreticisinin sorunları devam ettiği sürece, üretici, pancar eki
mini bırakmayı sürdüreceğe benziyor. Yakın gelecekte, bazı şeker fabrikalarının yetersiz bir ka
pasiteyle çalışacağı veya hiç çalışmayacağı hususunda ciddî kuşkular vardır. Ancak, çağ atla
yan ve aktif politika izlediği iddia edilen ANAP Hükümetleri, Türk çiftçisinin fukaralaşması,
yok olması, tarım arazisinin boş bırakılması pahasına, yaş sebzede olduğu gibi, yurt dışından
şekerpancarı veya şeker ithal ederek bu sorunu çözecektir sanırım.
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ZÎYA ERCAN (Konya) — Hiç de boş kalan tarla yok...
ORHAN ŞENDAĞ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, tarım ürünlerinden alınan yüzde
4 ila 2 oranındaki Stopaj Vergisi, yoksullaşan üretici için bir sorundur, bir külfet haline gelmiş
tir. Üreticinin kar veya zarar ettiğine bakılmadan, büyük-küçük çiftçi ayırımı yapılmadan, pi
yasaya sürülen her tarım ürününden kesilmek suretiyle yapılan Stopaj Vergisi uygulaması ada
letsizdir; "Kazanandan alınması" ve "eşitlik ilkelerine" de ters düşmektedir. Ayrıca, stopaj
usulüyle alınan bu vergilerin Maliyeye intikalinde de ciddî kuşkuların olduğu iddia edilmektedir.
Tarım sektöründe çok garip bir uygulama daha var; o da KDV... Çiftçiler, her satın aldık
ları tarım girdileri için yüzde 8 ila 12 oranında KDV ödedikleri gibi, sattıkları tarım ürünleri
nin hemen hemen tamamına da ayrıca yüzde 1 ila 3 oranlarında KDV'yi ödemek zorundadır
lar. Gerçek usulde vergilendirilen üreticilerin ödedikleri KDV'nin, tahsil ettikleri KDV'den her
zaman daha fazla olduğu görülmüştür. Bu nedenle, tarım ürünlerinden KDV'nin ve Stopaj Ver
gisinin tamamen kaldırılması bir zorunluluk haline gelmiştir.
Sayın milletvekilleri, Türkiye Ziraî Donatım Kurumu ile Şeker Şirketi tarafından çiftçiye
verilen gübrenin fiyatları arasında büyük farklar olduğu, zaman zaman müşahade edilmiştir.
Bu durum yetkililere iletildiğinde, "Çiftçi peşin para ödemiyor, vade farkı alıyoruz" cevabıyla
karşılaşılmıştır. Bu doğru olabilir, ancak, bir doğru daha vardır, bu da, Şeker Şirketinin üreti
cinin pancarına peşin para ödemediğidir. Şeker Şirketi, üreticinin pancarına peşin para öde
mediğine ve vade farkı vermediğine göre, üreticiye vermiş olduğu gübre fiyatlarına da vade far
kı almamalıdır. Bu, düpedüz, üreticinin cebine el atmaktır.
HAYDAR KOYUNCU (Konya) — Vade farkı yok.
ORHAN ŞENDAĞ (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, hiçbir kimse, şeker
pancarı üreticisi bugün dünden daha iyidir diyemez; diyorsa, ya doğruları saptırıyordur veya
büyük bir yanılgı içindedir. 1983 - 1990 döneminde, yedi yılda şekerpancarı destekleme alım
fiyatı yüzde 1 983 artarken, buna karşılık mazotun fiyatı yüzde 2 142, gübrenin fiyatı -amonyum
nitrat- yüzde 2 658 artış göstermiştir. Ürün ve girdi fiyatlarında, şekerpancarı üreticisi aleyhine
görülen bu gelişmeler sonucunda, 1983 yılında, 1 litre mazot alabilmek için 12,3 kilogram şe
kerpancarı satan üretici, 1990 yılında 13,3 kilogram satmak zorundadır. 1983 yılında 1 kilog
ram gübre alabilmek için 2 kilogram şekerpancarı satan üretici, 1990 yılında 2,6 kg. satmak
zorundadır. 1983 yılında 414 ton şekerpancarı satarak traktör alabilen üretici, bugün 480 ton
şekerpancarı satarak traktör alabilmektedir. 1983 yılında 100 kilogram pancar satarak 337 gram
ilaç alabilen üretici, bugün ancak 200 - 250 gram ilaç alabilmektedir.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, önerge 19 Ocak 1990 tarihinde verilmiş ve 1989 yılı
pancar mevsiminin sorunlarını hedeflemesine rağmen güncelliğini yitirmiş değildir. Geçen se
ne, bir evvelki sene yaşanılan sıkıntıların, görülen sorunların, bu sene için de geçerli olduğu
muhakkak.
Sınırlı konuşma süresi içinde, şekerpancarı üreticisinin değinebildiğimiz sorunlarından başka
sorunları da olduğu muhakkak. Bu bakımdan, önergenin verilmiş olması yerindedir, önerge
kabul edilerek bir genel görüşme açılması halinde, diğer sorunlara detaylıca değinme fırsatı
bulacağız.
Biz, önergeye olumlu oy vereceğiz.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, konuşmamı bitirirken, beni sabırla dinlediğiniz için
teşekkür ediyor, Yüce Genel Kurula şahsım ve Grubum adına saygılar sunuyorum. (DYP sıra
larından alkışlar)
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Şendağ.
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Zeki Ünal; buyurun. (SHP sıralarından
alkışlar)
SHP GRUBU ADINA ZEKİ ÜNAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
ocak ayında, pancar üreticilerinin sorunları, içinde bulundukları zorluklar ve Türkiye'deki şe
ker sanayiinin çıkmazlarını konu alan bir genel görüşme talebim olmuştu; bu vesileyle huzur
larınızdayım ve hepinizi saygılarımla selamlıyorum.
öncelikle, pancar, nedir, ne işe yarar, dünya tarımındaki ve ülke tarımımızdaki yeri nedir;
bunları, istatistiklerle ve değişik açılardan değerlendirmeye çalışalım.
Tarımsal ekonomimize büyük katkısı olan pancar, bünyesinde yüksek enerji ve saf besin
taşıyan, şeker üretebilen, münavebeye çok uygun bir bitkidir. Ayrıca, yan ürünleriyle ülke hay
vancılığına yem temini açısından yararlıdır. Emek-yoğun bir üretim modeli olması nedeniyle
de ülke istihdamına yararlan vardır.
Dünya şeker üretiminin yüzde 37'si şeker pancarından elde edilmektedir ve bu genelde
Avrupa ülkelerindeki şeker üretim şeklidir. Diğer yandan şekerkamışı da, şeker üretiminde et
kili bir bitkidir. Dünya üretiminin yüzde 46'sı da şekerkamışından temin edilmektedir.
Geçen yıl dünyada 108 milyon 500 bin ton şeker üretimi yapılmış. Türkiye, dünyada en
çok şekerpancarı üreten sekizinci ülkedir. Şekerpancarı ekim alanları itibariyle, Rusya, Çin,
Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Polonya'dan sonra, dünyada altıncı sırayı işgal ediyoruz.
Verimlilik itibariyle, dünya ortalaması (ton/dekar olarak) 3,5 ton iken, bizdeki ortalama 3,2
tondur. Bu rakam, Avrupa Ekonomik Topluluğuna bağlı ülkeler arasında daha da farklılık gös
termekte olup; örneğin, Fransa 6 ton/dekara; Almanya 5 ton/dekara; Hollanda 5,2 ton/deka
ra ulaşmış durumdadır.
Emek yoğun özellikli olması nedeniyle, ülkemizde 1 milyon 300 bin insan pancar tarımıy
la uğraşmaktadır; bu da, ülke istihdamı yönünden çok önemlidir.
Genelde, üretimin yüzde 93 *ü, ilâ 20 dönüm büyüklüğündeki tarlalarda yapılmaktadır.
Yani, küçük tarım işletmeciliği şeklinde üretim yapılmaktadır.
Şekerpancarı üretimi, ülkemizde, yıllar itibariyle azalma göstermektedir : 1987'de 12 717
321 ton, 1988'de 11 534 153 ton, 1989'da 10 900 000 ton üretim gerçekleşmiştir. Bu rakamlar
gösteriyor ki, pancar üretimi, ülkemizde, giderek daha az olmaktadır.
"Enflasyon ve fiyat artışları üreticiyi ezmiştir" diyoruz. 1989 itibariyle, enflasyon yüzde
70 gerçekleşirken, tarım araç ve gereçlerinde artış yüzde 43 ila yüzde 33; sulama malzemelerin
de yüzde 76 ilâ yüzde 108 oranında olmuştur.
Tüm bu istatistiki rakamları değerlendirirsek, şekerpancarının ve şeker sanayiinin önemi
ni kavramış oluruz. Giderek azalan ekim alanları, üretimde düşüklük, şeker ihraç eden ülke
durumundan, ithal eden ülke durumuna gelmemiz, şekerpancarı üreticilerine gereken önemi
vermediğimizin göstergeleridir. Çok geniş ekim alanları varken, üretcilerimiz neden şekerpancarını az ekiyorlar? Bu sorunlara yanıt bulmak durumundayız.
Tüm bunları politika yapmak için söylemiyorum; sadece, doğruyu bulalım, ülkemiz sana
yiine ve çiftçisine birlikte yardımcı olalım istiyorum.
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Şimdi, bu sorunları ve çözümlerini birlikte bulmaya çalışalım, öncelikle, şekerpancarına
verilen fiyat konusunda yanlışlıklar vardır. Şekerpancarı fiyatları, Bakanlar Kurulunca, tek ta
raflı tespit ediliyor; maliyet etütleri yapılırken, çiftçilere ve onların bağlı oldukları kuruluşlara
sorulmuyor. Bu yıl şekerpancarına 125 TL/Kg. fiyat verildi. Binbir meşakkatle üretilen şeke
rpancarına verilen bu fiyat yetersizdir; maliyeti bile kurtarmaz; enflasyon karşısında, bu fiyat
geride kalmıştır ve üreticimiz bu yıl yine zarar etmiştir. Bugün, ülkemizde, karaturp 700 lira
dan satılırken, pancarın 125 liradan alınması yanlıştır.
Yılların birikimiyle, şekerpancarı üreticileri zaten fakirleşmiştir. 1977'de 16 ton pancarla
bir su motoru alınırken, aynı su motoru şimdi 34 ton pancarla alınabilmektedir. Yine 1977'de
200 ton pancarla bir traktör alınabilirken, şimdi aynı traktör 400 ton pancar satılarak alınabil
mektedir. Bunlar, enflasyon karşısında pancar üreticilerinin nasıl fakirleştiğinin göstergeleridir.
HAYDAR KOYUNCU (Konya) — Bir de şeker fiyatlarından bahset.
ZEKİ ÜNAL (Devamla) — Söyleyeceğim Sayın Koyuncu, o aklımda.
laban fiyat tespitlerinde, Bakanlar Kurulu, gerçek maliyet etütleri yapmalıdır ve şekerpancarı
üreticilerinin üst kuruluşları olan Pankobirlikle mutlaka uzlaşmaya varmalıdır. Verilen bu fi
yat, mutlaka, avans fiyat olmalıdır. Zira, pancar fiyatı belirlendikten sonra da üretici masraf
yapmaya devam ediyor; bu arada, malzemeye, mazota, işçiliğe devamlı zam geliyor. Pancar
bedelleri ödeme zamanı, enflasyon farkı, avans fiyata ilave edilmelidir. Bu uygulamayı Hükü
metten biz bekliyoruz, bu uygulamayı Hükümetten pancar üreticileri de bekliyor.
Yaptığımız maliyet etütleri, 1990'da ekilen pancarın fiyatının 175 TL/Kg. olmasını gerek
tiriyor. Bu fiyattan ödeme yapıldığında, oksijen çadırındaki çiftçimize biraz olsun nefes aldır
mış olacağız.
Pancar alım fiyatları, mutlaka, ekimden önce açıklanmalıdır. Geçen yıl bu uygulama ya
pıldı, fevkalade yararlı oldu; bunu yine bekliyoruz.
Ayrıca, enflasyondan yeteri kadar zarar gören pancar üreticilerimize, şu anda teslim et
meye başladığı pancarın teslimini takiben peşin ödeme yaparsak, biraz koruyucu olmuş oluruz
diye düşünüyorum.
Pancar üreticilerinin teşvik edilmesinde ve korunmasında en kötü uygulamalardan birisi
de avans tediyelerinde karşımıza çıkıyor. Çapa, sulama, söküm, taşıma dönemlerinde verilen
avans yetersizdir. Ayrıca, zamanında ödeme de yapılmıyor. Bu yıl dekar başına verilen 20 bin
liralık avans, masrafları bile karşılayamamıştır. 1990 maliyet etütleri sonucuna göre tespit edil
miş 368 bin Türk Lirası dekar maliyet masraflarına göre, asgarî yüzde 30 nakdî avans ödenme
si gerekmektedir. Bu sonuç, asgari 40 bin Türk Liradan avansların verilmesini gerektirmekte
dir. Oysa, bu yıl verilen 20 bin lira oldukça yanlış olmuştur; bu da düzeltilmelidir diye düşü
nüyoruz.
Tohum konusuna gelince : 1986'dan bu yana kullanılan, kalitesi yüksek, genetik monogerm tohum, üretimi artırmıştır. Yüzde 70'in üzerindeki ekim alanlarında uygulama yapılmış
ve sonuçları görülmüş; dileğimiz, bu monogerm tohumların diğer yüzde 30'luk bölümde de
uygulanması ve bu tohumların dışarıdan ithali değil, kendi ülkemizde yetiştirilmesidir.
Toprak analizlerine gereken önem verilmemiştir. Pancar üreticilerine yeteri kadar kimya
sal gübre verilmemiştir. Toprak analizleri yapılarak, ihtiyaca göre kimyasal gübre verilmesini
istiyoruz.
— 264 —

T.B.M.M.

B :9

19 . 9 . 1990

O :1

Şekerpancanyla ilgili bir başka yanlış uygulama da pancar ekim sözleşmeleriyle ilgilidir.
Şeker Şirketinin çıkarları doğrultusunda, üretici hiç düşünülmeden bu sözleşmeler hazırlan
mıştır. Borçlar Kanunu ile çelişen tek taraflı akit şeklinde hazırlanan bu sözleşmeler, demokra
tik değildir; çağdışıdır ve belirsizliklerle doludur.
HAYDAR KOYUNCU (Konya) — Programa geçeriz.
ZEKt ÜNAL (Devamla) — Evet Sayın Koyuncu.
Şekerpancarı üretcilerinden pancarın ne zaman alınacağı, avansların ne zaman ve ne ka
dar ödeneceği, son tediyelerin ne zaman yapılacağı belirsizdir. Bu sözleşme ile Şeker Şirketi,
hem taraf hem hâkim hem de icra memuru konumundadır. Bu yanlış uygulamadan vazgeçil
melidir. Şeker Şirketinin karşısında, çiftçileri temsil eden Pankobirlik taraf olarak mutlaka ol
malıdır ve bu pancar ekim sözleşmeleri, Pankobirlikle beraber hazırlanmalıdır.
Pancar ekim sözleşmelerinde şu maddeler mutlaka olmalıdır: Pancar bedeli ödeme tarih
leri, avans miktarı ve tarihleri; verilecek aynî yardımlar, küspenin tamamının pancar üretcilerine verilmesi, pancardan kesilen haksız firelerin kaldırılması ve uzlaşmazlık halinde de Türkiye
Cumhuriyeti yasalarının geçerli olması.
Tarım kesiminde uygulanan yüzde 2 ila yüzde 4 oranındaki Stopaj Vergisi kaldırılmalıdır.
Doğru Yol Partisinin değerli üyesi Sayın Şendağ, biraz önce bu hususu da ortaya koydu,
onun söylediklerine ilave olarak belirteyim ki, pancar üreticisi her yıl zarar etmektedir. Halbu
ki, Anayasamız, "Kâr edenden vergi alınır" diyor. Oysa, şekerpancarı üreticisi hem zarar edi
yor hem de vergi ödüyor... Bu da, yanlış ve çarpık bir uygulamadır; bu nedenle, Stopaj Vergisi
nin kaldırılmasının doğru olacağını düşünüyoruz.
Şekerpancarı üreticilerini finans olarak destekleyen ve sermayesinin yüzde 75'ine sahip olan
Şekerbank, geçmiş yıllardan daha farklıdır; çiftçiye daha çok ve daha yeterli kredi verme gay
retleri içerisindedir. Dileğimiz, yüzde 43 ila yüzde 53 arasında -kredi boyutlarına göre- verilen
faiz limitlerinin biraz daha aşağıya çekilmesidir.
Şekerpancarının yan ürünü olan küspe ve yapraklarıyla ilgili besi projeleri hazırlanmalı
dır. Uygun büyüklükte uygulamaya konulan bu proje, 1988'de, 200 bin baş hayvani, 1989'da
100 bin baş hayvanı ve 1990'ın başlarında da 50 bin baş hayvanı kapsamış olmakla beraber,
bu sayılar mutlaka çoğaltılmalı, pancarın yan ürünleri olan küspesi ve yaprağından yararlanı
larak, ilgili koordinasyonlar ilgili yerlerle kurularak, bu uygulamaya da önem verilmelidir.
65 ilde, 12 500 köyde 1 milyon 300 bin üyesi bulunan pancar kooperatifleri ve üst yöne
timleri mutlaka özerkleştirilmelidir. Devlet, yönetimlerinden elini çekmeli, pancar üreticileri
kendi yönetimlerini kurmalıdır.
Ayrıca, pancar kooperatiflerinde çağdaş anlamda demokratik seçimler yapılmıyor. Her
yıl, özellikle, Eskişehir'deki seçimi müşahede ediyorum, üzüntü vericidir, kimin parası çoksa,
kim çok araba tutuyorsa, kim çok insanı köylerden kongrenin yapılacağı meydana getirebiliyorsa, o, seçimi kazanıyor... Bu, son derece yanlış bir uygulamadır. Buna, pancar kantarları
veya köy birimleri baz alınarak, delegasyon sistemi getirilmelidir, seçimler de bu şekilde yapıl
malıdır diye düşünüyorum.
Değerli milletvekilleri, diğer, yandan, giderek azalan ekim sahaları, üretim kapasitesinde
ki düşüklük, koruyucu ve teşvik edici önlemlerin alınmayışı, ülkemizi şeker ithal eder duruma
sokmuş tur. 1983 yılında 1 miyon 700 bin ton şeker üretebilen ve 500 bin ton şeker ihraç eden ul— 265 —
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kemiz, 1989 yılında 216 bin ton şeker ithal etmiştir. Bu, Hükümet için başarısızlıktır, ülkemiz
için başarısızlıktır.
Bir de, ülkemizdeki şeker fabrikalarının durumuna bakalım : Bugün, ülkemizde 25 adet
şeker fabrikası var; ancak, burada çok değişik rakamlar verildi; Sayın Bakan 30 rakamından
bahsetti, Sayın Şendağ 26 rakamından bahsetti, ben de 25 diyorum... Sanıyorum yanlış kay
naklardan bilgi alıyoruz...
Kaç tanedir efendim?
. DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECİLER (Konya) — 26 tanesi faaliyette; herhalde,
temeli atılanlarla birlikte 31 tane.
ZEKt ÜNAL (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Bakanım.
BAŞKAN — Evet, anlaşmış bulunuyorsunuz.
ZEKt ÜNAL (Devamla) — Bu fabrikalar hantal teknoloji ve düşük kapasiteyle çalıştırıl
maktadır. Bunun sebebi, tabiî ki, Hükümetin, yanlış uygulamalarla, gerekli hammaddeyi, (şe
kerpancarı nı) çiftçilerimize ürettirememesinden kaynaklanıyor. Bu eksikliğimiz varken, poli
tik yatırım adına, çok oy alacağım diye, rantabilite düşünülmeden, devlet, milyarlarca lira za
rara sokulmaktadır. Oysa, doğru olan, bu paraların, üreticilerin teşviklerinde ve var olan fab
rikaların modernizasyonunda kullanılmasıdır.
Sayın milletvekilleri, bugünlerde, Hükümetin gündeminde, şeker fabrikalarının özelleşti
rilmesi var. Mevcut Şeker Kanunu yürürlükten kaldırılarak, özelleştirmeye ilk adım atılacak...
önce, özel şirket statüsündeki 5 fabrikada, KİT mensubu olarak çalışan personelin özlük hak
larıyla ilgili idarî düzenlemeler yapılacak ve bu kuruluşların statüsü belirlenecek, sonra, KİT
statüsündeki fabrikaların özelleştirilmesine başlanılacak... Böylece, bu tasarı kanunlaştığında,
Hükümetin, pancar taban fiyatından satış fiyatına kadar, şekerdeki etkisi zamanla azaltılmış
olacaktır.
Aslında, bu yönüyle, tasarı çok fazla değişiklik getirmemekte, sadece, fiilî durum hukukîleştirilmektedir. Tasarının bizi esas endişeye düşüren yönü, özelleştirme kararırdır. Daha önce
ki özelleştirme kararlarının sonuçları ortadadır. Hükümetin, büyük propaganda ile kamuoyu
na arz ettiği kamu hisseleri, bir türlü amacına uymuyor; sermayeyi geniş tabana yayalım der
ken, sermayeyi hep zenginden yana yayıyoruz.
Burada başka bir özellik de, özelleştirmeye tabi tutulan 5 şeker fabrikasının, zararlı du
rumda olmasıdır. Daha önce, zararlı olan kuruluşların özelleştirilmesine karşı çıkan Hükümet,
çelişkiler içeresindedir. Bana göre, doğru olan, bu yoldan dönüş yok ise, bu fabrikaların, pan
car üreticilerinin birlikleri olan Pankobirlike devredilmesidir.
Tüm bu anlatmaya çalıştığım, şekerpancarı üreticilerinin sorunları, şeker sanayiinin için
de bulunduğu zorluklar konusunda yapmış olduğum değerlendirmenin faydalı oluduğu kana
atini taşıyor, verdiğim genel görüşme önergesine olumlu oy vermenizi bekliyor, hepinize saygı
larımı sunuyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz.
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Sak Ekinci; buyurun.
ANAP GRUBU ADINA SAÎT EKİNCİ (Burdur) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
Eskişehir Milletvekili Sayın Zeki Ünal ve 24 arkadaşının, pancar üreticilerinin sorunları konu
sunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergeleriyle ilgili olarak, Anavatan Grubunun gö
rüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızdayım.
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Bilindiği giui, ülkemiz illerinin tarım alanlarının büyük bir kısmında, halen, şekerpancarı
tarımı yapılmaktadır. Pancar tarımının ülke ekonomisine ve çiftçilerimize sağladığı faydaları
şu ana başlıklar altında özetlemek mümkündür :
Şeker üretimi için gerekli hammaddeyi karşılamak; münavebeli ekim sisteminin tatbiki ile
verimliliği artırmak ve polikültür tarım sayesinde çiftçilerin gelirlerini artırıp, risklerini azalt
mak; pancardan sonra ekilen mahsulde verimliliği artırmak, -özellikle hububatta bu artış yüz
de 20'ye kadar çıkmaktadır- ayrıca, gübre kullanımı, tarımsal mekanizasyonun yaygınlaşma
sıyla verimi artırmak ve kalitenin yükseltilmesini sağlamak; tekniğine uygun sulama ve tarım
sal mücadeleyi yaygınlaştırmak; yan ürünleri değerlendirerek, hayvancılığın gelişmesine katkı
da bulunmak; önemli miktarda istihdam sağlamak; ayrıca, diğer sektör ve sanayi ile bilhassa
ulaştırma hizmetlerine büyük ölçüde katkıda bulunmak.
Sayın milletvekilleri, ülkemizde nüfus artışı ve hayat seviyesinin yükselmesine paralel ola
rak, üç temel gıda maddesinden biri olan şeker tüketimi de hızla artmaktadır. Nitekim, 1926
yılında yurt içi tüketimi 63 400 ton iken, yine kişi başına tüketim 4,6 kilogram iken, 1989 yılın
da tüketim 1 milyon S10 bin tona ve kişi başına tüketim 27,1 kilograma yükselmiş bulunmak
tadır. Pancar tarımının, ülkemiz tarımı ve ekonomisine sağladığı büyük faydalar dikkate alına
rak, şeker talebinin yurt içi üretimle karşılanması politikası, şeker sanayiinin kuruluşundan iti
baren benimsenmiştir.
Değerli arkadaşlarım, huzurlarınızda övünerek ifade etmek isterim ki, bugün şeker fabri
kalarının tamamı, Türk mühendis, teknisyen ve işçilerinin eseri olarak ve yüzde 95'i yerli ola
rak yapılmaktadır. Yatırım programında olan Kırşehir, Yozgat, Kars ve Sivas şeker fabrikaları
nın tamamlanmasıyla birlikte, fabrika sayısı 31 olacaktır; Cihanbeyli için de etüdler yapma
maktadır.
Sayın milletvekilleri, 1989 yılında, olumsuz seyreden iklim şartları sebebiyle, son elli yılın
en büyük kuraklığı yaşanmıştır. Pek tabiî, elde olmayan bu sebepler, hem şekerpancarı verimi
ni hem de şeker varlığını olumsuz etkilemiştir. Yalnız, şunu özellikle ve önemle ifade etmek
isterim ki, 1986 yılında uygulanmasına başlanan genetik monogern tohum ekimi ve ekim-bakım
dönemlerinde alınan çaeşitli tarım tedbirleri sayesinde, 1989 yılında maruz kalınan kuraklık
tan en az etkilenen tarla ürünlerinden biri de, şekerpancarı olmuştur. Bu arada, İktidarımız
döneminde büyük önem verdiğimiz sulama yatırımlarının da etkisi büyük olmuştur. 1984 yı
lından (1984 yılı dahil) 1989 yılı sonuna kadar olan altı yıllık dönemde, 50 baraj tamamlanmış
tır; 1990 yılında da 10 baraj bitirilecektir. Bu suretle, yedi yılda 60 baraj bitirilmiş olacaktır.
Cumhuriyet tarihimizde bu, bir rekordur.
Bakanlar Kurulu kararıyla tespit ve ilan edilen şekerpancarı fiyatlarında bazı esaslar ölçü
olarak alınmakta ve değerlendirmeler de bunlara göre yapılmaktadır, özellikle, her yıl bütün
şekerpancarı üretim bölgelerinde, o bölgeleri genel olarak temsil edebilecek tarlalarda, tama
men üretici beyanlarına dayanan anketleme sistemi uygulanarak maliyet etütleri yapılmakta
ve ayrıca, yıl içinde, ücretlerde ve girdi fiyatlarında beklenen gelişmeler de dikkate alınmaktadır.
Bahse konu fiyat tespitinde bunlarla da yetinilmeyip, ilgili kuruluşların görüş ve önerileri
de dikkate alınmaktadır.
Değerli arkadaşlarım, şekerpancarı fiyatları görüşülürken, dikkate alınacak bazı hususla
rın da mevcudiyetini hesaba katmak gerekmektedir. Bunları da şöyle özetlemek mümkündür:
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Şekerpancarı üreticisine, ektiği, tohum ve kullandığı tarımsal mücadele ilaçları bedelsiz veril
mektedir. Yine her yıl, pancar bedelinin yaklaşık yüzde 40 - 50'si kadar aynî ve nakdî avans
dağıtılmakta ve bu avanslar için faiz tahakkuk ettirilmemektedir. Şekerpancarı üreticisine, üretilen
pancarın yüzde 30'u kadar yaş veya yüzde 15 yaş, artı binde 5'i kadar kuru pancar küspesinin
bedelsiz verildiği hesaba katılmalıdır. Bunlara ilaveten, ekimde ve mücadelede kullanılan alet
ve makineler için ücret de alınmamaktadır.
Bir başka artı da, ekimi yapan personelin ücretinin yarısından fazlasının Türkiye Şeker
Fabrikaları Anonim Şirketince karşılandığıdır.
Bütün bu artılar ve destekler yan yana konulduğunda, gerçek fiyatların, ortalama fiyat
tan yaklaşık yüzde 20 kadar yüksek olduğu anlaşılmaktadır.
Sayın milletvekilleri, 16 Mayıs 1990 tarihli Resmî Gazetede ilan edilen kararla, 1990 yılın
da 1 kilogram şekerpancarının fiyatı -altını çizerek ifade etmek isterim ki- geçen yıla göre yüz
de 62,3 oranında artırılarak, 125 liraya yükselmiştir.
Şeker maliyeti içinde yaklaşık yüzde 60'hk bir paya sahip şekerpancarı fiyatları tartışılır
ken, meselenin bir başka yanı da, tüketicinin de korunması gerektiği hususu dikkate alınmalıdır.
Sayın milletvekilleri, şeker üretiminde takip edilen temel politika, ülkemizde şeker tüketi
minin hızla yükselmesi, iç tüketimi karşılamak için daha fazla pancar ekimi yapılması, yoğun
bir el işçiliğini gerektiren pancar tanmında belirli mevsimlerde yeteri kadar işçi bulunamaması
ve işçi ücretlerindeki yükselmeler verimi menfî yönde etkilediğinden; tarla hazırlığından pan
car tesellümüne kadar geçen tüm devrede, süratle, mekanizasyona geçilmelidir.
Değerli milletvekilleri, muhalefetin ve önergeyi veren sözcünün beyan ettiği hususlar doğ
ru değildir. Çiftçimiz, Anavatan Hükümetleri devrinde en iyi dönemini yaşamıştır veya yaşa
maktadır; her istediğini bulmaktadır. O zaman bir kilo şeker almak için kuyruklarda bekleyen
çiftçi ve köylü vatandaşımız, tarlasını ekmek için bir litre benzin bulamadığından traktörünü
çalıştıramayan çiftçimiz, şimdi her şeyi bulmaktadır; huzur, sükun ve refah içinde yaşamaktadır.
Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar)
TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) — Pamuk paralarına da değin...
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Zeki Ünal, önerge sahipleri adına Sayın Süzer'in söz almasını arzu etmişlerdir; bu
vesileyle, kendilerine söz veriyorum.
Buyurun. (SHP sıralarından alkışlar)
KENAN SÜZER (Tokat) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, şeker, insan hayatında
ve ülke ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Ta, Kurtuluş Savaşı sonrasında bu önemi yaşa
yarak öğrenen ülkemiz Yüce Atatürk'ün de direktifleriyle, 1926 yılından itibaren Uşak ve Alpullu
Şeker Fabrikalarının kurulmasıyla başlayarak, ülkemizde şekerpancarı ve şeker fabrikalarını
yaygınlaştırmaya götürmüşlerdir. Bununla birçok önemli işi bir arada yapmak mümkün ol
muştur. örneğin, ülke sanayiinin lokomotifi haline gelmiştir şeker sanayii. Gelir dağılımının
adaletli yayılmasında ve sanayinin Anadolu'ya yayılmasında çok önemli işlevleri yerine getir
miştir.
Bugün hem tarıma, hem sanayiye öncülük yapan şeker sektörü, 26 şeker fabrikası, 5 ma
kine fabrikası, 4 ispirto fabrikası ve 21 küspe kurutma tesisi, 5 adet tohum üretme çiftliği gibi
tesislerle, Anadolu'da çiftçinin altmış altmışbeş yıllık birikimini değerlendirme olanağını bul
mamızı sağlamıştır.
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Sayın milletvekilleri, buna rağmen, ANAP Hükümeti, tarımı hiçe saymaya devam etti ve
devam ediyor. Hükümetlerin programına yıllardır bu görüş hakim oldu ve zannedildi ki, tarı
ma önem verirsek, sanayii göz ardı ederiz ve bu görüşle de tarım böylece göz ardı edildi, kal
kınma, yalnız sanayiyle olacak görüşü galip geldi. Halbuki, tarım ile sanayi birbiriyle çeliş
mez. Bunun en güzel örneğini bu sektörde görmek mümkündür ve bu vesileyle Partimizin de
bu konudaki yaklaşımını dile getirmek isterim.
Tarımda çok üreten ve köylüsü zengin bir ülkede sanayiye geçmek daha kolaylaşır. Bu ge
çişte de tarıma dayalı sanayi kullanılmalıdır. Tarıma dayalı sanayiin en güzel örneğini de, ta
rımla sanayiin kucaklaştığı şeker sektörü oulşturmaktadır.
Bu sektör, kalkınmanın tüm yurda yaygınlaştırılmasında, gelirin adil dağılımında hayran
lık verici bir örnek oluşturmuştur. Bütün bunlar ANAP Hükümetleri döneminde de maalesef
unutulmuş, vurgunculuk ve köşe dönnıe yolları açılmıştır.
Sayın milletvekilleri, pancar üretimi -çoğumuzun ilinde olduğu için hepimizin bilgileri
yenidir- en çileli üretimlerden biridir; ekiminden sökümüne, teslim edilişine, parasının alınma
sına kadar bir aile çilesidir, bir aile dramını oluşturur. Bir kere, çok zaman ister, bir yılınızı
vereceksiniz... Çok emek ister; beş altı yaşındaki çocuğunuzun bile çalışabileceği bir sektör
dür, pancar üretmek için çok emeğe ihtiyaç vardır, bir de ekonomik güç ister. Çünkü, önce
yatıracaksınız, bir yıl sonra teslim edeceksiniz, ondan da beş altı ay sonra parasını alacaksınız.
Bu bakımdan, bu harcamalar yapabilecek ekonomik gücü de çiftçi kendinde bulmak zorunda.
ödemelerini peşin yapan çiftçi, biraz önce de söylediğim gibi, teslimden beş altı ay sonra para
sını almakta; enflasyon da göz önüne alınırsa, yalnız emeğini belki kurtarabilmektedir. Çalış
tığı günlerin de yevmiyesini hesapladığımız zaman, çiftçiyi zararda görmek kesinlikle müm
kündür. Gübre, mazot zamları ve fire olayı, pancarda, çiftçinin belini bükmektedir. Gerçekten
çok fire düşülmekte, bir eksperin iki dudağının arasına çiftçinin bir yıllık ürünü terk edilmekte
ve onun bir çiftçi sözüyle çiftçinin emeği orada bırakılmaktadır.
Pancar alım fiyatlarının açıklanmasında çiftçinin söz hakkı yoktur; Hükümet ne verirse
onu almak mecburiyetinde bırakılmıştır. Halbuki, Avrupa'daki sosyal demokrat iktidarlarda,
yalnız taban fiyatın, alım fiyatının açıklanmasında hükümetin söz sahibi olması doğru bulun
mamıştır. Onu üreten çiftçinin, hatta çiftçi kuruluşlarının da etkin biçimde, hükümetin bu ka
rarının oluşturulmasında söz sahibi olması gerekmiştir; bu yapılmıştır.
Avanslar yüksek tutulmamakta, çiftçi, böylece destekten mahrum kalmaktadır. Söküm
avansı verilmek suretiyle, son günlerde çiftçi biraz olsun rahatlatılmalıdır.
Değerli milletvekilleri, Anadolu, maalesef, boşalmaktadır; hepinizin kendi yörelerinden
gözlemi budur. Pancar parası, sadece onu üreten çiftçinin gübre, mazot, işçilik ücretiyle ölçülmemelidir. Anadolu'daki köylüyü, kendi köyünde, kendine yeterli biçimde bırakmak zorunda
yız. Çiftçiyi; Tokat'ın, Yozgat 'in, Sivas'ın çiftçisini, "emeğinin karşılığı budur" diye -gerçi
o da verilmiyor- ekonomik güçlüklere iterseniz, Ankara'ya, İstanbul'a îzmir'e yük yüklerse
niz; ekonomi, içinden çıkılmaz bir hale döner. Sayıları 1 milyon 300 bin olan pancar çiftçisi,
ekonomik bakımdan beslenmeli, doyurulmalı, en azından kendi karnını doyuracak emeğinin
karşılığını alın teri soğumadan alacak biçime getirilmelidir ki, göç önlenmeli ve pancar üretici
si kendi köyünde rahat ve huzur içerisinde yaşamalıdır. Başka türlü, "rahat ve huzur içerisinde
'yaşıyor" demek de, bana göre, köyü ve köylüyü, özellikle pancar üreticisini tanımamak demektir.
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Değerli milletvekilleri, dünyada, şekerpancarı üretimindeki payımız yüzre 1,5 kadardır. Şe
kerpancarı üretimi konusu, en çok iddialı olduğumuz bir konudur. Şekerpancarını 59 ilde üre
tiyoruz, 10 bin köyde üretiyoruz; ama, dünya üretimindeki payımız yüzde 1,5... Bununla övün
mek pek doğru değil.
Şekerpancarı üretimine önem verilmesinin bir başka nedeni de, şeker, stratejik önemi olan
bir maddedir; bana göre, petrole eşdeğerdir, temel gıda maddesidir ve ülkenin şekersiz kalma
sı, petrolsüz kalmasından pek farklı sonuçlar doğurmaz, hatta daha vahim sonuçlar doğurabi
lir. Şeker ithal eden ülke durumuna gelmemizi, o bakımdan çok acı karşılamaktayım.
Değerli milletvekilleri, 300 bin ton şeker ithal edilmiştir. Bunun 150 bin tonunu özel sek
tör ithal etmiştir, özel sektör, şekerin tonunu 393 dolara Paris borsasından ithal etmiş, Şeker
Şirketi 477 dolara aynı borsadan şekeri getirtmiş, böyle olunca, özel sektörle Şeker Şirketi re
kabet edemez duruma gelmiş, özel sektör, elindeki şekeri satmış, Şeker Şirketinin depolarında
ithal şeker bekletilmiş, satamaz duruma gelmiştir. Böyle olunca da, ülkemiz açısından, 144 milyar
lira zarar meydana getirilmiştir.
Biraz önce, Sayın Bakan, üretimindeki düşüklüğü ve ithalatı, kuraklığa bağladı, "yağmur
yağsaydı bu iş olmayacaktı" dedi. Bir ülkenin geleceğini gökten yağacak iki damla yağmura
bağlayamazsınız; bir şeker üreticisinin cebine girecek parayı ve ülkenin ekonomisini, Hükümet
buna bağlayamaz..
YAStN BOZKURT (Kars) — Elbette, yağmur yağması gerekir.
KENAN SÜZER (Devamla) — Şimdi, efendim, "Vermeyince Mabud, neylesin Sultan
Mahmut" gibi düşünceler, saygıdeğer düşünceler olabilir, ama, ülke yönetiminde bir sorunu
çözecek bir hükümetin, işi Mabut'a, Mahmut'a bağlamak gibi bir sonuca götürmesi, bizleri,
gelecek yönünden kara düşüncelere sevk etmektedir.
YAStN BOZKURT (Kars) — Allah rahmet versin de, bereket olsun.
KENAN SÜZER (Devamla) — Elbette Allah rahmet versin; Allah daha çok yağmur ver
sin, bereket versin; onlara elbette saygımız var.
YAStN BOZKURT (Kars) — Yağmur yağarsa barajlar dolar zaten.
BAŞKAN — Lütfen efendim...
KENAN SÜZER (Devamla) — Ancak, ülke çiftçisinin, ülke ekonomisinin geleceğini, bir
hükümet yetkilisinin, yağmurla özdeşleştirmek gibi bir sonuca götürmesi hiç de doğru değil
dir; izin verirseniz bunu da söylemek istiyorum.
BAŞKAN — Sayın Süzer, lütfen toparlayalım.
KENAN SÜZER (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkanım.
YAStN BOZKURT (Kars) — Yağmur yağacak ki, barajlar dolacak.
BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen...
KENAN SÜZER (Devamla) — Sayın milletvekilleri, şeker sektöründe bir de tohumluk
olayı var. Biz, bu tohumluk ihtiyacımızı, kendi üretme çiftliklerimizdeki tohumluk pancardan
alıyoruz, Almanların KVS firmasına satıyoruz, onlar da bu tohumluklar üzerinde birtakım
ameliyelerde bulunuyorlar, aynı tohumları bize tekrar satıyorlar.
Bakınız, mekanizma nasıl dönüyor : Biz tohumu 9 bin liraya satıyoruz, Almanlar bunun
üzerinde ne yapıyorlar bilemiyorum; ama bize aynı tohumu tekrar 25 Marka satıyorlar. Bir
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zamanlar da 70 Marka satılmış bu. Şimdi, burada bir adaletsizlik olmuyor mu; bu tohumun
parası Şeker Şirketine bir külfet değil mi? tşin garibi, bu tohumlar fazla selülozlu olduğu için,
bu tohumdan elde edilen pancarların da işlemesinde daha çok enerjiye ihtiyaç duyuluyor. Me
sela; Batı Avrupa ülkeleri 10 kg şeker için yarım kilo kömür enerjisi kullanırken, bizde bu ra
kam 1 kilodur.
Sayın Bakanlığın, Şeker Şirketine, tohumların işlenmesini, kendi olanaklarımızla ve kendi
yatırımlarımızla karşılamasını önermesi en doğal yol olacaktır. Almanlar, maalesef, ülkemiz
de "tohumluk denemesi" adı altında sanayiimizle de oynamaktadırlar. Şeker sanayiimizi, her
yıl başka bir tohumluk modeli denemek suretiyle, deneme tahtasına da çevirmişlerdir; bunu
da sakıncalı ve tehlikeli bulmaktayız.
Değerli arkadaşlarım, elbette on onbeş dakikalık süre İçerisinde, 1 milyon 300 bin kişinin
tüm yurtta ektiği şekerpancarımn sorunlarını dile getirmek mümkün değildir. Bizim arzumuz
da bu idi ve genel görüşme talebimizi de bunun için sunduk. Yoksa, bunlar, gündem dışı ko
nuşmalarla ve Meclis denetim yollarıyla yapılabilirdi.
Yarın hepimiz seçmenlerimizin huzuruna gideceğiz. Çok önemli gördüğümüz şeker sektö
rünü enine boyuna konuşmak, şeker üreten işçimize, şekerpancarı üreten köylümüze gönül ra
hatlığıyla gidebilmek ve onlara Yüce Meclisin bütün bunları düşündüğünü göstermek bakı
mından; tüm grubu bulunan partilerden bu genel görüşmenin açılmasına katkıda bulunmasını
beklemekteyim.
Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim, saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Süzer.
Genel görüşme önergesi üzerindeki öngörüşmeler tamamlanmıştır.
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir.
Sözlü sorulara geçiyoruz.
VI. — SORULAR VE CEVAPLAR
A)

SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI

1. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, birinci Özal Hükümetinde görev alan eski bakanlara
taşıt tahsis edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/60)
BAŞKAN — 1 inci sırada, Samsun Milletvekili Sayın Ali Eser'in Başbakandan sorusu vardır.
Sayın Eser?.. Buradalar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.

2. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu 'nun, profesyonelfutbol liginde uygulanan pu
temine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/68)
BAŞKAN — 2 nci sırada, Zonguldak Milletvekili Sayın Güneş Müftüoğlu'nun, Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sorusu vardır.
Sayın Müftüoğlu?.. Yoklar.
Cevap verecek bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
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3. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Karadeniz Bakır işletmeleri Genel Müdürlüğü Yöne
tim Kurulu üyeliğine yapılan bir atamaya üişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/108)
BAŞKAN — 3 üncü sırada, Artvin Milletvekili Sayın Hasan Ekinci'nin, Devlet Bakanın
dan sorusu vardır.
Sayın Ekinci?.. Yoklar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
4. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, spor sahalarında meydana gelebilecek sportmenliğe
aykırı davranışları önlemek amacıyla ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Milli Eğitim Gençlik ve Spor
Bakanından sözlü soru önergesi (6/202)
BAŞKAN — 4 üncü sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Sarıgül'ün, Millî Eğitim
Gençlik ve Spor Bakanından sorusu vardır.
Sarıgül?.. Buradalar.
Cevap verecek Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
5. —istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Seul Olimpiyatlarına katılan yöneticilerin görevle
rine ve bunlar için Devletçe yapılan harcamaya ilişkin Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü
soru önergesi (6/203)
BAŞKAN — 5 inci sıradaki, istanbul Milletvekili Sayın Mustafa Sarıgül'ün sorusu, aynı
sebeple ertelenmiştir.
6. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Horzum Şirketler Grubuna 20.11.1985 tarihli proto
kolden önce ve sonra ne kadar vergi iadesi ve kaynak kullanımı destekleme primi ödendiğine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/234)
BAŞKAN — 6 ncı sırada, Adana Milletvekili Sayın Cüneyt Canver'in, Başbakandan so
rusu vardır.
Sayın Canver?.. Yoklar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yoklar.
Soru ertelenmiştir.
7. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği
Öğrenci Pansiyonunun kazan dairesinin onarımı için gerekli malzeme ve işçiliğin karşılıksız olarak T.K.I.
Orta Anadolu Linyit Işletmesince karşılandığı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
sözlü soru önergesi (6/126)
BAŞKAN — 7 nci sırada, Ankara Milletvekili Sayın Ömer Çiftçi'nin, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bıkanından sorusu vardır.
Sayın Çiftçi?.. Yoklar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yoklar.
Soru ertelenmiştir.
8. —izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Yumurtalık, Tekirdağ ve Aliağa'da termik santral
lar kurulacağı iddiasına ve Aliağa 'daki sanayi tesislerinin yaptığı olumsuz etkilere ilişkin Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/128)

— 272 —

T.B.M.M.

B :9

19 . 9 . 1990

O:1

BAŞKAN — 8 inci sırada, tzmir Milletvekili Sayın K. Kemal AnadoPun, Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanından sorusu vardır.
Sayın Anadol?.. Yoklar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yoklar.
Soru ertelenmiştir.

9. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Fostacı'ntn, Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu A.Ş.'nin
ortaklarına ve şirket anasözleşmesinde yer alan bazı hükümlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru
gesi (6/257)
BAŞKAN — 9 uncu sırada, Aydın Milletvekili Sayın Hilmi Ziya Postacı'nın, Devlet Ba
kanından sorusu vardır.
Sayın Postacı?.. Buradalar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yoklar.
Soru ertelenmiştir.

10. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum iline bağlı bazı köylerin elektrik sorununa iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/258)
BAŞKAN — 10 uncu sırada, Çorum Milletvekili Sayın Rıza Ilıman'ın, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sorusu vardır.
Sayın Ilıman?.. Yoklar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yoklar.
Soru ertelenmiştir.

11. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, hayali ihracatla ilgili olarak mahkemelere intik
eden veya Devlet Planlama Teşkilatında soruşturman devam eden dosyalara ilişkin Başbakandan
soru önergesi (6/138)
BAŞKAN — 11 inci sırada, Afyon Milletvekili Sayın Abdullah Ulutürk'ün, Başbakandan
sorusu vardır.
Sayın Ulutürk?.. Yoklar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yoklar.
Soru ertelenmiştir.

12. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, Sosyal Sigorta Kurumu emeklilerinin de yurt dış
tedavi imkanlarından yararlandırılmaları için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Çalışma ve Güv
Bakanından sözlü soru önergesi (6/162)
BAŞKAN — 12 nci sırada, Samsun Milletvekili Sayın İrfan Demiralp'in, Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sorusu vardır.
Sayın Demiralp?.. Yoklar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar.
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.

13. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, ÇAY - KUR'un elinde bulunan radyasyonlu
çaylara ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahoeci'nin cevabı (6/167)
BAŞKAN — 13 üncü sırada, Trabzon Milletvekili Sayın Mehmet Çakıroğlu'nun, Maliye
ve Gümrük Bakanından sorusu vardır.
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Sayın Çakıroğlu?.. Buradalar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar.
Soru önergesini okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Maliye ve Gümrük Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılma
sına aracılığınızı arz ederim.
Saygılarımla.
Mehmet Çakıroğlu
Trabzon
1. Çay - Kur Teşkilatı elinde bulunan 58 bin ton radyasyonlu çayı bölge halkına zarar
vermeden ne yapmayı düşünüyorsunuz?
BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Bakan.
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (tstanbul) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri, Sayın Mehmet Çakıroğlu'nun çay fabrikaları depolarında bulunan rad
yasyonlu çaylarla ilgili soru önergesine ilişkin cevabı sunuyorum :
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, 1986 ürünü radyasyonlu çaylarla ilgili olarak 10 Mayıs
1989 tarihli 22019 sayılı yazısıyla, "2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kanunu ile, 7.9.1985 ta
rih ve 18861 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Radyasyon Güvenliği Tüzüğü gereğince, aktivitesi 74 bin bskerel/kilogram altında olan maddeler, radyoaktif madde kapsamının dışında bı
rakılmış olup, bu maddelerin herhangi bir metotla imhasının radyasyon güvenliği bakımından
bir mahzurunun olmadığı, dolayısıyla, bu çayların depolanması, taşınması ve imhası hususunda
bir önlem alınmaksun çöp işlemine tabi tutulması gerekir" şeklinde bir görüş vermiştir.
Atom Enerjisi Kurumunun bu görüşü üzerine, mevcut depo sıkıntısı da dikkate alınarak,
birkı; im fabrikalardaki 1986 yılı ürünü çaylar, birinci etapta, Atom Enerjisi Kurumu uzmanla
rının nezareti altında, fabrikaların müsait sahalarına çıkarılarak üzerleri naylonla örtülmüştü.
ikinci etap olarak da, söz konusu çaylar, yine.Atom Enerjisi Kurumu uzmanlarının neza
reti altında fabrikaların müsait boş alanlarına gömülerek üzerleri kapatılmıştır.
7.8.1990 tarihi itibariyle, bu çayların 34 456 tonu gömülmüştür; geriye kalan 22 600 ton
çay ise, şimdilik kapalı depolarda muhafaza edilmekte olup, yer imkanı doğduğunda bunlar
da uygun şekilde imha edilecektir.
Tekrar belirtmek isterim : Bunlara, Atom Enerjisi Kurumunun, tüzüğü gereğince, "Çöp
işlemine tabi tutulması gerekir" şeklindeki görüşü üzerine bu işlemler yapılmıştır.
Arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Buyurun Sayın Çakıroğlu.
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sayın Bakanımızın verdiği cevabı ve Atom Ener
jisi Kurumunun vermiş olduğu raporu saygıyla karşılıyoruz. Biz, her ne kadar radyasyonlu çayları
içtiysek dahi, belli bir kısmı depolarımızdadır. İnşallah, kısa zamanda bu radyasyonlu çaylar
da elimi/den o doğrultuda kaybolur.
Radyasyonlu çayları içtik; ama, Trabzonspor, Barsenola'yı da yolcu etti. Trabzonspor'a
başarılar dilerim. (Alkışlar)
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BAŞKAN — Sayın Bakan da sizin kadar sevinmişlerdir.
Soru cevaplandırılmıştır.

14. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Trabzon - Maçka ilçesinde meydana
heyelandan zarar gören vatandaşlar için yaptırılacak konutlara ilişkin Bayındırlık ve iskân Bak
sözlü soru önergesi (6/168)
BAŞKAN — 14 üncü sıradaki, Sayın Çakıroğlu'nun soru önergesi, içtüzüğün 97 nci maddesi
gereğince ertelenmiştir.

15. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, ispir - Kundura, Tortum - Şayak, Dundu - Yap
ğı Tiftik, Pasinler - Tütün ve Ilıca - Süt fabrikalarının son durumlarına ilişkin Başbakandan s
soru önergesi (6/169)
BAŞKAN — 15 inci sırada, Sayın tsmail Köse'nin, Başbakandan sorusu vardır.
Sayın Köse?.. Yoklar.
Cevap verecek Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.

16. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli ilinde yapımları devam eden Gölcük Dev
Hastanesine ve sağlık ocaklarına aü inşaatların ne zaman tamamlanacağına ilişkin Sağlık ve So
dım Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler'in cevabı (6/174)
BAŞKAN — 16 ncı sırada, Sayın Alaettin Kurt'un, Sağlık Bakanından sorusu vardır.
Sayın Kurt?.. Buradalar.
Cevap verecek Bakan?.. Buradalar.
Soru önergesini okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandı
rılmasına aracılığınızı arz ederim.
Saygılarımla.
Alaettin Kurt
Kocaeli
Soru 1. 1987 yılı içerisinde tüm Kocaeli dahilinde ihalesi yapılmış olan 15 adet muhtelif
yerlerdeki sağlık ocaklarının kaba inşaatları ikmal edilmiş ve tahminen 6 aydan beri anılan
inşaatlar durmuş vaziyettedir. Yaptığımız tetkikte, inşaatların durmuş olmasının nedeni para
sızlıktır. Bu yıl içerisinde gerekli tahsis yapılarak yarım kalan sağlık ocakları tamamlanacak
mıdır?
2. Gölcük Devlet Hastanesi uzun zamandan beri inşa halindedir. Bu inşaat ne zaman
tamamlanarak hizmete sokulacaktır?
BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Bakan.
DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri, Kocaeli Milletvekili Sayın Alaettin Kurt tarafından, Kocaeli Vilayeti dahilindeki 15 adet
sağlık ocağının ve Gölcük Devlet Hastanesinin tamamlanıp tamamlanmayacağı sorulmaktadır.
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1987 yılı yatırım programında yer alan 15 adet, 1988 yılı yatırım programında yer alan
3 adet olmak üzere, toplam 18 adet köy tipi sağlık ocağının yapılması için 1988 yılında 300
milyon Türk Lirası ödenek ayrılmış, bunun serbest bırakılan 234 milyon lirası ti özel tdaresi
Müdürlüğüne gönderilmiştir. Anılan sağlık ocaklarının yapımını hızlandırmak, bir an önce
bitirilmelerini sağlamak amacıyla, ayrıca Sağlık Fonundan 200 milyon liralık ek ödenek, yine
ti özel tdare Müdürlüğüne 19.10.1988 tarihinde gönderilmiştir.
Söz konusu ilde yapımı devam eden 18 adet sağlık ocağından 6 adedinin geçici kabulü
yapılarak, kesin kabul safhasına gelinmiştir. Kalan sağlık ocaklarından S adedi, ortalama yüz
de 90, 4 adedi, ortalama yüzde 80, 3 adedi ise, ortalama yüzde 30 oranında fizikî gerçekleşme
ye haiz olup, inşaatlarının yapımına, hızla devam edilmektedir. Suali sorduğunuz tarih itibariy
le cevap arz ediyorum.
1984 yılında yapımı başlayan 100 yataklı Gölcük Devlet Hastanesi ise, 2.6.1989 gün ve 3274
sayılı onayla, 100 yataklı olarak hizmete girmiştir; Gölcüklülerin hizmetindedir.
Saygıyla bilgilerinize sunarım efendim. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Evet, Sayın Kurt, tatmin olmadınız zannediyorum.
ALÂETTtN KURT (Kocaeli) — İlavelerim var Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Buyurun.
ALÂETTtN KURT (Kocaeli) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; biraz önce, Sa
yın Bakanımız, bir birbuçuk yıl evvel vermiş bulunduğumuz bir soru önergesini burada cevap
landırdılar. Ancak, peşinen ifade etmeliyim ki, bu önergede kendileri adına söylenmesi gere
kenleri burada ifade ettiler. Yine dün burada ifade ettiğim gibi, bizim sorduklarımızın birçoğu
cevaplandırılmış değil, örneğin, bu İS sağlık ocağından bir tanesi olan Gebze - Beylikbagı Sağlık
Ocağı ne zaman hizmete açılacaktır?
Değerli milletvekilleri, bu sağlık ocağı dediğimiz binalar, üç katlı, yumruk kadar binalar
dır. 1987 yılında ihalesi yapıldı; 1987, 1988, 1989; işte 1990... Bu yumruk kadar binalar, her
halde tuğla yığını olsun diye, beton yığını olsun diye oraya yapılmadılar, o düşünce ve amaçla
planlanmadılar, halka, orada yaşayan insanlara sağlık hizmeti versin diye yapıldılar.
Sorumun cevabını alamadığım için şimdi soruyorum : 17 sağlık ocağından bir tanesi olan
Beylikbagı Sağlık Ocağını ne zaman hizmete açıyorsunuz, ne zaman doktor atayacaksınız, ne
zaman hemşire göndereceksiniz?..
Ve yine soruyorum : Hereke - Çamlıtepe Sağlık Ocağını ne zaman hizmete açıyorsunuz?.
Ve yine soruyorum : Gebze Merkez Sağlık Ocağını ne zaman tamamlıyorsunuz, ne zaman
hizmete açıyorsunuz?
Hani, ölüyü dirilten Anavatan Partisi iktidarına ne oldu? O tktidar ne oldu, kayıp mı
oldu? Dört senede yumruk kadar sağlık ocağı binaları yapılamıyor ve hizmete açılamıyor, ölüyü
dirilten iktidar ne oldu Sayın Bakan?. Onu arıyorum; eğer bulursanız ve bana da haber verirse
niz mutlu olurum.
Saygılar sunuyorum.
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.

17 — Kocaeli Milletvekili Alaeltin Kurt'un, Gebze ilçesinde sigorta hastanesi açılmasının düşü
nülüp düşünülmediğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/17
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18. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt 'un, Gebze Kapalı Spor Salonu inşaatının ne zaman ihale
edileceğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/177)
BAŞKAN — 17 ve 18 inci sıralarda yer alan sorular, içtüzüğün 97 nci maddesine göre
ertelenmiştir.
19. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük - Safranbolu karayoluna ilişkin Bayın
dırlık ve Iskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/184)
BAŞKAN — 19 uncu sırada, Zonguldak Milletvekili Sayın Şinasi Altıner'in, Bayındırlık
ve tskan Bakanından sorusu var.
Sayın Altıner?.. Buradalar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yoklar.
Soru ertelenmiştir.
20. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük - Yenice karayolu yapım çalışmalarının
durdurulma nedenine ilişkin Bayındırlık ve Iskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/185)
21. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük ilçesi Kaputtu Köyünde yaptırılacak afet
evlerine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/186)
BAŞKAN — Zonguldak Milletvekili Sayın Şinasi Altıner'in, 20 ve 21 inci sıralardaki so
ruları, cevap verecek sayın bakan Genel Kurulda hazır bulunmadığından, ertelenmiştir.
22. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'm, dış ülkelere gidecek vatandaşlara uygulanan vize
işlemlerinin kolaylaştırılması için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/188)
BAŞKAN — 22 nci sırada, Kütahya Milletvekili Sayın Mehmet Korkmaz'ın, Dışişleri Ba
kanından sorusu vardır.
Sayın Korkmaz?.. Yoklar.
Sayın Bakan?.. Yoklar.
Soru ertelenmiştir.
23. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, inek ithalatına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/317) (1)
BAŞKAN — 23 üncü sırada, Denizli Milletvekili Sayın Adnan Keskin'in, Tarım Orman
ve Köyişleri Bakanından sorusu var.
Sayın Keskin?.. Yoklar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar.
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
24. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, yıllık enjektör tüketimine ve kaçak olarak ülkemize
sokulduğu iddia edilen enjektörlere ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/196)
BAŞKAN — 24 üncü sırada, Afyon Milletvekili Sayın Abdullah Ulutürk'ün, Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanından sorusu var.
Sayın Uluturk?.. Yoklar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar.
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığından, soru düşmüştür.
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25. — içel Milletvekili M. Jstemihan Talay'm, ^Tarsus'un, şimdilik il yapılmasının
düşünülmediğine" dair 31.10.1988 tarihli beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/318)
BAŞKAN — 25 inci sırada, tçel Milletvekili Sayın tstemihan Talay'ın, Başbakandan soru
su vardır.
Sayın Talay?.. Yoklar.
Cevap verecek Sayın Bakan? Buradalar.
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığı için soru düşmüştür.
26. — Kocaeli Milletvekili Alâettin Kurt'un, Kocaeli ili Gebze ilçesinin öğretmen ihtiyacına iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/199)
27. —- Kocaeli Milletvekili Alâettin Kurt'un, Gebze ilçesi adliye binasının ve bu ilçede ağır ceza
mahkemesi kurulmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/200)
BAŞKAN — 26 ve 27 nci sıralardaki, Kocaeli Milletvekili Sayın Alâettin Kurt'un soruları,
içtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir.
28. — Adana Milletvekili Orhan Sendağ'm, günlük bir gazetenin 3.11.1988 tarihli nüshasında
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına atfen verilen habere konu teşkil eden olaya ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/207)
BAŞKAN — 28 inci sırada, Adana Milletvekili Sayın Orhan Şendağ'ın, Başbakandan so
rusu bulunmaktadır.
Sayın Şendağ?.. Buradalar.
Cevap verecek Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
29. —Kocaeli Milletvekili Alâettin Kurt'un, ülkemize sığman peşmergelerden bir kısmının Gebze
- Çayırovadaki Tarım Meslek Lisesinde istihdam edileceği iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/320)
30. —Kocaeli Milletvekili Alâettin Kurt'un, Kocaeli Valilik Konağı için yapılan harcamaya iliş
kin içişleri Bakarandan sözlü soru önergesi (6/321)
BAŞKAN — 29 ve 30 uncu sıralardaki, Kocaeli Milletvekili Sayın Alâettin Kurt'a ait so
rular, içtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir.
31. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta ili Yalvaç ilçesine bağlı Yarıkkaya ve
Kurusarı köylerinin içme suyu sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/209)
BAŞKAN — 31 inci sırada, İsparta Milletvekili Sayın Ertekin Durutürk'ün, Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sorusu vardır.
Sayın Durutürk?. Yoklar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada.
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığı için, soru düşmüştür.
32. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk 'ün, Gülbiriik 'çe 1988yılında gerçekleştirilen gül alım
larına ve yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/210)
BAŞKAN — 32 nci sırada, İsparta Milletvekili Sayın Ertekin Durutürk'ün, Başbakandan
sorusu bulunmaktadır.
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Sayın Durutürk?.. Yok.
Sayın Bakan?.. Buradalar.
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığı için, soru düşmüştür.
33. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta ili Senirkent ilçesine ait kanalizasyo
nun, bazı köylerin tarım arazilerini olumsuz yönde etkilediği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/211)
BAŞKAN — 33 üncü sırada, İsparta Milletvekili Sayın Ertekin Durutürk'ün, Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sorusu vardır.
Sayın Durutürk?.. Yok.
Sayın Bakan?.. Burada.
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığından, soru düşmüştür.
34. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk 'ün, İsparta ili Yalvaç ve Şarkikaraağaç ilçelerine
bağlı bazı kasaaba ve köylerde gölet yapılıp yapılmayacağına ilişkin Taran Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/212)
BAŞKAN — 34 üncü sırada, İsparta Milletvekili Sayın Ertekin Durutürk'ün, Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sorusu vardır.
Sayın Durutürk?.. Yoklar.
Sayın Bakan?.. Burada.
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığından, soru düşmüştür.
35. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Eğirdir Gölünde üretilen kerevit balıklarında
görülen hastalığın giderilmesi için ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/213)
BAŞKAN — 35 inci sırada, İsparta Milletvekili Sayın Ertekin Durutürk'ün, Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sorusu vardır.
Sayın Durutürk?.. Yoklar.
Sayın Bakan?.. Buradalar.
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığından, soru düşmüştür.
36. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Fonunun gelir
lerine ve harcamalartna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/214)
BAŞKAN — 36 ncı sırada, İsparta Milletvekili Sayın Ertekin Durutürk'ün, Başbakandan
sorusu vardır.
Sayın Durutürk?.. Yoklar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
37. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz 'in, Toplu Tonut ve Kamu Ortaklığı Forumundan konut
yapı kooperatiflerine 1988 yılında verilen krediye ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakam Recep
Ercüment Konukman'ın cevabı (6/223)
BAŞKAN — 37 nci sırada, Afyon Milletvekili Sayın Baki Durmaz'ın, Başbakandan soru
su vardır.
Sayın Baki Durmaz?., Buradalar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar.
Soru önergesini okutuyorum :
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına aracılı
ğınızı arz ederim.
Saygılarımla.
Baki Durmaz
Afyon
Soru 1. 1988 yılı içinde Kamu Ortaklığı ve Toplu Tonut Fonundan Konut Yapı Koopera
tiflerine verilen kredi miktarı ne kadardır? Verilen kredilerden her kooperatif ortağına düşen
pay kaç liradır?
2. Verilen kredilerle artan inşaat maliyetlerini karşılamada güçlük çeken, yarım kalmış
kooperatif inşaatlarının tamamlanması için ne gibi tedbirler düşünülmektedir?
BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Bakan.
DEVLET BAKANI RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (İstanbul) — Sayın Başkan,
muhterem milletvekilleri; Afyon Milletvekili Sayın Baki Durmaz'ın soru önergesine cevap ver
mek üzere huzurunuzdayım.
Toplu Konut Fonunun kurulduğu 1984 yılından 1988 yılına kadar 7 944 kooperatifin 496
291 ortağına 1 trilyon 729 milyar lira kredi açılmış ve bunun da 1 trilyon 178 milyar lirası öden
miştir. Kredilendirilen konutların 212 807 adedinin inşaatı tamamlanmıştır, tnşaatı devam eden
283 484 kooperatif konutu için hakediş ödemelerine devam edilmektedir. 1988 yılında koope
ratiflere ödenen hakediş miktarı ise 319,1 milyar liraya ulaşmıştır. 1988 yılında ortak başına
açılan kredi 4,5 milyon Türk Lirasıdır. Bu krediye, memur, işçi ve işçi emeklilerine açılan 1
milyonluk faizsiz krediyle, inşaatı en az yüzde 50 seviyesine gelince açılan 1 milyonluk tamam
lama kredisi ve inşaatı en az yüzde 90 seviyesine gelince açılan 1 milyonluk kredi daha ilave
edildiğinde, ortak başına açılan kredi miktarı 7,5 milyona ulaşmaktadır.
Toplu Konut Fonundan açılan kredilerin miktarları tespit edilirken, konut maliyetleri göz
önüne alınmaktadır; ancak, zaman içerisinde artan inşaat maliyetleri sebebiyle, kredinin ko
nut maliyetindeki payı düşmektedir. Bu durumda olan kooperatiflerin inşaatlarının yarım kal
masını önlemek için, inşaatlar ek kredilerle desteklenmektedir. Nitekim, inşaat seviyeleri en
az yüzde 50*ye gelince açılamakta olan tamamlama kredisine ilave olarak, 1988 yılında inşaat
seviyeleri yüzde 90-98 arasında olanlara 1 milyon Türk Lirası bitirme kredisi açılmaya başlan
mıştır. Bitirme kredisinin ödemelerine de öncelik tanınarak, inşaatların bir an önce tamam
lanması hedeflenmektedir. 1988 yılında tamamlanan 113 bin konut, bu hedefe ulaşıldığını açıkça
göstermektedir.
Saygılarımla. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Durmaz?..
BAKt DURMAZ (Afyon) — Teşekkür ederim efendim.
BAŞKAN — Biz de teşekkür ediyoruz.
Soru cevaplandırılmıştır.

38. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'tn, Avrupa ülkelerinde çalışan Türk işçilerinin aileler
parçalanmasını önlemek için ne- gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Dışişleri Bakanından söz
önergesi(6/224)
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39. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'tn, 1988 yılında tedavi masraflarım ödeyemedikleri için
hastanelerden kaçan veya borç senedi vererek taburcu olan vatandaşların borçlarına ilişkin Sağlık ve Sos
Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/225)
BAŞKAN — 38 ve 39 uncu sıralardaki, Afyon Milletvekili Sayın Baki Durmaz'ın sorula
rı, içtüzüğün 97 inci maddesine göre ertelenmiştir.
40. — Kocadi Milletvekili Alâettm Kurt'un, İstanbul'da, münteşir bir gazetenin 12.11.1988 ta
rihli nüshasında yer alan silah ticareti ile ilgili habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/227)
BAŞKAN — 40 inci sıradaki, Kocaeli Milletvekili Sayın Alaettin Kurt'un sorusu, içtüzü
ğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir.
41. — Bursa Milletvekili Abdulkadir CenkçUer'm, koruma sahası olarak ilan edilen Fethiye ve
Marmaris'te yapımlarına daha önce izin verilen tesislerin inşasının durdurulduğu iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/228)
BAŞKAN — 41 inci sırada, Bursa Milletvekili Sayın Abdulkadir Cenkçiler'in, Başbakan
dan sorusu vardır.
Sayın Cenkçiler?.. Yok.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
42. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Başbakan Turgut Ozal'ın, Göcek'teki yaz tatili sıra
sında kaldığı yatın kira bedeline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/332)
BAŞKAN — 42 nci sırada, Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genc'in, Başbakandan soru
su vardır.
Sayın Genç?.. Yok.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Ertelenmiştir.
43. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili Uhıdere ilçesi Kayadibi Köyü Evil
Mezrastndaki bir vatandaşın evinin jandarma tarafından yıkıldığı ve Kayadibi Köyünde zorunlu ikâmete
tabi tutulduğu iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/333)
44. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, 1986 ve 1987yıllarında Hakkâri ili Yüksekova
ilçesi Esendere Bucağından sınırı geçerken jandarma tarafından öldürülen veya yaralı olarak ele geçirilen
vatandaşlara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/334)
45. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili Uhıdere ilçesi Şenoba Köyü Tabur
Komutanının bazı uygulamalarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/335)

46. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili Yüksekova ilçesi Güvenli Köyüne
ait olan ve Dere Yaylasında otlatılmakta bulunan koyun sürüsüne Aytepe Karayolu görevlilerince d konul
duğu ve sürünün gümrüğe teslim edildiği iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/336)
BAŞKAN — 43,44,45 ve 46 nci sıralardaki, Hakkâri Milletvekili Sayın Cumhur Keskin'
in soruları, soru sahibinin izinli olması nedeniyle ertelenmiştir.

47. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesinde yapılmakta olan Sümerbank Konfeksiyon Fabrikasına ait inşaatın durdurulduğu ve tesisin Yalvaç Belediyesine satıldığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/239)
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BAŞKAN — 47 nci sırada, İsparta Milletvekili Sayın Ertekin Durutürk'ün Başbakandan
sorusu vardır.
Sayın Durutürk?.. Yok.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada.
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığından, soru düşmüştür.
48. — Kocaeli Milletvekili Alâettin Kurt'un, Kocaeli ilindeki belediyelere 1988 yılında yapılan
yardımlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/337)
BAŞKAN — 48 inci sıradaki, Kocaeli Milletvekili Sayın Alâettin Kurt'un sorusu, içtüzü
ğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir.
49. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Doğu Anadolu'daki bazı illerin yakacak sorununa
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/254)
BAŞKAN — 49 uncu sırada, Erzurum Milletvekili Sayın tsmail Köse'nin, Başbakandan
sorusu bulunmaktadır.
Sayın Köse?.. Yoklar.
Cevap verecek Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
50. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez 'in, Le Monde Gazetesi muhabirine verdiği demece ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/266)
BAŞKAN — 50 nci sırada, Ankara Milletvekili Sayın İbrahim Tez'in, Başbakandan soru
su bulunmaktadır.
Sayın Tez?.. Yoklar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada.
Sayın Tez ikinci defa bulunmadığı için, soru düşmüştür.
51. — izmir Milletvekili Uli Aksoy'un, Anadolu Bankasınca 100 milyon liranın üzerinde kredi
verilen kişi ve kuruluşlara ve bu kredilerin geri ödenip ödenmediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü
soru önergesi (6/345)
BAŞKAN — 51 inci sırada, tzmir Milletvekili Bayın Veli Aksoy'un, Devlet Bakanından
sorusu bulunmaktadır.
Sayın Aksoy?.. Yoklar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada.
Sayın Aksoy ikinci defa bulunmadığı için, soru düşmüştür.
52. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla Imamoğlu 'nun, Afşin - Elbistan Termik Santralına
ve bu bölgede katkısız biriket imalatının m zaman gerçekleştirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanından sözlü soru önergesi (6/269)
BAŞKAN — 52 nci sırada, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Atilla tmamoğlu'nun, Enerji
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sorusu bulunmaktadır.
Sayın tmamoğlu?.. Yoklar.
Cevap verecek Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.

53. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla Imamoğlu'nun, fasulye ürününe taban fiyat verilmesi
nin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/271
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BAŞKAN — 53 üncü sırada, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Atilla tmamoglu'nun,
Ihrım Orman ve Köyişleri Bakanından sorusu bulunmaktadır.
Sayın tmamoğlu?. Yoklar.
Cevap erecek Sayın Bakan?.. Burada.
Sayın tmamoğlu ikinci defa bulunmadığı için, soru düşmüştür.
54. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğju'nun, televizyonyaytnlartnt izleyemeyen Kah
ramanmaraş İlme bağlı üçe ve köylere ve Kahramanmaraş'ta Sümerbank ikinci satış mağazasvun ne za
man açüacağtna üişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/274)
BAŞKAN — 54 üncü sırada, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Atilla tmamoglu'nun,
Başbakandan sorusu bulunmaktadır.
Sayın tmamoğlu?.. Yoklar.
Cevap verecek bakan?.. Burada.
Bir defaya mahsus olma üzere ertelenmiştir.
55. — KahramanmaraşMületveküi Atüla İmamoğju'nun, Kahramanmaraş Hinde Sosyal Sigortalar Hastanesiyaputyyapumayacağma üişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önerge
si (6X76)
BAŞKAN — 55 inci sırada, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Atilla tmamoglu'nun, Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sorusu bulunmaktadır.
Sayın tmamoğlu?.. Yoklar.
Sayın Bakan?.. Buradalar.
Sayın tmamoğlu ikinci defa bulunmadığı için, soru düşmüştür.

56. — Zonguldak Mületveküi Şinasi Alttner 'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Karabük Hastanesinde
vefat eden emekli bir işçinin cesedininfarelertarafından tahrip edildiği iddiasına üişkin Çalışma ve Sosya
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/277)
BAŞKAN — 56 ncı sırada, Zonguldak Milletvekili Sayın Şinasi Altıner'in, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanından sorusu bulunmaktadır.
Sayın Altıner?.. Buradalar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
ŞİNASİ ALTINER (Zonguldak) — Buradalar efendim.
BAŞKAN — Cevap vermek istemediğine göre, demek ki hazır değiller.

57 — Denizli Mületveküi Adnan Keskm'in, Itifaflar Bankası Samanpazarı Şubesince Öztur Anonim
Şirketine verildiği iddia edilen krediye üişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/343)
BAŞKAN — 57 nci, sırada, Denizli Milletvekili Sayın Adnan Keskin'in, Devlet Bakanın
dan sorusu vardır.
Sayın Keskin?.. Yoklar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar.
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
58. — Hatay Mületveküi ÖnerMiski'nin, TEK Tbroslar işletmesinin Çukurova ElektrikÂ.Ş.'ne
dtvredümesinden doğacak bazı sorunlara üişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/348)

— 283 —

T.B.M.M.

B:9

19.9.1990

0:1

BAŞKAN — 38 inci sırada, Hatay Milletvekili öner Miski'nin, Enerji ve Tlıbiî Kaynaklar
Bakanından sorusu vardır.
Sayın Miski?.. Yoklar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.

59. — Sakarya Milletvekili Ahmet Nsidim'in, AIDS'li hastaların sayısına ve bu kanıda ne g
tedbirler almdtğtna ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/284)
BAŞKAN — 39 uncu sırada, Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sağlık ve Sosyal bar
dım Bakanından sorusu vardır.
Sayın Neidim?.. Yoklar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar.
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunamadığından, soru düşmüştür.

60. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'm, Keçiborlu İlçesine bağlı Gülköy ve Kavak köyle
sağlık evi yaptırümasma ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/28
BAŞKAN — 60 inci sırada, İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'm, Sağlık ve Sosyal ve
Yardım Bakanından sorusu vardır.
Sayın Gürdal?.. Yoklar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar.
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığından, soru düşmüştür.

61. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'm, Keçiborlu ilçesinin içme suyu ve kanalizasyon
runlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/286)
BAŞKAN — 61 inci sırada, İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'm, Başbakandan sorusu
vardır.
Sayın Gürdal?.. Yoklar.
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar.
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.

62. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'm, İsparta İli Sennkent Devlet Hastanesinin sorun
rına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/288)
BAŞKAN — 62 nci sırada, İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'm, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sorusu vardır.
Sayın Gürdal?.. Yoklar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada.
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığından, soru düşmüştür.

63. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun ili Vezirköprü İlçesinde şeker pancarı altmlar
hızlandırılması için ilave kantarlar kurulup kurulmayacağtna ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanında
su ve Devlet Bakam Mehmet Keçeciler'in cevabı (6/292)
BAŞKAN — 63 üncü sırada, Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sorusu vardır.
Sayın Eser?.. Buradalar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar.
önergeyi okutuyorum :
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masına aracılığınızı arz ederim.
Saygılarımla.
Ali Eser
Samsun
Soru : Vezirköprü (Samsun) ilçemizin şeker pancarı rekoltesi; normal şartlarda, İSO bin
tondan fazladır. Pancar teslimleri sadece 2 kantarda yapılagelmektedir ve köylümüz, çiftçimiz,
kış, yağış, soğuk hava şartlarında, günleri bulan nöbete girmekte, hem sağlıklarını ve hem de
ekonomik kaynaklarını israf etmektedirler. Bu problemin çözümü en az ilave 2 kantar daha
tesis etmekle mümkün olacaktır. Bu ilave kantarları kurmayı düşünür mtysünüz? "Evet" se,
ne zaman kuracaksınız?
BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Bakan.
DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Sayın Başkan, muhterem mil
letvekilleri, Samsun Milletvekilli Sayın Ali Eser'in, Samsun tli Vezirköprü tlçesinde şeker pan
carı alımlarının hızlandırılması için ilave kantarlar kurulup kurulmayacağına ilişkin soru öner
gesini cevaplandırmak üzere huzurlarınızdayım.
Sayın milletvekilleri, Samsun İlinin Vezirköprü tlçesinde yeni bir pancar tesellüm merkezi
kurulması teklifi incelenmiştir. İlçede, yılda ortalama olarak 26 bin dekar kadar pancar ekil
mekte ve rekolte 100 bin ton civarında olmaktadır. Vezirköprü tlçesinde üretilen pancar, halen
Adatepe ve Vezirköprü kantarlarında tesellüm edilmektedir, önümüzdeki yıllarda pancar tarımındaki muhtemel gelişmeler dikkate alınarak, ilçenin güneyinde Çalman pancar tesellüm mer
kezinin kurulmasına karar verilmiş ve ihalesi de 17.8.1989 tarihinde yapılmıştır. Bu kantar için
1989 yılında 145 milyon lira ödenek tefrik edilmiş ve söz'konusu kantar 1990 kampanyasında
da işletmeye alınmıştır. Vezirköprü, Adatepe ve Çalman'daki kantar tesisleriyle silo sahaları,
Vezirköprü'de üretilen pancarı çok rahatlıkla tesellüm edecek kapasiteye ulaştırılmıştır. Pan
car ekimine uygun arazi varlığıyla ekim ve üretim potansiyeli dikkate alındığında, Vezirköprü
tlçesinde dördüncü bir kantarın kurulması, bugün için düşünülmemektedir ve uygun da görül
memektedir.
Değerli milletvekiline hassasiyeti dolayısıyla teşekkür eder, hepinize saygılar sunarım.
(ANAP sıralarından alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Soru cevaplandırılmıştır.
64. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun ili Uzirköprü ilçesinde Devlet - millet yardımlasmastyla inşa edilen ortaöğretim yaldı öğrenci yurdunun ne zaman açılacağına ilişkin Millî Eğitim
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/293)

65. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Havza - Vezirköprü yolunun yapımına ve E - 5 karayolu
Hendek - Düzce güzergâhının onanmtna ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/29
BAŞKAN — 64 ve 65 inci sıralardaki, Sayın Ali Eser'e ait sorular, İçtüzüğün 97 nci mad> desine göre ertelenmiştir.
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66. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili Şemdinli ilçesi Kaymakamı hakkın
daki iddialara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/358)
BAŞKAN — 66 ncı sıradaki, Sayın Cumhur Keskin'in sorusu, soru sahibinin izinli olması
sebebiyle ertelenmiştir.
67 — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Çorum Belediyesinin 1984yılı Nisan ayından bugüne
kadar iller Bankasından aldığı avans borçlarının miktarına ilişkin Baymdtrltk ve Iskan Bakanından söz
lü soru önergesi (6/360)
67 nci sırada, Sayın Cemal Şahin'in, Bayındırlık ve tskân Bakanından sorusu vardır.
Sayın Şahin?.. Yoklar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
68. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, 1987yılı vergi taksidini geciktiren bir yü
kümlünün maruz kaldığı uygulamaya ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/295)
BAŞKAN — 68 inci sıradaki, Sayın Mehmet Çakıroğlu'nun sorusu, İçtüzüğün 97 nci mad
desine göre ertelenmiştir.
69., — Bingöl Milletvekili Haydar Baylaz'm, Sivas ili Gürün ilçesi Çayboyu Mahallesinde inşa
ettirilen afet konutlarının hak sahiplerine verilip verilmediğine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından
sözlü soru önergesi (6/298)
BAŞKAN — 69 uncu sırada, Sayın Haydar Baylaz'ın, Bayındırlık ve tskan Bakanından
sorusu vardır.
Sayın Baylaz?.. Yoklar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
70. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'tn, İsparta ili Sütçüler ilçesindeki Sağlık Merkezi ile
Koruyucu Hekimlik Merkez Sağlık Ocağının doktor ve araç sorunlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardan
Bakanından sözlü soru önergesi (6/299)
BAŞKAN — 70 inci sırada, Sayın ibrahim Gürdal'ın, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan sorusu vardır.
Sayın Gürdal?.. Yoklar.
Sayın Bakan?.. Buradalar.
Sayın Gürdal ikinci defa bulunmadığı için, soru düşmüştür.
71. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nm, Karakaya Barajı için kamulaşttrüan arazilere
ve kamulaştırma bedellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/308)
BAŞKAN — 71 inci sırada, Sayın Süleyman Çelebi'nin, Başbakandan sorusu vardır.
Sayın Çelebi?.. Yoklar.
Cevap verecek Sayın Bakana. Burada.
Sayın Çelebi ikinci defa bulunmadığı için soru, düşmüştür.
72. —Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Karadeniz Baka işletmeleri Samsun İzabe Tesislerindeki
rehabilitasyon çalışmalarına ilişkin Devlet Bakantndan sözlü soru önergesi (6/310)
BAŞKAN — 72 nci sıradaki, Sayın Ali Eser'in sorusu, İçtüzüğün 97 nci maddesine göre
ertelenmiştir.
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73. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'tn 1985 -1988yıllarmda Kaynak Kullanımım Destekle
me Fonundan yararlanabilmek için yatırvn amacıyla teşvik belgesi alanlara ve adt geçen Fondan kimlere
ne kadar ödeme yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/370)
BAŞKAN — 73 üncü sırada, Sayın Erdal Kalkan'ın, Başbakandan sorusu vardır.
Sayın Kalkan?.. Yoklar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
74. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'tn, İsparta - Eğirdir İlçesi Endüstri Meslek Lisesi
Sanat Okulunun ne zaman yaptlacağma ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakamndan sözlü soru
önergesi (6/311)
BAŞKAN — 74 üncü sırada, Sayın ibrahim Gürdal'ın, Mîllî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sorusu vardır.
Sayın Gürdal?.. Yoklar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
75. — Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'm, heyelan bölgesi ilan edilen Manisa İli Selendi İlçesi
Rahmanlar Köyü Hacılar Mahallesindeki vatandaşların yeni yerleşim alanına nakledilmeleri için çalışma
yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/312)
BAŞKAN — 75 inci sırada, Sayın Ümit Canuyar'ın, Başbakandan sorusu vardır.
Sayın Canuyar?.. Yoklar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada.
Sayın Canuyar ikinci defa bulunmadığı için soru önergesi düşmüştür.
76. — Kocaeli Milletvekili Alâettin Kurt'un, Tunceli - Geyiksuyu Yatılı İlköğretim Bölge Okulu
na ilişkin Millî Eğüim Gençlik ve Spor Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/313)
BAŞKAN — 76 ncı sıradaki, Sayın Alâettin Kurt'un sorusu, içtüzüğün 97 nci maddesine
göre ertelenmiştir.
77. — İstanbul Milletvekili Mustafa Songül'ün, profesyonel futbol kulüplerinin maç hâsılatların
dan elde ettikleri gelirlere ilişkin Mülî Eğüim Gençlik ve Spor Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/372)
BAŞKAN — 77 nci sırada, Sayın Mustafa SarıgüPün, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından soru önergesi vardır.
Sayın Sarıgül?.. Burada.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
78. — Antalya Milletvekili Adi Aydtn'tn, Devlet kuruluşlarında göreve alınmaları bakımından
Anadolu Üniversüesi Açık Öğretim Fakültesi mezunları ile diğerfakülte mezunları arasında ayrım yapıl
dığı iddiasına üişkin Mülî Eğüim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/326)
BAŞKAN — 78 inci sırada, Sayın Adil Aydın'ın, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan soru önergesi vardır.
Sayın Aydın?.. Yok.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
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79. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, izmir Büyükşehir Belediyesinin kurduğu veya ortak ol
duğu şirkete ve bu şirketlerin faaliyetlerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/373)
BAŞKAN — 79 uncu sırada, Sayın Ahmet Ersin'in, Başbakandan soru önergesi vardır.
Sayın Ersin?.. Yok.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar.
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadıkları için, soru düşmüştür.
80. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, doğalgaz santrallartna ilişkin Enerji ve TabİÎKaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/375)
BAŞKAN — 80 inci sırada, Sayın Fuat Atalay'in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
soru önergesi vardır.
Sayın Atalay?.. Yok.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.

81. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, Kemerköy Termik Santralı baca gazı arıtma tesisle
rine ve Karbova Termik Santralma ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/3
BAŞKAN — 81 inci sırada, Sayın Fuat Atalay'ın, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
soru önergesi vardır.
Sayın Atalay?.. Yok.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
82. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, bazı vatandaşalara ait telefonların güvenlik güç
lerince dinlendiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/377)
BAŞKAN — 82 nci sırada, Sayın Durmuş Fikri Sağlar'ın, Başbakandan soru önergesi vardır.
Sayın Şaftlar?.. Yok.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
83. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Türkiye Emlak Bankasınca 1988yılında ikram
fadmdan yapüan harcamaya ve "Hedef 1992" reklam kampanyasına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/378)
BAŞKAN — 83 üncü sırada, Sayın Fuat Atalay'ın, Başbakandan soru önergesi vardır.
Sayın Atalay?.. Yok.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar.
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
84. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, elektrik üretim yollarına ve maliyetlerine ilişkin Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/380)
BAŞKAN — 84 üncü sırada, Sayın Vefa Tanır'ın, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
soru önergesi vardır.
Sayın Tanır?.. Buradalar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
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85. — Konya Milletvekili Mfa Tantr'm, 1988yümda akaryakıta yapılan zamlara ilişkin Enerji
ve Tabiî Kaynaklar Bakamndan sözlü soru önergesi (6/381)
BAŞKAN — 85 inci sıradaki, Sayın Vefa Tanır'ın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
som önergesi, aynı sebeple ertelenmiştir.
86. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, 25,12.1988 tarihinde basma dağıtıldığı iddia edi
len "Türkiye Emlak Bankası çalışanları" imzalı açıklamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/382)
BAŞKAN — 86 ncı sırada, Sayın Fuat Atalay'm, Başbakandan soru önergesi vardır.
Sayın Atalay?.. Yok.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar.
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
87. — izmir Milletvekili Erol Güngör'ün, Tahtalı Barajı inşaatına ilişkin Bayındırlık ve iskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/383)
BAŞKAN — 87 nci sırada, tzmir Milletvekili Erol Güngör'ün, Bayındırlık ve tskân Baka
nından sorusu vardır.
Sayın Güngör?.. Yoklar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
88. —Edime Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, 1988yılında elektrikfiyatlarına yapılan zam
lara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakamndan sözlü soru önergesi (6/384)
BAŞKAN — 88 inci sırada, Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanından sorusu vardır.
Sayın Erçetin?.. Yoklar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
89. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, Anadolu ve Türkiye Emlak bankalartneaigerçekleş
tirildiği iddia edilen arsa atım ve satanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/385)
BAŞKAN — 89 uncu sırada, Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, Başbakandan sorusu
vardır.
Sayın Atalay? Yoklar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar.
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
90. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, Millî Savunma Bakanı Ercan Vuralhan'tn Dı
şişleri Bakanlığı İdari ve Malî işler Daire Başkam iken MİT Müsteşarlığına verdiği iddia edilen malze
melere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/386)
BAŞKAN — 90 inci sırada, tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, Başbakandan soru
su vardır.
Sayın Sağlar?.. Yoklar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
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91. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, 1988ytlmda kamu kuruluşları tarafından yab
kuruluşlara yapttrtlan araştırmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/387)

BAŞKAN — 91 inci sırada, Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Başbakandan sorusu
vardır.
Sayın Atalay?.. Yoklar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
92. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, Diyarbakır, Hakkâri ve Siirt illerinde 25.12.1
tarihinden bugüne kadar göz akma aknan vatandaşlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru ön

BAŞKAN — 92 nci sırada, Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, İçişleri Bakanından
sorusu vardır.
Sayın Atalay?.. Yoklar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada.
Sayın Atalay ikinci defa bulunmadığı için, soru düşmüştür.
93. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, Emlak Bankasınca 1988 yılında uluslararas
mşmanltk firmalarından alınan hizmetlere ve yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü so
(6/389)
BAŞKAN — 93 üncü sırada, Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Başbakandan sorusu
vardır.
Sayın Atalay?.. Yoklar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
94. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, elektrik üretin ve satış fiyatlarına ilişkin
ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/390)
BAŞKAN — 94 üncü sırada, Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanından sorusu vardır.
Sayın Erçetin?.. Yoklar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.

95. —Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, ülkemize sığman IraHüarayapdanyardvTÜara
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392)

BAŞKAN — 95 inci sırada, Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Başbakandan sorusu
vardır.
Sayın Atalay?.. Yoklar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
96. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Türk Kadınım Tanıtma ve Güçlendirme V
yapılan bağışlara ve Valfın denetimine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/393
BAŞKAN — 96 ncı sırada, Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Devlet Bakanından so
rusu vardır.
Sayın Canver?.. Yoklar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
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97. — Diyarbaktr Milletvekili Fuat Atalay'm, Petrol Arama ve Bftrolle İlgili Faaliyetleri Düzen
leme Fonuna ve elektrik maliyet fiyatlarına üişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/394)
BAŞKAN — 97 nci sırada, Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Başbakandan sorusu
vardır.
Sayın Atalay?.. Yoklar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar.
Sayın Atalay ikinci defa bulunmadığı için, soru düşmüştür.
98. — Samsun Milletvekili Cemal Alisan'tn, organize sanayi bölgeleri kurmak amacıyla Samsun
İline bağlı Asarağaç, Kutlukent ve Çtrakman köylerinde 1985 -1986yülartnda kamulaşttrüan arazilerin
bedellerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakantndan sözlü soru önergesi (6/404)
BAŞKAN — 98 inci sırada, Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sorusu vardır.
Sayın Alişan?.. Yoklar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada.
Sayın Alişan ikinci defa bulunmadığı için, soru düşmüştür.
99. — İstanbul Milletvekili Hüsnü Okçuoğlu'nun, 1978 -1988 yülartnda toplanan gelir vergileri
ne üifkin Maliye ve Gümrük Bakantndan sözlü soru önergesi (6/395)
BAŞKAN — 99 uncu sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Hüsnü Okçuoğlu'nun, Maliye
ve Gümrük Bakanından sorusu vardır.
Sayın Okçuoğlu?.. Yok.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar.
Sayın Okçuoğlu ikinci defa bulunmadığı için, soru düşmüştür.
100. — Aydm MilletvekiliHümiZiya Pbstacı'nm, T.C. Ziraat Bankasınca tarım satış koopera
tiflerine kuUandtrüan krediler için farklı faiz oranları uygulandığı iddiasına üifkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/405)
BAŞKAN — 100 üncü sırada, Aydın Milletvekili Sayın Hilmi Ziya Postacı'nın, Başba
kandan sorusu vardır.
Sayın Postacı?.. Buradalar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
101. —izmir Mületveküi Ahmet Ersin'in, izmir Büyükşehir Belediyesinin borçlarına üifkin İçiş
leri Bakantndan sözlü soru önergesi (6/396)
BAŞKAN — 101 inci sırada, tzmir Milletvekili Sayın Ahmet Ersin'in, içişleri Bakanından
sorusu vardır.
Sayın Ersin?.. Yoklar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar.
Sayın Ersin ikinci defa bulunmadığı için, soru düşmüştür.
Çalışma süremizin bitimine çok az bir zaman kalmış bulunduğundan, Meclis araştırması
ve genel görüşme önergeleri ile sözlü soruları görüşmek için, 20 Eylül 1990 Perşembe günü
saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.
Kapanma Saati : 18.07
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GÜNDEMI
9 UNCU BİRLEŞİM
19 . 9 . 1990 Çarşamba
Saat : 15.00
1
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
2
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER
3
SEÇİM
4
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER
5
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA
DAİR ÖNGÖRÜŞMELER
1. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal ve 24 arkadaşının, pancar üreticilerinin
sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/20)
2. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 15 arkadaşının, Sümerbank ve özel
leştirmeye tabi tutulacak diğer kamu iktisadî teşebbüsleri ile ilgili suiistimal iddiaları
nın gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/82)
3. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver ve 16 arkadaşının, ülkemizdeki anarşi
ve terör eylemlerinin nedenleri ile hedeflerini, bu eylemlerin arkasındaki güçleri ve
konuyla ilgili olarak alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/83)
4. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 20 arkadaşının, irtica hareketlerinin amaç
ve boyutlarını, iç ve dış desteklerini ve laikliği sağlıklı ve kalıcı temellere oturtmak
için alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/84)
5. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 29 arkadaşının, Amasra ve Yeniçeltek'de meydana gelen kazaların gerçek nedenlerini ve madencilik sektöründeki ka
zalar ile meslek hastalıklarının önlenmesi için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/85)
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6. —. izmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve 16 arkadaşının, Yeniçeltek Kömür
İşletmesindeki çalışma koşullarını, bu İşletmede meydana gelen iş kazasının sorumlu
larını ve konuyla ilgili olarak alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/86)
7. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse ve 24 arkadaşının, ülkemizdeki
maden ocaklarında meydana gelen iş kazalarının önlenmesi için alınacak tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88)
8. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu ve 27 arkadaşının, tütün üreticilerinin
sorunları ve 1989 ürünü tütün fiyatları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100
ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/23)
9. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 24 arkadaşının, Sayın Turgut özal'ın
Başbakanlığı döneminde; kendisinin ve bazı yakınlarının edindikleri mal varlıklarıyla
ilgili iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/89)
10. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve 15 arkadaşının, ülkemizin Avrupa
Topluluğuna tam üyeliğiyle ilgili gelişmeler konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/24)
11. — Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 20 arkadaşının, genel sağlık sigortasıyla
ilgili olarak hükümetçe yapılan çalışmalar konusunda Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/25)
12. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı ve 22 arkadaşının, ilaç ve ilaç sah
nayii konusunda Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/26)
13. — Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğulları ve 12 arkadaşının, ASELSAN'da
çalışan işçilerden bir kısmının topluca işten çıkarılmalarının nedenini ve Savunma Fo
nu Müsteşarlığınca açılan bilgisayar kontrollü telsiz sistemi ihalesi ile ilgili iddiaların
gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/90)
14. — Samsun Milletvekili Ali Eser ve 22 arkadaşının, baraj projeleri nedeniyle
gerçekleştirilen toplu kamulaştırmaların neden olduğu sorunları tespit etmek amacıyla
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/91)
15. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı ve 20 arkadaşının, ülkemizin sporla
ilgili sorunlarını tespit etmek ve ulusal bir spor politikası oluşturmak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/92)
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16. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 19 arkadaşının, hayvancılığımızın
içinde bulunduğu sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/94)
17. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler ve 16 arkadaşının, Trakya Yağlı
Tohumlar Tarım Satış Kooperatifini, içinde bulunduğu sorunlardan kurtarmak ve ülke
tarımına daha yararlı hale getirmek için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/95)
18. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve 29 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu
Anadolu'da satılan fabrikaların satış işlemleriyle ilgili iddiaların gerçeklik derecesini
ve bu fabrikaların yeniden hizmete açılabilmesi için alınacak tedbirleri tespit etmek
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96)
19. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 23 arkadaşının, Arifiye - Sincan çift hatlı
demiryolu inşaatından vazgeçilmesinin nedenlerini tespit etmek amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/97)
20. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 14 arkadaşının, ASELSAN*
la ilgili iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek ve soruna köklü çözüm getirmek
amacıyla Anayasanın 98 inci,-İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/98)
21. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin ve 29 arkadaşının, ülkemizde 1980
yılından sonra uygulanan ekonomik politikaların tarım sektöründe açtığı iddia edilen
tahribatın boyutlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin Önergesi (10/99)
22. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu ve 23 arkadaşının, kanun hükmünde ka
rarnamelerle ilgili olarak Hükümetçe yapılan uygulama konusunda Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin
önergesi (8/27)
23. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 13 arkadaşının, Sağlık Bakanlığında
yapıldığı iddia olunan kadrolaşma hareketinin boyutlarını ve bu uygulamanın insan
sağlığının korunması ve gelişimi üzerindeki etkilerini tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/100)
24. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 14 arkadaşının, Kanun Hükmünde karar
namelerle ilgili olarak Hükümetçe yapılan uygulamalar konusunda Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin
önergesi (8/28)
25. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül ve 19 arkadaşının, ülkemiz sporuyla
ilgili sorumsuz davranışları tespit etmek ve bu tür davranışlara »on vermek amacıyla
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Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mecli» araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101)
26. — Malatya Milletvekili Galip Demirel ve 65 arkadaşının, basın - yayın or
ganlarında yer alan, bazı milletvekillerinin yasama görevlerine ilişkin konularda görev
ve yetkilerini meşru olmayan işlere alet ettiklerine dair iddiaların gerçeklik derecesini
tespit etmek ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevî şahsiyetiyle ve milletvekille
riyle ilgili olarak kamuoyunda menfi imaj yaratılmasını önlemek amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/102)
27. — Kütahya Milletvekili Mustafa Uğur Ener ve 10 arkadaşının, Cumhurbaş
kanı Turgut özal ile A.B.D. Başkanı Bush'un görüşmelerine ait olup gizli kalması
gereken tutanakların basında yer alması olayı ile ilgili iddiaların açıklığa kavuşturul
ması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103)
28. — Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün ve 15 arkadaşının, Hükümetin fiyat
artışları ve hayat pahalılığı konusundaki görüş ve taahhütlerinin hangi ölçüde ger
çekleştiğini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişiklim önergesi (10/104)
29. — Kahramanmaraş Milletvekilli Ahmet Uncu ve 14 arkadaşının, yerel yöne
timlere tanınmış olan hak ve yetkiler kısılarak veya tamamen kaldırılarak belediyele
rin hizmet yapamaz hale getirildiği iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 'araştırması
açılmasına İlişkin önergesi (10/105)
30. — Diyarbakır Millötvekıilii Fuat Atalay ve 14 arkadaşının, Mardin tli Midyat
İlçesi Budaklı Köyünde 21.5.1990 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddiaları açık
lığa kavuşturmak ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/106)
31. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 10 arkadaşının, Hac sırasında
meydana gelen ve yüzlerce vatandaşımızın ölümüne neden olan olayların nedenlerini
ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 «inci, İçtüzüğün 102 ve 103
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/107)
32. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül ve 9 arkadaşının, mevcut hayat pa
halılığı karşısında memurların içine düştüğü durumu tespit etmek amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca ıbir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/108)
33. — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Grup Başkanı ve İzmir Millet
vekili Erdal İnönü ile Grup başkanvekiUeri Kocaeli Milletvekili Onur Kumbaracıbaşı
ve İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş'in, olağanüstü hal ibölgesindeki olumsuz
gelişmeler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/31)
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34. — Adarla Milletvekili Orhan Şendağ ve 13 arkadaşının, uluslararası taşımacı
lığımızın içinde bulunduğu darboğazdan kurtarılması için alınması gerekli tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/109)
35. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 19 arkadaşının, yetersiz ve dengesiz
beslenmenin vatandaşlarımız üzerindeki olumsuz etkilerini ve bu 'konuda alınması ge
rekli önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/110)
*
SÖZLÜ SORULAR
1. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, birinci Özal Hükümetinde görev alan eski
bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/60)
2. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol liginde
uygulanan puan sistemine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru
önergesi (6/68)
3. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Karadeniz Bakır İşletmeleri Genel
Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan bir atamaya İlişkin Devlet Bakanından
sözlü soru önergesi (6/108)
4. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, spor sahalarında meydana gele
bilecek sportmenliğe aykırı davranışları önlemek amacıyla ne gibi tedbirler alındığına
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/202) (1)
5. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Seul Olimpiyatlarına katılan yö
neticilerin görevlerine ve bunlar için Devletçe yapılan harcamaya ilişkin Millî Eğitim
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/203) (1)
6. — Adana Mületvekili Cüneyt Canver'in, Horzum Şirketler Grubuna
20.11.1985 tarihli protokolden önce ve sonra ne kadar vergi iadesi ve kaynak kullanı
mı destekleme primi ödendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/234) (1)
7. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Talebelerine
Yardım Derneği öğrenci Pansiyonunun kazan dairesinin onarımı için gerekli malzeme
ve işçiliğin karşılıksız olarak T.K.Î. Orta Anadolu Linyit İşletmesince karşılandığı id
diasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/126)
8. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Yumurtalık, Tekirdağ ve Aliağa*
da termik santrallar kurulacağı iddiasına ve Aliağa'daki sanayi tesislerinin yaptığı olum
suz etkilere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/128)
9. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Kuveyt Türk Evkaf Finans
Kurumu A.Ş.'nin ortaklarına ve şirket anasözleşmesinde yer alan bazı hükümlere iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/257) (1)
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lO. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum Hine bağlı bazı köylerin elekt
rik sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi
(6/258) (1)
11. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, hayalî ihracatla ilgili olarak mah
kemelere intikal eden veya Devlet Planlama Teşkilatında soruşturması devam eden
dosyalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/138)
12. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, Sosyal Sigorta Kurumu emekiilerinin de yurt dışı tedavi imkânlarından yararlandırılmaları için çalışma yapılıp yapa
madığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/162)
13. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, ÇAY - KUR'un elinde bu
lunan radyasyonlu çaylara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi
(6/167)
14. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Trabzon - Maçka ilçesinde
meydana gelen heyelandan zarar gören vatandaşlar için yaptırılacak konutlara ilişkin
Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/168)
15. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, İspir - Kundura, Tortum - Şayak,
Dumlu - Yapağı Tiftik, Pasinler - Tütün ve Ilıca - Süt fabrikalarının son durumları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/169)
16. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli ilinde yapımları devam
eden Gölcük Devlet Hastanesine ve sağlık ocaklarına ait inşaatların ne zaman tamam
lanacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/174)
17. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze ilçesinde sigorta hastanesi
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/175)
18. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze Kapalı Spor Salonu inşaatı
nın ne zaman ihale edileceğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Balkanından sözlü
soru önergesi (6/177)
19. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in,' Karabük - Safranbolu karayo
luna ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/184)
20. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük - Yenice karayolu ya
pım çalışmalarının durdurulma nedenine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü
soru önergesi (6/185)
21. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altınerln, Karabük ilçesi Kapullu Köyün
de yaptırılacak afet evlerine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/186)
22. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, dış ülkelere gidecek vatandaş
lara uygulanan vize işlemlerinin kolaylaştırılması için çalışma yapılıp yapılmadığına
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/188)
(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir.
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23. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, inek ithalatına ilişkin Tarım Orman
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/317) (1)
24. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, yıllık enjektör tüketimine ve ka
çak olarak ülkemize sokulduğu iddia edilen enjektörlere ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi (6/196)
25. — içel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, «Tarsus'un, şimdilik il yapılması
nın düşünülmediğine» dair 31.10.1988 tarihli beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/318) (1)
26. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli İli Gebze İlçesinin öğret
men ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi
(6/199)
27. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesi adliye binasının ve bu
ilçede ağır ceza mahkemesi kurulmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi
(6/200)
28. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, günlük bir gazetenin 3.11.1988 ta
rihli nüshasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına atfen verilen habere konu teş
kil eden olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/207)
29. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, ülkemize sığınan peşmergelerden bir
kısmının Gebze - Çayırova'daki Tarım Meslek Lisesinde istihdam edileceği iddiasına
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) (1)
30. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli Valilik Konağı için yapılan
harcamaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/321) (1)
31. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesine bağlı
Yarıkkaya ve Kurusarı köylerinin içme suyu sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/209)
32. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Gülbirlik'çe 1988 yılında ger
çekleştirilen gül alımlarına ve yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/210)
33. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Senirkent İlçesine ait
kanalizasyonun, bazı köylerin tarım arazilerini olumsuz yönde etkilediği iddiasına iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/211)
34. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç ve Şarkika
raağaç ilçelerine bağlı bazı kasaba ve köylerde gölet yapılıp yapılmayacağına ilişkin
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/212)
35. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Eğirdir Gölünde üretilen kerevit
balıklarında görülen hastalığın giderilmesi için ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/213)
36. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı
Fonunun gelirlerine ve harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/214)

—* —
37. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı fo
nundan konut yapı kooperatiflerine 1988 yılında verilen krediye ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/223)
38. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Avrupa ülkelerinde çalışan Türk işçi
lerinin ailelerinin parçalanmasını önlemek için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/224)
39. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 1988 yılında tedavi masraflarını öde
yemedikleri için hastanelerden kaçan veya borç senedi vererek taburcu olan vatandaş
ların borçlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/225)
40. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, istanbul'da münteşir bir gazetenin
12.11.1988 tarihli nüshasında yer alan silah ticareti ile ilgili habere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/227)
41. — Bursa Milletvekili Abdulkadir Cenkçiler'tn, koruma sahası olarak ilan edi
len Fethiye ve Marmaris'te yapımlarına daha önce izin verilen tesislerin inşasının dur
durulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/228)
42. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Başbakan Turgut özal'ın, Göcek'teki
ya2 tatili sırasında kaldığı yatın kira bedeline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/332) (1)
43. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Uludere İlçesi Kaya
dibi Köyü Evi] Mezrasındaki bir vatandaşın evinin jandarma tarafından yıkıldığı ve
Kayadibi Köyünde zorunlu ikâmete tabi tutulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/333) (1)
44. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, 1986 ve 1987 yıllarında Hakkâri
İli Yüksekova İlçesi Esendere Bucağından sınırı geçerken jandarma tarafından öldürü
len veya yaralı olarak ele geçirilen vatandaşlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/334) (1)
45. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Uludere İlçesi Şenoba Köyü Tabur Komutanının bazı uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/335) (1)
46s — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri îli Yüksekova İlçesi Gü
venli Köyüne ait olan ve Dere Yaylasında otlatılmakta bulunan koyun sürüsüne Aytepe Karakolu görevlilerince el konulduğu ve sürünün gümrüğe teslim edildiği iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) (1)
47. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesinde ya
pılmakta olan Sümerbank Konfeksiyon Fabrikasına ait inşaatın durdurulduğu ve te
sisin Yalvaç Belediyesine satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/239)
48. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli ilindeki belediyelere 1988
yılında yapılan yardımlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi
(6/337) (1)
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49. - Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Doğu Anadolu'daki bazı illerin ya
kacak sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/254)
50. _ Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Le Monde Gazetesi muhabirine ver
diği demece ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/266)
51. — izmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Anadolu Bakasınca 100 milyon liranın
üzerinde kredi verilen kişi ve kuruluşlara ve bu kredilerin geri ödenip ödenmediğine
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) (1)
52. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Afşin - Elbistan Ter
mik Santralına ve bu bölgede katkısız biriket imalatının ne zaman gerçekleştirileceği
ne ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/269)
53. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, fasulye ürününe taban
fiyat verilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/271)
54. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, televizyon yayınlarını
izleyemeyen Kahramanmaraş İline bağlı ilçe ve köylere ve Kahramanmaraş'da Sümerbank ikinci satış mağazasının ne zaman açılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/274)
55. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş İlin
de Sosyal Sigortalar Hastanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/276)
56. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
rabük Hastanesinde vefat eden emekli bir işçinin cesedinin fareler tarafından tahrip
edildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi
(6/277)
57. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Vakıflar Bankası Samanpazarı Şu
besince Öztur Anonim Şirketine verildiği iddia edilen krediye ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/343) (1)
58. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, TEK Toroslar İşletmesinin Çukurova
Elektrik A.Ş.'ne devredilmesinden doğacak bazı sorunlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) (1)
59. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, AIDS'li hastaların sayısına ve bu
konuda ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü
soru önergesi (6/284)
60. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesine bağlı Gülköy
ve Kavak köylerine sağlık evi yaptırılmasına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/285)
61. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesinin içme suyu ve
kanalizasyon sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/286)
62. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta ili Senirkent Devlet Has
tanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi
(6/288)
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63. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun îli Vezirköprü İlçesinde şeker
pancarı alımlarının hızlandırılması için ilave kantarlar kurulup kurulmayacağına ilişkin
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/292)
64. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun ili Vezirköprü İlçesinde Devlet millet yardımlaşmasıyla inşa edilen ortaöğretim yatılı öğrenci yurdunun ne zaman açıla
cağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/293)
65. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Havza - Vezirköprü yolunun yapımına ve
E - 5 karayolu Hendek - Düzce güzergâhının onarımına üişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/294)
66. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Şemdinli İlçesi Kay
makamı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/358) (1)
67. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Nisan
ayından bugüne kadar İller Bankasından aldığı avans borçlarının miktarına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) (1)
68. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, 1987 yılı vergi taksidini ge
ciktiren bir yükümlünün maruz kaldığı uygulamaya ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/295)
69. — Bingöl Milletvekili Haydar Baylaz'ın, Sivas İli Gürün İlçesi Çayboyu Ma
hallesinde inşa ettirilen afet konutlarının hak sahiplerine verilip verilmediğine üişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/298)
70. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta İli Sütçüler ilçesindeki
Sağlık Merkezi ile Koruyucu Hekimlik Merkez Sağlık Ocağının doktor ve araç sorun
larına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/299)
71. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Karakaya Barajı için kamulaş
tırılan arazilere ve kamulaştırma bedellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/308)
72. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Karadeniz Bakır İşletmeleri Samsun İza
be Tesislerindeki rehabilitasyon çalışmalarına üişkin Devlet Bakanından sözlü soru
önergesi (6/310)
73. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın 1985 - 1988 yıllarında Kaynak Kul
lanımını Destekleme Fonundan yararlanabilmek için yatırım amacıyla teşvik belgesi
alanlara ve adı geçen Fondan kimlere ne kadar ödeme yapıldığına üişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/370) (1)
74. — İsparta Milletveküi İbrahim Gürdal'ın, İsparta - Eğirdir İlçesi Endüstri
Meslek Lisesi Sanat Okulunun ne zaman yapılacağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/311)
75. — Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'ın, heyelan bölgesi ilan edilen Manisa
İli Selendi İlçesi Rahmanlar Köyü Hacılar Mahallesindeki vatandaşların yeni yerleşim
alanına nakledilmeleri için çalışma yapüıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/312)
76. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Tunceli - Geyiksuyu Yatılı İlköğre
tim Bölge Okuluna ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/313)
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77. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, profesyonel futbol kulüplerinin
maç hâsılatlarından elde ettikleri gelirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/372) (1)
78. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, Devlet kuruluşlarında göreve alınma
ları bakımından Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi mezunları ile diğer fa
külte mezunları arasında ayrım yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spot
Bakanından sözlü soru önergesi (6/326)
79. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir Büyükşehir Belediyesinin kurdu
ğu veya ortak olduğu şirketlere ve bu şirketlerin faaliyetlerine ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/373) (1)
80. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, doğalgaz santrallarına ilişkin Enerji
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/375) (1)
81. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Kemerköy Termik Santralı baca
gazı arıtma tesislerine ve Karlıova Termik Santralına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi (6/376) (1)
82. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, bazı vatandaşlara ait telefonla
rın güvenlik güçlerince dinlendiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/377) (1)
83. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Türkiye Emlak Bankasınca 1988
yılında ikram faslından yapılan harcamaya ve «Hedef 1992» reklam kampanyasına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/378) (1)
84. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, elektrik üretim yollarına ve maliyetle
rine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/380) (1)
85. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'in, 1988 yılında akaryakıta yapılan zam
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/381) (1)
86. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 25.12.1988 tarihinde basına dağı
tıldığı iddia edilen «Türkiye Emlak Bankası çalışanları» imzalı açıklamaya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/382) (1)
87. — izmir Milletvekili Erol Güngör'ün, Tahtalı Barajı inşaatına ilişkin Bayın
dırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/383) (1)
88. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, 1988 yılında elektrik fiyatla
rına yapılan zamlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/384) (1)
89. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Anadolu ve Türkiye Emlak ban
kalarınca gerçekleştirildiği iddia edilen arsa alım ve satımlarına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/385) (1)
90. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Millî Savunma Bakanı Ercan
Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığı idarî ve Malî işler Daire Başkam iken MİT Müste
şarlığına verdiği iddia edilen malzemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/386) (1)
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91. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 1988 yılında kamu kuruluşları ta
rafından yabancı kuruluşlara yaptırılan araştırmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/387) (1)
92. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır, Hakkâri ve Siirt ille
rinde 25.12.1988 tarihinden bugüne kadar göz altına alınan vatandaşlara ilişkin İçişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/388) (1)
93. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Emlak Bankasınca 1988 yılında
Uluslararası danışmanlık firmalarından alınan hizmetlere ve yapılan ödemelere ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) (1)
94. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, elektrik üretim ve satış fiyat
larına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/390) (1)
95. — Diyarbakır Milletveküi Fuat Atalay'ın, ülkemize sığınan Iraklılara yapılan
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) (1)
96. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlen
dirme Vakfına yapılan bağışlara ve Vakfın denetimine ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/393) (1)
97. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Petrol Arama ve Petrolle İlgili
Faaliyetleri Düzenleme Fonuna ve elektrik maliyet fiyatlarına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/394) (1)
98. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, organize sanayi bölgeleri kurmak
amacıyla Samsun İline bağlı Asarağaç, Kutlukent ve Çırakman köylerinde 1985 - 1986
yıllarında kamulaştırılan arazilerin bedellerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından
sözlü soru önergesi (6/404) (1)
99. — İstanbul Milletvekili Hüsnü Okçuoğlu'nun, 1978 - 1988 yıllarında toplanan
gelir vergilerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/395) (1)
100. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, T. C. Ziraat Bankasınca tarım
satış kooperatiflerine kullandırılan krediler için farklı faiz oranları uygulandığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/405) (1)
101. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, izmir Büyükşehir Belediyesinin borçla
rına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/396) (1)
102. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, «İcraatın İçinden» ve «Gelişen
Türkiye» adlı programların Ankara Video Ajans A.Ş.'ne yaptırılmasının nedenine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/406) (1)
103.j — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sivas - Kangal, Soma ve Yatağan
bölgelerinde termik santralleri besleyecek kömür ocaklarının özel sektöre devredileceği
iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/397) (1)
104. — İstanbul Milletvekili Aytekin Kotil'in, istanbul Anakent Belediyesince ku
rulan şirketlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) (1)
105. — Istartbul Milletvekili Aytekin Kotil'in, tstan'bul Anakent Belediyesince
25.3.1983 tarihinden bu yana gazetelere verilen ilanlar için yapılan ödemelere ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/399) (1)
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106. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sovyetler Birliğinden ithal edilen
doğalgazın hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/400) (1)
107. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, SEKA ve Edirne - OLMUKSA'da
çalışan işçiler hakkında emniyet müdürlüklerince albüm düzenlendiği iddiasına ilişkin
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/401) (1)
108. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Emlak Bankasının amblemi ile ilgili
çalışmalara ve bu nedenle yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/328)
109. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/329)
110. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, ülkemizde traktör üreten firma
lara ve 1986 - 1988 yıllarındaki üretim miktarlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/330)
111. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Altunkaya Barajı sahasında kalan Vezir
köprü ilçesi Düzce Köyüne ait arazilerin kamulaştırma bedellerine ilişkin Bayındırlık
ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/339)
112. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, doğalgaz ithali ile ilgili sözleşme
ye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/402) (1)
113. — izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Türkiye Emlak Bankasının amb
leminin bir Amerikan firmasına çizdirildiği iddiasına ve amblem değişikliği nedeniyle
yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403) (1)
114. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Bezm-i Âlem Üniversitesinde
sözleşmeli olarak çalışmak isteyen sağlık personeline imzalattırılan hizmet akdine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/408) (1)
115. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Emlak Bankası eski Genel Mü
dürünün Arnerikaya gidiş nedenine ve hakkında soruşturma açılması için Cumhuriyet
Savcılığınca istenilen iznin geciktirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/409) (1)
116. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, istanbul Valiliğince bazı sanatçıların
konserlerinin yasaklandığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/410) (1)
117. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli ili Hozat ilçesi Em
niyet Amirliğinde görevli bir komiser ile bir polis memuru haklarındaki iddiaya ilişkin
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/411) (1)
118. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 1985 - 1988 yılları arasında hayalî
ihracat yaparak haksız vergi iadesi alan firmalara ne gibi müeyyideler uygulandığına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/412) (1)
119. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Fiskobirlik 1988 yılında ger
çekleştirilen fındık alımlarına ve bu nedenle yapılan ödemelere ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/4.1.4) (1)
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120. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Ankara Bahçelievler sem
tinde 29.1.1989 günü meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/415) (1)
121. — Ankara Milletvekili Rıza Yımaz'ın, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fa
kültesinde can güvenliği olmadığı gerekçesiyle Dekanlığa dilekçe veren öğrenciler hak
kında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/416) (1)
122. — Adana Milletvekili M. Selahattin Kılıç'ın, 19.7.1988 tarihli ve 88/13161
sayılı kararnameden istifade eden firmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(Ö/417) (1)
123. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, MİT ile İlgili bazı iddialara ilişkin
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/418) (1)
124. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, yeraltı mafyası olarak nitelendirilen
grupların son günlerde neden oldukları olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/420) (1)
125. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Anadolu ve Türkiye Emlak Kredi
bankalarının 1987 ve 1988 yıllarına ait kârlarının yüksek gösterildiği iddiasına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/421) (1)
126. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, kamu bankalarının 1987 ve 1988 yıl
larındaki bazı harcamalarına ve Emlak Bankasına ait arazi ve binalardan bir kısmının
satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) (1)
127. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, hayalî olduğu kuşkusuyla Merkez
Bankasınca incelenmekte olan ihracat dosyalarının 25.2.1987 tarihli kararname gereğin
ce Devlet Planlama Teşkilatına devredildiği ve incelemeler tamamlanmadan vergi iade
lerinin ödendiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/424) (1)
128. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzurum İli Şehkaya İlçesine bağlı
Yoğurtçular ve Nişantaşı köyleri arasındaki mera davası ile ilgili mahkeme kararının
infazı sırasında meydana gelen olayın sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/426) (1.)
129. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, tarım arazilerinin sulanmasında
elektrikten yararlanılabilmesi için elektrik şebekelerinin tevsii hususunda çalışma yapı
lıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi
(6/427) (1)
130. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan İli Merkez İlçesi Aşağı
ve Yukarı Molla Gürani mahallelerinin Merkez Belediyesi sınırları içine alınmaması
nın nedenine ilişkin İçişleri Bakamndan sözlü soru önergesi (6/428) (1)
131. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'm, il mahallî idareler kontrolörlerine
denetim özel hizmet tazminatı verilmemesinin nedenine ilişkin İçişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/429) (1)
132. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, 31.12.1988 tarihi itibariyle TARİŞ'in
üreticilere ne kadar borcu bulunduğuna ve bu borcun ne zaman ödeneceğine ilişkin
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/430) (1)
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133. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta Tapu Sicil Müdürlüğü ile
ilgili olarak Valilikçe yapılan tahkikata ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/431) (1)
134. _ İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Burdur 11 merkezindeki ilk ve orta
dereceli okullarda görevli öğretmenlerin bir kısmının çeşitli köy ve kasaba okullarına
nakledildikleri iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru
önergesi (6/353)
135. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, 7.10.1988 tarihinde Tuzla
mevkiinde gerçekleştirilen operasyonla ilgili olarak bir dergide yer alan iddialara iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/432) (1)
136. _ Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Emlak Bankası eski Genel Müdü
rünün talimatlarıyla yapılan döviz değişim işlemlerine ve bu Bankaca Türk Kadını
Gazetesine ödenen reklam ücretine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/433) (1)
137. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Şemiler döneminde Emlak
Bankasınca aylılk bir gazeteye ödenen reklam ücretine ve bir firmaya kullandırılan dö
viz kredisinin ödenmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/434) (1)
138. — Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'ın, Manisa İli Selendi İlçesine bağlı
bazı köylerin içme suyu sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/355)
139. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, ülkemizce de imzalanmış olan iş
kenceye Karşı Avrupa Sözleşmesi ile işkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi
hükümlerine uyulmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/441) (1)
140,, — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Emlak Bankasınca bir firmaya temi
natsız kredi verildiği ve Memduh Paşa Yalısının fahiş fiyatla satın alındığı iddialarına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/435) (1)
141. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, lig maçlarını izleyecek öğrenci
ler için bilet fiyatlarında tenzilat yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) (1)
142. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, bir öğretmenin, düşünce suçu nede
niyle görevinden alındığı ve genel idare hizmetleri sınıfına atandığı iddiasına ilişkin
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/442) (1)
143. — Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un, Tunceli, Erzincan ve Malatya il
lerine bağlı bazı köylerde yeni yaptırılan camilere atanan imamlara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/451) (1)
144. _ Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, günlük bir gazetenin 27.11.1988 ta
rihli nüshasında yer alan S.S.K. Genel Müdürü ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/443) (1)
145. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 9 Eylül Üniversitesi Denizli Mühen
dislik Fakültesi öğretim üyelerinden birine Fakülte Dekanınca hakaret edildiği ve gö
revinden alındığı iddialarına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü
soru önergesi (6/362)
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146. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutüfk'ün, İsparta ili Yalvaç ilçesine bağlı
bazı köylerin yol sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/363)
147. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta îli Sütçüler ilçesi Karadiken Köyünün su sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/364)
148. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Anavatan Partisi belediye başkan
adayları hakkında görüş bildirdikleri iddia edilen vali ve kaymakamlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/365)
149. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, yapılacak olan mahallî idareler
seçimleri nedeniyle bazı seçim bölgelerinde vali ve kaymakamlarca aday yoklaması
yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/444) (1)
150. — izmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Nihat Sargın ve Haydar Kutlu ile ilgili
davayı izlemek isteyen vatandaşların maruz kaldıkları uygulamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/445) (1)
151. •— tzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, düşünce suçlusu olarak gözaltına alınan
sanıklara farklı muamele yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/446) (1)
152. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, ülkemizin tanıtılması amacıyla
1988 yılında Türkiye'ye hangi ülkelerden kaç kişi çağrıldığına ve bu amaçla ne kadar
harcama yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/448) (1)
153. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Konya İli Çumra İlçesi kapatılan
ülkü ocakları başkanının bugüne kadar yakalanamamasınm nedenine ilişkin İçişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/450) (1)
154. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca
üretilen ve Rusya'dan ithal edilen doğalgaz miktarlarına ilişkin Devlet Bakanından
sözlü soru önergesi (6/367)
155. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Devlet eski Bakanı Yusuf Bozkurt
Özal'ın yurt dışı seyahatler nedeniyle aldığı harcırah miktarına, Başbakanın tedavisi
için yapılan harcamaya ve 1987 yılındaki yurt dışı seyahatlerde götürülen hediyelik
eşyaların tutarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/458) (1)
156. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, küçük esnaf ve zanaatkarlara kul
landırılan kredinin miktarına ve şartlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/452) (1)
157. — Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş'in, Emlak Bankasınca 12.9.1980
tarihinden bu yana üretilen konutlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi
(6/453) (1)
158., — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Ankara Merkez Kapalı Cezaevi
4 üncü koğuşunda bulunan siyasî hükümlülere özel jandarma timi tarafından işkence
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakamndan sözlü soru önergesi (6/454) (1)
159. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, ülkemizde mevcut Kur'an kurs
larına ve özel vakıflarca açılan ve yönetilen öğrenci yurtlarına, özel okullara ve dersanelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) (1)
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160. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'ın, Sakarya Üniversitesi inşaatına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/422)
161. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Köy - Koop. Merkez Birliği kurul
ması için yapılan girişimlerin engellendiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) (1)
162. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Şarköy Belediye Başkanlığı se
çiminin iptali nedeniyle Valilikçe Belediye Başkanvekilliğine yapılan atamaya ilişkin
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/461) (1)
163. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yusuf Bözkurt özal ile Aydın Cor
poration A.Ş. arasında ilişki bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/463) (1)
164. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Ödemiş'te üniversite veya yüksekokul
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
önergesi (6/425)
165. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, spor tesisi yapma ve antrenör
bulundurma zorunluluğunu yerine getirmeyen müesseselere karşı ne gibi önlemler alı
nacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/437)
166.: — İstanbul MÜletvekili Mustafa SarıgüTün, şehir içinde çalışan araçlara takograf zorunluğu getirilmesinin nedenine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü
soru önergesi (6/438)
167. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, vatandaşların AÎDS hastalığı
hakkında aydınlatılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/439)
168. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, sahillerdeki okulların yaz ayla
rında, öğrenci gençlik tatil merkezleri haline dönüştürülmesinin düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/440)
169. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul - Tuzla'da meydana gelen
olay hakkında yanlış bilgi verildiği iddiasına ve olayın sorumlularına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/466) (1)
170. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, tarım ürünlerinin 1989 yılı taban
fiyatlarının tespitine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanındah sözlü soru önergesi
(6/467) (1)
171. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt ilinde Belediye çöplüğü ola
rak- kullanılan Kasaplar Deresinde bulunduğu iddia edilen cesetlere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/468) (1)
172. — Manisa Milletvekili Hasan. Zengin'in, 26 Mart 1989 tarihi itibariyle bele
diyelerin durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/469) (1)
173. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Devlet memurlarının konut so
rununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/456)
(9 uncu Birleşim)
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174. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, 26.4.1989 - 2.5.1989 tarih
leri arasında gözaltına alınan kişilere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/473) (1)
175. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, ayçiçeği ekiminde tohum kalite
sinden kaynaklanan sorunlara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/474) (1)
176. __ İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, ihraç teşvik priminin elma ürünün
den kaldırılmasının neden olduğu sorunlara ve bu konuda alınacak önlemlere ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/460)
177. _ Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, son beş yıl içinde ülkemizle
ilgili olarak dış basında yer alan neşriyata ve bu nedenle yapılan ödemeye ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/481) (.1)
178. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 1 Mayıs gösterileri nedeniyle göz
altına alınanların sayısına ve bu olaylarda suçlu görülen kamu görevlilerine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/482) (1)
179. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı
Teşvik Fonundan 1986 - 1988 yıllarında hangi illere ne miktar yardım yapıldığına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/483) (1)
180. — Samsun Milletvekili trfan Demiralp'in, ilköğretim müfettişlerine ve mü
fettişlik için atama emri bekleyen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü
soru önergesi (6/484) (1)
181. — İstanbul Milletvekili Aytekin Kotil'in, belediyelere bütçeden yapılacak
yardımlar için ne gibi ilkeler belirlendiğine ve 1989 yılında hangi belediyelere ne mik
tar yardım yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi
(6/485) (1)
182. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Güzel istanbul Hizmet Vakfına
yapıları bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/486; (1)
183. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Çocuk ve Tabiat Vakfına yapılan
bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) (1)
184. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, istanbul Eğitim ve Kültür Vakfına
yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) (1)
185. — Bursa Milletvekili Abdulkadir Cenkçiler'in, ikinci ligde grubunda şampi
yon olan Bursaspor Futbol Takımının birinci ligde oynayamayacağına dair Futbol
Federasyonu kararma ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/512) (1)
186. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, TEK Genel Müdürü üe yardımcıla
rından Kurum iştiraklerinde görev alanlar bulunup bulunmadığına ve bu Kurum için
satın alınan güç trafolarına iilşkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru
önergesi (6/489) (1)
187. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, işkence yaptıkları iddia edilen İs
parta ili Merkez Sanayi Karakolu görevlileri hakkında ne gibi işlemler yapıldığına
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) (1)
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lg8. _ istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Çocuk ve Tabiat Vakfına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) (1)
189. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/492) (1)
190. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Güzel İstanbul Hizmet Vakfına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/493) (1)
191. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğün
ce gözaltına alınan vatandaşlara işkence yapılmasını önlemek için ne gibi tedbirler
alınacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/494) (1)
192. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Atatürk - Elbistan Ankara enerji
nakil hattının yapımıyla ilgili olarak aktedilen sözleşmeye ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/495) (1)
193. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Asil Nadir Şirketler Grubunun
gümrüksüz ithalat yaptığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru
önergesi (6/513) (1)
194. — Bingöl Milletvekili tlhami Binici'nin, Bingöl İli Adaklı İlçesi Eimaağacı
Köyünde orman katliamı yapıldığı iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/462)
195. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Belediyeler Fonundan ve yedek öde
nek faslından belediyelere yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/509) (1)
196. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, M.T.A. Genel Müdürlüğüne ait maden
sahalarından çıkardıkları ponza madenini naylon faturalarla sattıkları iddia edilen fir
malar hakkında ne gibi işlemler yapıldığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi (6/510) (1)
197. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Van ve Hakkâri - Yüksekova
belediyelerinin olağanüstü hal tazminatı ödeneklerinin kesildiği iddiasına ilişkin İçişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) (1)
198. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, günlük bir gazetenin
31.5.1989 tarihli nüshasında yer alan «özal'la İsviçre'de görüştüm» başlıklı habere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/515) (1)
199. — Balıkesir Milletvekili 1. önder Kırlı'nın, Muhammed Shakarchi ile İsviç
re'de yapıldığı iddia edilen toplantıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/516) (1)
' 200. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bazı kişi ve firmalar tarafından
M.T.A.'ya ait Nevşehir'deki Ponza Taşı Madeninden kaçak olarak üretim ve satış ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/517) (1)
201. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Hınısspor Lokalinde 30.5.1989 tari
hinde meydana gelen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) (1)
202. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu An
kara Dışkapı Hastanesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru
önergesi (6/464)
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203,: — izmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, ikinci ve üçüncü ligdeki futbol ta
kımlarının desteklenmesi için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Devlet Bakanından
sözlü soru önergesi (6/519) (1)
204. — Niğde Milletvekili Mahmut öztürk'ün, Niğde İlindeki toprak sulama
kooperatiflerinin borçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru
önergesi (6/520) (1)
205. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Uluslararası Af örgütünce yayın
lanan rapora ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/533) (1)
206. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, Habur Sınır Kapısının Irak bölü
münde oluştuğu iddia edilen araç kuyruğunun önlenmesi için ne gibi tedbirler alına
cağına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) (1)
207. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, olağanüstü hal uygulaması kapsa
mına giren iller nüfusunda kayıtlı olanların, bu bölgelerde çalışamayacakları konusunda
bir genelge bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/537) (1)
208. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, bazı futbol kulüplerine Devlet tara
fından bağış yapılmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/573) (1)
209. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt tli Eruh ilçesi Ormaniçi Kö
yünden iki vatandaşın kaybolduğu iddiasına ve yörede bulunan bir cesede ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/538) (1)
210. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, ortaöğretimde devamsızlık nede
niyle sınıfta kalan öğrenciler için af getirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/475)
211. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Karabük ve İskenderun Demir - Çelik
İşletmelerindeki greve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/539) (1)
212. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, emekli, dul ve yetim aylıklarının ay
lık olarak ödenmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/540) (1)
213. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt bölgesinde bir kısım güvenlik
görevlilerinin bazı yurttaşlara zorunlu kuryelik yaptırdığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/541) (1)
214.; — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt ili Eruh İlçesi Fındık Bucağı
Jandarma Tabur Komutanlığınca gözaltına alınan bir vatandaşa kuryelik yaptırıldığı
ve bu vatandaşın 3.6.1989 tarihinde öldürüldüğü iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/542) (1)
215. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal'ın, amatör spor kulüplerine de yardım
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/543) (1)
216. — izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Karabük ve iskenderun Demir Çelik fabrikalarındaki greve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/544) (1)
217. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Sakarya - Hendek ilçesi Es
ki Bıçkı Köyünden bir vatandaşın bayat kuduz aşısı nedeniyle öldüğü iddiasına ilişkin
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/477)
218. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Ereğli Demir - Çelik Fabrikasının
yabancı şirketlere satılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/546) (1)
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219. — İstanbul Milletvekili Ali Haydar Erdoğan'ın, Devlet Planlama Teşkilatın
dan alınan hayalî ihracat dosyalarının yargı organlarına geç intikal ettirildiği iddiasına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/574) (1)
220. — Kars Milletvekili Mahmut Almak'ın, İstanbul Atatürk Havalimanı Güm
rük Müdürlüğünde ortaya çıkarıldığı iddia edilen hayalî ihracat olayına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/547) (1)
221. — içel Milletvekili Etem Cankurtaran'ın, Demir - Çelik işletmelerindeki gre
vin neden olduğu zarara ve grev süresince gerçekleştirilen demir - çelik ithalatına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/548) (1)
222. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Şırnak İlçesindeki bazı
yayla ve meralarda atış eğitimi yapılacağına dair Kaymakamlık duyurusuna ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/549) (1)
223. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun yasadışı Türkiye Komünist
Partisi ve kapatılan Türkiye işçi Partisi genel sekreterlerine ülkeye geri dönmeleri için
güvence verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/550) (1)
224. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt ili Şırnak İlçesine bağlı bazı
köylerdeki ruhsatsız kömür ocaklarının güvenlik güçlerince dinamitlendiği iddiasına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/551) (1)
225. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak ilçesi Kemerli Köyündeki
bir çobanın bölgede görevli askerler tarafından öldürüldüğü iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/552) (1)
226. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İlçesi Balveren Köyü ile
Silopi ilçesi Ballıkaya Köyündeki vatandaşların güvenlik güçlerince mağdur edildikleri
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/553) (1)
227. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, Bulgaristan'dan getirilen bir
soydaşıma hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/554) (1)
228. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Eskişehir Cezaevindeki tutuklu ve
hükümlülerin Aydın ve Nazilli cezaevlerine nakledilmelerinin nedenine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/556) (1)
229. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 11.11.1988 tarihinde istanbul Atatürk
Havalimanında kaçak eşya ile yakalanan bir şahsın polisçe alınan ifadesinin sonradan
değiştirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/557) (1)
230. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İlçe merkezinde bazı va
tandaşların köy korucusu sıfatıyla görevlendirildiği iddiasma ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi, (6/558) (1)
231. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Cudi Dağı çevresindeki
köylerin güvenlik güçlerince zorla boşaltıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/559) (1)
232. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, «Kazı Kazan» adlı şans oyunu
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/560) (1)
233. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Millî Piyango idaresince gerçekleş
tirilen «Kazı Kazan» adlı şans oyununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/561) (1)
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234. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 11.8.1989 tarihinde Diyarbakır ili
Aşağı Beyan Köyü yakınlarında meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/562) (1)
235. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars İlinde jandarma tarafından
gözaltına alınan bir vatandaşa işkence yapıldığı iddiasına ve olayın sorumlusu hakkın
da soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/575) (1)
236. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Melyat Çay Fabrikasının depoların
da bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/563) (1)
237. — içel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Eskişehir Cezaevindeki siyasî tutuklu
ve hükümlülerin Aydın Cezaevine nakledilmesinin nedenine ve nakil esnasında gerekli
tıbbî tedbirlerin alınmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi
(6/478)
238. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edil
mesi ve bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun uyarınca yapılan kesintilere
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/564) (1)
239. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt ili Eruh ilçesi Fındık Bucağı
Jandarma Tabur Komutanlığınca gözaltına alındığı ve zorunlu kuryelik yaptırıldığı
iddia edilen bir vatandaşın ölümüne neden olanlar hakkında ne gibi işlemler yapıldı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/565) (1)
240. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, PETKIM'in özelleştirilmesinin
ne gibi sonuçlar doğuracağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/566) (1)
241. — Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar'ın, Demir - Çelik işletmeleri ile Akdeniz
Gübre Sanayiindeki grevlerin neden olduğu zarara ve Et ve Balık Kurumunda alınan
grev kararının ertelenme nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/567) (1)
242. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, futbol müsabakalarındaki ser
best bilet fiyatı uygulamasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/480)
243. — tçel Milletvekili M. Istemihan Talay'm, insan hakları ihlallerine neden
olan ülkemizdeki uygulamaların dış itibarımıza zarar verdiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/568) (1)
244. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, işyerlerinin tehlike derecesine göre sınıf
landırılmasına ve işçilerin bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/570) (1)
245. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, Bulgaristan'dan ülkemize göç
eden soydaşlarımızdan bir kısmının geri dönmesinin nedenine ve göç olayının maliye
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/572) (1)
246. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, ilk ve ortaöğretim kurumlarında bir ders
liğe düşen öğrenci sayısına ve öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü
oru önergesi (6/578) (1)
247. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, DYP üst yöneticilerinden bazılarının
kaçakçılarla ilişkisi bulunduğuna dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/579) (1)
248. — Tekirdağ Milletvekili - Güneş Gürseler'in, Başbakanlık ve bakanlıklarda
çalıştırılan danışmanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/580) (1)
249. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Orman Kanununa göre «muha-
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faza ormanı» olarak ayrılan ormanlara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/581) (1)
250. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Koope
ratifince gerçekleştirilen ayçiçeği alımlarına ve 1989 yılında ne kadar ham ayçiçeği
yağı ithal edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/582) (1)
251. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, 1005 sayılı Kanun uyarınca halen şe
ref aylığı alanların sayısına ve şeref aylığı gösterge rakamının artırılıp artırılmayacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/583) (1)
252. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Trakya Birlik tarafından satın
alınan ayçiçeği ürünü için üreticilere ne zaman ödeme yapılacağına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/584) (1)
253. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli tli Nazimiye ilçesi
Bostanlı Köyü sakinlerine i r Jandarma Alay Komutanı tarafından hakaret edildiği
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/586) (1)
254. — İçel Milletvekili M .Istemihan Talay'ın, T.R.T. tarafından kurum dsşındaki firmalara yaptırılan programlar için yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/587) (1)
255. — Ankara Milletvekili Eşref Erdemdin, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu Genel Müdürlüğünde yapılan bazı işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/588) (1)
256. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, Bergama - Terzihaliler Kö
yündeki granit taşı sahasının özel bir kişi tarafından kapatıldığı iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/589) (1)
257. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın; İzmir tüne bağlı ilçelerden
hangisinde üreticilerin tarım kredi kooperatiflerine veya Ziraat Bankasına olan borç
larının ertelendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590) (1)
258. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, Bulgaristan'dan gelen soy
daşlarımızın beraberlerinde getirdikleri otomobillere ticarî plaka verileceği iddiasına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/591) (1)
259. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, 31.8.1989 tarihinde izmir'de meyda
na gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) (1)
260. — İstanbul Milletvekili Hüsnü Okçuoğlu'nun, Orman Kanunundaki değişik
likten sonra yapılan orman alanı tahsislerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/594) (1)
261. — Tokat Milletvekili Kâzım özev'in, Tokat - Turhal Spor sahasının ne za
man çimlendirileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/595> (1)
262. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, KİT ürünlerinin zam yapılma
dan piyasaya çıkarılmadığı ve çürümeye terkedildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/496)
263. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, emeklilere yakacak kredisi veri
lip verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/497)
264. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Rize bölgesindeki çay üre
ticilerine ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/498)
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265. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Sabuncular Çay Fabrika
sının bahçesindeki radyasyonlu çaylardan sızan artıkların şehir içme suyuna karıştığı
iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/499)
266. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, akrabalarını ziyaret için
Sarp Sınır Kapısından geçen vatandaşlardan toplu konut fonu alınmamasının düşünü
lüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/500)
267. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Bayburt - Aşkale karayo
luna ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/501)
268. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Sabuncular Çay Fabrika
sının bahçesindeki radyasyonlu çaylar için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/502)
269. — Zonguldak Milletvekili Gün6ş Müftüoğlu'nun, Gümüşhane'de kurulan
klinger öğütme tesisinin çimento fabrikasına dönüştürülmesinin düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/503)
270. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Bayburt İlinde et kombi
nası açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/504)
271. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, öğretmensizlik nedeniyle
kapandığı iddia edilen Bayburt İli Maden Kasabası Ortaokulunun bu öğretim yılında
öğretime açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi
(6/505)
272. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Fakir ve Muhtaç öğrencilere Yar
dım Derneği tarafından Trabzon'da yaptırılacak olan öğrenci yurdunun temel atma
töreninde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/597) (1)
273. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge
sinde bazı aşiretlerin silahlandırılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/598) (1)
274. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Doğu Anadolu'da meyda
na geldiği iddia edilen şüpheli ölüm olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/599) (1)
275. — Balıkesir Milletvekili I. önder Kırlı'nın, Millî Savunma eski Bakam Er
can Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığındaki görevleri sırasında yolsuzluk yaptığı iddia
sıyla hakkında Memurin Muhakematı Yasasına göre açüan soruşturmanın sonucuna
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/600) (1)
276. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Bursa Turizm Müdürü ile ilgili bazı
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/601) (1)
277. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bazı bankalarca yürürlüğe konulacak
memur emeklilerine çek kırdırma yasağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/602) (1)
278. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, kendir ürünü taban fiyatına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/611) (1)
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dahilindeki Sarımsaklı ve Türkgeldi çiftliklerinin bir Libya şirketine kiralanacağı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/613) (1)
280. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 12.9.1980 - 30.9.1989 tarihleri
arasında meydana gelen anarşi ve terör nitelikli olaylara ilişkin içişleri Bakanmdan
*özlü soru önergesi (6/614) (1)
281. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, demiryolları ve denizyolları ile
seyahat yapacak emeklilerden ücret alınmamasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/511)
282. — izmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Yortanlı ve Çaltikoru barajlarının ne
zaman ihale edileceğine ilişkin B'aşbakandan sözlü soru önergesi (6/615) (1)
283. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, Ankara özel Arı Lisesindeki bazı
öğrenciler için iki resmî aracın servis yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/620) (1)
284. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'm, Malatya Milletvekili Yusuf Bozkurt
Özarın, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına ait bir vülada ikamet ettiği iddiasına
ve villanın tefriş masraf] ile aylık giderine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/621) (1)
285. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, yüksekokullarda okuyan öğren
cilerin kredilerinin artırılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/522)
286. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in, Diyarbakır - Batman karayoluna
ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/523)
287. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, içel, Silifke, Erdemli köyleri içme su
yu (Aksıfat) projesinin 1989 yılı ödeneğine ve bu projenin temel atma töreni için yapüan harcamaya ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanmdan sözlü soru önergesi
(6/622) (1)
288. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, izmir - Beydağ - Palamutcuk köy yo
luna ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/524)
289i — îzmü" Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ödemiş İlçesindeki lise ve ortaokul için
yeni binalar yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/525)
290. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Gölcük Gölünün ne zaman temizlenece
ğine ve ödemiş Efe toplu konut inşaatları için kredi verilmemesinin nedenine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/526)
291. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ödemiş ilçesi çevre yolunun ne zaman
yapılacağına ve Beydağ - Nazilli karayoluna ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından
sözlü soru önergesi (6/527)
292. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, tarihî eser kaçakçılığının önlen
mesi ve bu eserlerin korunması için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Kültür Baka
nından sözlü soru önergesi (6/528)
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293. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Van İli Gürpınar İlçesine yakın bir
mezrada meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/625) (1)
294. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Kırıkkale İli 1 inci Bölge Müdürlüğü
Bahşili yol sıkıştırma ekibinden bir işçinin zehirlenmesi olayına ilişkin Tarım Orman
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/626) (1)
295. — Kırklareli Milletvekili irfan Gürpınar'ın, Kırklareli tli Lüleburgaz İlçesin
deki Türkgeldi ve Sarımsaklı çiftliklerinin Libyalılara satılacağı veya kiralanacağı id
dialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/628) (1)
296. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Van İli Gürpınar İlçesi Yükarıbeşparmak Mezrasında 2.10.1989 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ve olay
la ilgili olarak yapılan açıklamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/629) (1)
297. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kamu Ortaklığı ve Akaryakıt Tü
ketim fonlarında 1989 yılında toplanan para miktarına ve bu fonlardan hangi projeler
için ne miktar ödeme yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/634) (1)
298. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, 3083 numaralı Kanun uyarınca eski
sahiplerine iade edilen ve topraksız veya az topraklı çiftçi ailelerine dağıtılması plan
lanan arazilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/630) (1)
299. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, 16 ncı Avrupa Konseyi Eğitim Bakan
ları Konferansında KKTC'nin temsil edilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/529)
300. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Başak Şirketler Grubunca hayalî
ihracat yapıldığı iddiaları üzerine Gümrük Başmüfettişi tarafından toplanan belgelerle
ilgili olarak ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi
(6/530)
301. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, İzmir - Buca Cezaevine hüküm
lü ve tutüklularca telefon sokulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru
önergesi (6/531)
302. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Buca. Cezaevindeki bir hayalî ihracat
sanığına ayrıcalık tanındığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi
(6/532)
303. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Tüfk Kadınını Güçlendirme Vakfı
nın yurt dışındaki şubelerine ve Vakfın teftişine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/632) (1)
304. — Balıkesir Milletvekili 1. Önder Kırlı'nın, Ankara Milletveküi ve Millî Sa
vunma eski Bakam Ercan Vuralhan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Soruş
turma Kurulu talebinin Türkiye Büyük Millet Meclisine sevkedilmediği iddiasma iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/635) (1)
305. — Balıkesir Milletvekili t, önder Kırlı'nm, Bandırma Körfezinde faaliyet
gösteren BAĞFAŞ işletmelerine ait fabrikaların bacalarından çıkan gazların çevre kir-
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lenmesine neden olduğu ve bu işletmelerin ruhsatsız çalıştırıldığı iddialarına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/636) (1)
306. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Bulgaristan'dan gelen soydaşlarımız
dan 800 kişinin smavsız olarak öğretmenliğe alınacağı iddiasına ilişkin Millî Eğitim
Bakanından sözlü soru önergesi (6/637) (1)
307. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt iline bağlı bazı köylerdeki
vatandaşların toplu olarak göçe zorlandıkları iddiasına ve yerleşim bölgeleri sayısını
azaltmak konusunda alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/638) (1)
308. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, Asım Ekren'in 1985 - 1989 yıl
larında aldığı kredilere ve ödediği vergilere ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi
(6/653) (1)
309. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Gaziosmanpaşa - Sultançiftliği yo
lu üzerindeki Mescid-i Selam Vakfında Atatürk ve laiklik ilkelerine aykırı faaliyetler
de bulunulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/639) (1)
310. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Güneydoğu Anadolu'da güvenliği
sağlama yetkisiyle ilgili olarak yapılan açıklamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/654) (1)
311. — içel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Akdeniz Gübre Sanayii A.Ş.'deki greve
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/655) (1)
312. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, elektrik ithali için Irak'la anlaşma
yapılmasının nedenine ve kurulu güç tahsisinden dolayı son iki yılda yapılan ödemeye
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) (1)
313. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, ülkemizin, Sovyet Sosyalist Cum
huriyetler Birliğinden almak zorunda olduğu doğal gazı kullanamamasından dolayı
herhangi bir cezaî durumla karşılaşıp karşılaşamadığına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/641) (1)
314. _ Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Türk Hükümetince Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetler Birliğine açüan krediye üişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/642) (1)
315. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, elektrik ithali için Sovyetler Bir
liği ile anlaşma yapılmasının nedenine ve elektrik ithal edilmediği halde tahsis edilen
kurulu güç karşılığında yapılan ödemelere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/643) (1)
316. — içel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, 1983 yılından bugüne kadar ör
tülü ödenekten yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/656) (1)
317. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Siirt, Mardin ve Hakkâri illerin
de valilerce düzenlendiği iddia edilen huzur toplantılarına ilişkin içişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/657) (1)
318. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, izmir - Yenifoça Gençelli mevkiinde it
hal kömüre dayalı bir termik santral yaptırılacağı iddiasına üişkin Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/658) (1)
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319. — Ankara Milletvekili ibrahim Tez'in Sosyal Hizmeiler ve Çocuk Esirgeme
Kurumundaki tayinlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/659) (1)
320. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, yap - işlet - devret modeliye ya
bancı sermayeye termik santral ihale edilmesinin ulusal çıkarlarımızla bağdaşmadığı
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/661) ( ; )
321. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Horzum olayıyla ilgili iddialar
hakkında bir araştırma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/668) (1)
322. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, ülkemizin, Denizlerin Gemiler
den Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesine ne zaman taraf olacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/662) (1)
323. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in Marmara Denizinin kirlenmesini
önlemek için ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/663) (1)
324. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Türkiye Kömür işletmeleri Kuru
munun dış borçlarına ve Kurumca 1987 - 1989 yıllarında üretilen ve tüketime arz edi
len kömür miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/664) (1)
325.. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Soma ve Tunçbilek yıkama ve
kriplaj tesislerine ve özel sektöre devredilen kömür ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/665) (1)
326. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Kemal Horzum'un kredi ilişkileri
esnasında görevde bulunan Türkiye Emlak Kredi Bankası Yönetim Kurulu üyelerine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/666) (1)
327. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, BAÖ - KUR emeklilerine verilen
sosyal yardım parasına ve Kurumun mal varlığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) (1)
328. — İçel Milletvekili M. İstemihan Talay'ın, BAĞ - KUR iştirakçilerinin
emekli aylıklarına ve üniversite hastanelerinden yararlanamamalarının nedenine ilişkin
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/669) (1)
329. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Atatürk Barajı için Hilvan Güluşağı'nda gerçekleştirilen kamulaştırmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/603)
330. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Giresun İli Harşit Vadisi yo
luna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/604)
331. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum İlindeki sağlık ocakların
da personel açığı bulunup bulunmadığına ve İspir - Çamlıkaya Sağlık Ocağı Tabibine
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/605)
332. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, kuraklık nedeniyle Erzurum İline
bağlı köylerde yapılan hasar tespiti çalışmalarına ve kuraklıktan zarar gören üretici
lere ne gibi imkânlar tanındığına ilişkin Tanm Orman ve K'öyişleri Bakanından sözlü
«oru önergesi (6/606)
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333. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, 1989 - 1990 sezonu için Erzurum
iline tahsis edilen kömür miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/607)
334. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum ve Kars illerindeki bazı
fabrika ve tesislerin kimlere, hangi şartlarla satıldığına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/676) (1)
335. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumunda yapılan tayinlere ve bazı işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/670) (1)
336. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Giresun - Tirebolu - Torul kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/608)
337. — Niğde Milletvekili Doğan Öaran'ın, Niğde İli Ulukışla ve Çamardı ilçele
rine bağlı bazı köylerin içme ve sulama suyu ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/671) (1)
338. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, siyasî parti üyesi olan bir vatandaşa
Kars Emniyet Müdürlüğünce pasaport verilmediği iddiasına ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/609)
339. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, 7.11.1989 tarihinde İstanbul'da
öldürülen bir gazetecinin katilinin bugüne kadar yakalanamamasmın nedenine ilişkin
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/616)
340. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli ili Hozat ilçesinde görevli
bir bjnbaşı hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/672) (1)
341. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, kalkınmada öncelikli olan Doğu il
lerinde kömür fiyatlarında indirim yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/677) (1)
342. — izmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürlüğünce yapılan sınavlara ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/679) (1)
343. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Diyanet işleri Başkanlığı yayınla
rında ve bu Kurum müfettişlerince tercüme edilen eserlerde kadınların aşağılandığı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/680) (1)
344. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Erzurum İline bağlı Çat, Pasinler
ve Şenkaya ilçelerindeki orta dereceli okulların öğretmen sorununa ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/633)
345. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, Kars ili Çıldır ilçesinde 29.11.1989 ta
rihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/646)
346. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesinde 1988 - 1989 öğretim yılında tek dersten başarısız olan öğrencilere ilişkin
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/647)
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347. — Ankara Milletvekili ibrahim Tez'in, Büyük Ankara Otelinde çalışan işçi
lerden emekliliklerine az kalanların işten çıkarıldıkları iddiasına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/648)
348. — İçel Milletvekili M. îstemihan Talay'ın, ülkemizdeki bal mafyasına ve bu
konuda yapılacak mücadeleye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) (1)
349. — İçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, günlük bir gazetenin 8.12.1989 ta
rihli nüshasında yer alan «Millî Eğitim Kasası Mahkûma Emanet» başlıklı habere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/682) (1)
350. _ Erzurum Milletvekili tsmail Köse'nin, Erzurum İli Karayolları 12 nci
Bölge Müdürlüğünün yol yapımı için gerçekleştirdiği kamulaştırma ve ihalelerden kay
naklanan borçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/649)
351. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, haklarında müfettiş raporu ve mah
kûmiyet kararı bulunduğu iddia edilen iki daire başkanına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi (6/650)
352. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, TEK içel Müdürlüğü ile ilgili iddialara
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/684) (1)
353. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Uncu'nun, Sağlık Bakanlığına bağlı
kurumların yardımcı teknik ve sağlık hizmetleri sınıfında görevli personelden ilkokul
mezunu olanlara özel hizmet tazminatı verilmemesinin nedenine ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/685) (1)
354. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Elazığ Emniyet Müdürlüğünce
gözaltına alınan kırka yakın vatandaşın yaklaşık bir aydır gözaltında bulundurulduğu
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/686) (1)
355. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Mardin ili Ömerli ilçesi Çimenli Kö
yünde 16.12.1989 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/651)
356. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Havsa İlçesi Müftüsü ile
ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/688) (1)
357. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Karpas Limited Şirketince Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde çalıştırılan Türk işçilerinin sorunlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/689) (1)
358. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya İli Alanya İlçesi Orman
işletme Müdürlüğünce Keşefli Köyü Denizgüneyi mevkiindeki kumsalda üç adet bina
yaptırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/674)
359. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, T.R.T. mensupları misafirhanesinin
yapımıyla ilgili ihaleye iliş'kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/675)
360. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli ilindeki bazı vatan
daşlara güvenlik kuvvetleri tarafından işkence yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/690) (1)
361. —.Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, Almanya'ya yerleştiği iddia
edilen Adana eski müftüsünün Türk vatandaşlığından çıkarılıp çıkarılmadığına ilişkin
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) (1)
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362. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
nin elektrik enerjisi talebini karşılamak üzere yapılmasına karar verilen santrale ilişkin
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) (1)
363. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, nükleer enerji santralleriyle ilgili
olarak Arjantin Hükümetince yapıldığı iddia edilen önerinin dikkate alınıp alınmaya
cağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/693) (1)
364. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Afşin - Elbistan, Keban ve Karakaya santrallerinin 1988 - 1989 yıllarındaki elektrik üretimlerine ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru Önergesi (6/694) (1)
365. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne ili Süleoğlu beldesi ile çevre
köylerde mukim bazı vatandaşların İl Jandarma Alay Komutanlığına ihzar edilerek
kimlik ve ikametgâh kontroluna tabi tutuldukları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/696) (1)
366. - Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Sosyal Sigortalar Kurumunun
prim alacaklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi
(6/697) (1)
367. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt îli Eruh tlçesi Akmeşe Kö
yünde 1989 yılı Kasım ayında meydana gelen olay nedeniyle gözaltına alman Köy
Muhtarına işkence yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/698) (1)
368. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Hakkâri tli Uludere İlçesi Hilal
Köyündeki, vatandaşlara karakol komutanı tarafından baskı ve tehditle taş taşıttırıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (5/699) (1)
369. — Nevşehir Milletvekili Cemal Seymen'in, Çankaya Köşkünde yapılan tami
rat ve tadilatlara ve istanbul'da yapılacak yeni köşk inşaatına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/700) (1)
370. — içel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Türkiye Elektrik Kurumunda çalışan
sözleşmeli personelin mağdur odildiği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/701) (1)
371. —- Kocaeli Milletvekili Alaettin Kıırt'un, Sosyal Sigortalar Kurumu Trabzon
Hastanesi Baştabipliğine yapılan atamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/702) (1)
372. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İtli Enez ve İpsala ilçelerinde
bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait arazilerin ipsala ve Küplü belediyelerine ki
ralandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/706) (1)
373. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, son bir ayda gözaltına alınan ve tu
tuklanan vatandaşlara ve çalışmaları durdurulan derneklere ilişkin içişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/707) (1)
374. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in. Konya tli Çumra İlçesi Türkmen
Karahüyük Köyündeki bazı vatandaşlara Çumra Karakolunda işkence yapıldığı iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/708) (l)
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375. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Hakkâri ili Uludere İlçesi Taşdelen
Köyü ve Kayadibi Mezrasmdaki vatandaşlardan bazılarının güvenlik güçlerinin baskısı
nedeniyle Irak'a sığındıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/709) (1)
376. — Bingöl Milletvekili Ilhami Binici'nin, bir yurttaşımızın mahkeme karşısı
na çıkanlmaksızın güvenlik kuvvetleri tarafından kurşuna dizildiği iddiasına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/710) (1)
377. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, İstanbul Ataköy'deki iki adet
okul arsasına ilişen Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/712) (1)
378. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 1984 - 1985 yıllarında ülkemiz
üzerinden İran'a silah sevkedildiği ve demokrasi dışı güçlerin Devletin haber alma ör
gütleriyle işbirliği içinde bulundukları iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/719) (1)
379. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, İstanbul Gaziosmanpaşa Mehmet
çik İlkokulu Müdür Yardımcısı hakkındaki iddiaya ilişkin Millî Eğitim Bakamndan
sözlü soru önergesi (6/713) (1)
380. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, «Adımlar Gazetesi» Ankara
Temsilciliğinde polisçe yapılan aramayı izlemeye gelen bir gazetecinin gözaltına alın
dığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/720) (1)
381.; — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Cumhurbaşkanının A.B.D. gezisine iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/714) (1)
382. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, ülkemizdeki Kuran kurslarına
ve 1983 - 1989 yıllarında güvenlik güçlerine injikal eden irticai faaliyetlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/721) (1)
383. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun, T. C. Ziraat Bankası Genel Müdü
rüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/715) (1)
384. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun, Cumhurbaşkanının A.B.D. ge
zisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/716) (1)
385. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Çankaya Köşkünde yaptırıldığı id
dia edilen restorasyonun ve ek inşaatın maliyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/717) (1)
386. — İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı önal'ın, Ankara Sanat Tiyatrosunca
sezon başından beri sergilenen oyuna televizyonda yer verilmemesinin nedenine ve
bazı sanatçılar ile eserlerine yasak konulmak istendiği iddiasına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/722) (1)
387. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 1985 - 1990 yıllarında yurt dışına
giden ve Türk Hava Yollarının Japonya ve Moskova seferlerine katılan Millî Eğitim
Bakanlığı personeline ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/723) (1)
388. — Bingöl Milletvekili Ilhami Binici'nin, Bingöl İli Karlıova İlçesi ile Muş
İli Varto İlçesi arasındaki karayoluna ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakanından sözlü
soru önergesi (6/683)
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389. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Kılıçkaya Barajında su tutulma
sından etkilenen köylülerin sorunlarına ilişkin Bayındırük ve tskân Bakanından sözlü
soru önergesi (6/724) (1)
390. _ Erzincan Milletvekili Mustafa KuTun, Urfa Vali Yardımcısının Regaip
Kandili dolayısıyla düzenelenen «Hz. Muhammed'i anma gecesi»nde yaptığı konuşma
ya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/725) (1)
391. — Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, 1983 yılından bugüne kadar
göreve atanan imam hatip lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/726) (1)
392. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Yeniçeltek Linyit işletmesi
Yönetim Kurulunda madencilikle ilgisi olmayan kişilerin de görev yaptığı iddiasına
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/734) (1)
393. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, 1983 ve 1990 yılları itibariyle
İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan imam hatip lisesi ve ilahiyat fakültesi me
zunlarının sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/729) (1)
394. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne ka
dar Başbakanlık emrine tahsis edilen binek otomobillerine ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/738) (1)
395. __ Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Taşdelen ve Kayadibi köylerine mal ve eşya girişinin yasaklanmasının nedenine ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi ı(6/739) (1)
396. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Mü
dürü hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/740) (1)
397. _ Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in, Ereğli Demir Çelik Fabrikaları
ile Gübre Fabrikalarının piyasa değerlerinde meydana geldiği iddia edilen artışlara
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/741) (1)
398. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Uludere İlçesi Hilal Köyü Jan
darma Karakol Komutanınca köylülere taş taşıttırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/742) (1)
399. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Uludere İlçesi Kayadibi Köyündeki vatandaşların Irak'a sığındıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/743) (1)
400. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, 347 ve 368 sayılı kanun hük
münde kararnameler uyarınca kamu iktisadî teşebbüslerine atanan genel müdürlere
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/744) (1)
401'. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, «Bütçe Gelirleri Yıllığı», «Aylık
Bütçe Bülteni» ve «Kamu Hesapları Bülteni» adlı yayınlara ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/745) (1)
402. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Siirt Di Eruh İlçesi Körüklükaya
Köyünde bir vatandaşın ve Eruh Ayıntepedeki çatışmada bir erin öldürülmeleriyle il
gili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/746) (1)
(9 uncu Birleşim)
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403. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, kamu iktisadî teşebbüslerinin sayısına
ve bunların yönetim kurulu üyelerinin uzmanlık alanlarına göre dağılımına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/749) (1)
404. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin
1990 - 1991 sezonu kömür ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
sözlü soru önergesi (6/752) (1)
405. - - Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt - Şırnak ve Mardin - Silopi
kömür ocaklarında 1990 yılında gerçekleştirilen üretime ve yapılan tahsislere ilişkin
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) (1)
406. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, NATO Alçak Uçuş ve Atış Eği
timi projesinin neden olacağı sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/755) (1)
407. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, T.R.T.'nin, Çankaya Atakule*
deki «Dreamland» eğlence merkezinin açılışıyla ilgili yayınına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/756) (1)
408. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/794) (1)
409. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Cizre'ye içme suyu temin eden
Keson Kuyularının Türkiye Kömür işletmelerine ait kanalizasyon atıklarıyla kirlen
diği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi
(6/757) (1)
410. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Noramin iş merkezinde borsa
için yüksek fiyatla bina satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru
önergesi (6/758) (1)
411. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Hakkâri tlı Çukurca ilçesine bağlı
bazı köylerin tamamen boşaltıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/759) (1)
412. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Sivas Hi Yıldızeli İlçesi Davutalan Köyü sulama projesine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/703)
413. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Erzurum Asayiş Şube Müdürü hak
kındaki iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/760) (1)
414. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, bazı kişi ve kuruluşların Federal
Almanya'dan ülkemize televizyon yayını yapmak üzere uydu kanalı kiraladıkları id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/761) (1)
415. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi
koridorlarında bir grup öğrencinin toplu namaz kıldıkları iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/762) (1)
416. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır ili Çermik İlçesi Yar
gıcının dövülmesi olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/763) (1)
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417. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, günlük bir gazetenin 2.3.1990 tarihli
nüshasında yer alan «Ankara'nın Göbeğinde Humeyni Lisesi» başlıklı habere ilişkin
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) (1)
418. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, TRT - INT 5 inci kanal yayın
larının yurt dışındaki vatandaşlarımızca izlenemediği iddiasına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/795) (1)
419. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, üniversite öğrencileri arasında mey
dana gelen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/796) (1)
420. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, özel bir şirket tarafından Federal
Almanya'dan ülkemize televizyon yayını yapılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/797) (1)
421. — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün'ün, Gebze Topçu Alayında görevli bir teğ
menin Haydarpaşa Askerî Hastanesinde tedavi altına alınmasının nedenine ilişkin Millî
Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/798) (1)
422. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun, Dursunbey İlçesi Alaçam
Orman Işletmesince açılan sınavla ilgili iddialara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/704)
423. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun, Balıkesir İlinde 3 üncü
noterliğin ne zaman kurulacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/705)
424. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, İstanbul Üniversitesinde öğrenci
lere saldırdıkları iddia edilen sivil kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/799) (1)
425. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Gebze Topçu Alayında görevli bir
teğmenin, kendisinin ve ailesinin onayı alınmadan, Haydarpaşa Askerî Hastanesi Psiki
yatri Kliniğine yatırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/800) (1)
426. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu Çorum
Hastanesi Başhekimi hakkındaki iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/826) (1)
427. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, Yem Sanayii Türk Anonim Şir
keti ile ilgili bazı iddialara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/802) (!)
428. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Tarım
Satış Kooperatifleri Birliğince 1980'den bu yana satın alınan, kiralanan ya da ortak
olunan özel sektöre ait fabrikalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru
önergesi(6/804) (1)
429. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, İstanbul Üniversitesinde 5.3.1990 günü
meydana gelen olaylarda polislerle birlikte hareket ettikleri iddia edilen sivil kişilere
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/805) O)
430. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, sınır ihlali suçundan dolayı Bis«
mil Cezaevinde hükümlü bulunan bir Iraklıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/807) (1)
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431. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli İli Pülümür İlçesi Kırdım
Köyünde 13.2.1990 tarihinde çığ altında kaldıkları iddia edilen iki vatandaşın cesetle
rinin çıkarılması için hiçbir çaba sarfedilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/808) (1)
432. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, Manisa İli Alaşehir İlçesi Kavaklı
dere Kasabası Belediye eski Başkanı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/718)
433. — îçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı İdaresinin Menkul Kıymetler Borsasındaki faaliyetlerine ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/810) (1)
434. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Yüksekova İlçesi
Esendere Bucağında görevli bir üsteğmen hakkındaki iddiaya ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/811) ı(l)
435. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Şark Kromları - Ferrokrom Tesisle
ri özel güvenlik teşkilatında yapılan tayinlere ve bölgede özel ocakları bulunan kişi
lerce bu tesislerden krom çalındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/812) (1)
436. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Diyanet İşleri Başkanlığınca bastırıldığı
ve bedava dağıtıldığı iddia edüen kitaplara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/813) (1)
437. — Çorum Milletvekili Rıza Hıman'ın, Hasanoğlan öğretmen Lisesiyle ilgili
bazı iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/730)
438. _ Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in, 20.3.1990 tarihinde Cizre'de mey
dana gelen olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/814) (1)
439. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Kastamonu İli İlgaz İlçesi
Saraycık ve Balcı köylerinde meydana gelen yangınlar nedeniyle yöredeki vatandaş
lara yardım yapılmadığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru
önergesi (6/731)
440. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 2422 sayılı Kanunun yaşlılık
aylığı bağlanmasına ilişkin hükümlerinin uygulamada eşitsizlik yarattığı iddiasına iliş
kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/732)
441. — İzmir Milletvekili K. Kemal AnadöTun, Amerika'dan ithal edilen pirinçle
ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/815) (1)
442. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, 1.1.1989 tarihinden bugüne kadar
gerçekleştirilen pirinç ithalatına ve ithal pirinçlerle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/816) (1)
443< — İzmir MilfetlvekMıı Fuat Kılcı'nın, son üç yû içinde ülkemize iltica eden
îrak'lılara iliş|in İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/827) (1)
444. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, son üç yıl içinde Bulgaristan'dan ülke
mize gelen soydaşlarımıza ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/828) (1)
445. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Vezirköprü orman köylerindeki köy koo
peratiflerine yaptırılan hizmetlerin karşılıklarının geç ödendiği iddiasına ilişkin Tarım
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/733)
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446. — Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı'nın, Elazığ'daki ferrokrom tesislerin
den krom çalındığı ve krom hırsızlığının önlenmesi için tesislere yöre dışından güven
lik görevlileri atandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/829) (1)
447. _ Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Enez İlçesi Karpuzlu Be
lediyesi sınırları içinde bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait arazilerin kimlere ne
kadar bedelle kiraya verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/831) (1)
448. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Alaplı Meslek Yüksek Okulu Müdiresi
hakkındaki iddiaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/832) (1)
449. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, görevlerinden uzaklaştırılan uzmanla
rın yerine sağlık konusunda deneyimsiz kişilerin atandığı iddiasına ilişkin Sağlık Baka
nından sözlü soru önergesi (6/750)
450. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, şeriat düzeni getirmek isteyenlerce Deniz
li'de yapılan toplantıda, laiklik ilkesine karşı cihat çağrısında bulunulduğu iddiasına
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/833) (1)
451. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu 11 Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce çocuk yuvalan ile yetiştirme yurtları ve
huzurevlerinde dinî sohbetler ve konferanslar düzenlendiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/834) (1)
452. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, bir şirketin Almanya'dan Türki
ye'ye yönelik yayın yapmak amacıyla yayın kanalı kiralamasının Anayasaya ve ilgili
mevzuata aykırı olduğu iddiasına ilişkin Bşbakandan sözlü soru önergesi (6/835) (1)
453. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, küçük esnaf ve çiftçilerin on
milyon liraya kadar olan vergi borçlarından doğan ceza ve zamların affedilmesi için
çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/838) (1)
454^ — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, İstanbul, İzmir ve İskenderun gibi li
manlarımızda kirlenmeyi önleyici bariyer ve kimyasal sistemler bulunup bulunmadığı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/840) (1)
455. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, 1990 yılı enflasyon hedefine ve ilk üç
aydaki fiyat artışlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/841) (1)
456. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Pakistan asıllı İngiliz uyruklu mollaların
Edirne'deki camilerde cihat çağrısı yaptıkları iddiasına ve Türkiye'ye geliş nedenlerine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/842) (1)
457. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Hacettepe Merkez öğrenci Yurdunda
meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/844) (1)
458. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Karadeniz Bölgesindeki bakır
ve çinko madenlerinin değerlendirilmesiyle ilgili üretim projesine ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/845) {1)
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459. — tstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüPün, çimento işçilerine, istedikleri
zammın verilmemesinin nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/846) (1)
460. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, ÇÎMSE • tş Sendikasınca başla
tılan grevin ertelenme nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/847) (1)
461. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan tli Beybağı ve İstasyon
Mahallesinde kirada oturan ve 1978 yılındaki depremden sonra hak sahiplikleri kesin
leşen vatandaşlara tahsis edilen arsalara ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü
soru önergesi (6/867) (1)
462. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, T. C. Ziraat Bankasından teşvik
kredisi almış olan Tercan İlçesindeki kümes hayvanı üreticilerinin sorunlarına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/848) (1)
463. — Bursa Milletvekili Fehmi Işiklar'ın, Sosyalist Parti Van ÎJ örgütünün
17.4.1990 tarihinde polisler tarafından basıldığı ve gözaltına alınan yedi kişiye işkence
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/754)
464. — İzmir Milletvekilli Akın Gönen'in, Niğde İli Bor tlçesıindleki 600 LV. Ana
Depo Fabrikasının kaldırılacağı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü
soru önergesi (6/868) (1)
465. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, öğretmenlere sendika kurma hakkı
tanınıp tanınmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/871) (1)
466. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İsparta - Karacaören, Tunceli - Mer
can ve Trakya barajları ile İğdır sulama suyu inşaatları nedeniyle usulsüz ödemeler
yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/872) (1)
467. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, pancar fiyatlarında yeni bir ayarlama
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü
soru önergesi (6/765)
468. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun İli Vezirköprü ilçesinde Tekel
tarafından sürdürülen yaprak tütün alımlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından
sözlü soru önergesi (6/766)
469. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına
bağlı üretme çiftlikleri ile hara ve benzeri işletmelerden satışa çıkarılanlar veya özel
sektörle ortak işletilmesi düşünülenler bulunup bulunmadığına ilişkin Tarım Orman
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/767)
470. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Arifiye - Sincan demiryolu inşaatına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/768)
471. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, 1980 yılından önce temeli atılan şeker
fabrikalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/769)
472. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Toplu Konut İdaresince halka satılan
Ankara - Eryaman'daki konutlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/770)
473. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına
bağlı üretme çiftlikleri ile araştırma kuruluşlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/771)
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474. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Seydişehir Alüminyum Fabrikasında
kaç işçi çalıştırıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/773)
475. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebinin, Güneydoğu Anadolu'daki iller
de 1989 - 1990 yılında öğretime açılamayan ilkokullara ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/774)
476. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, 1979 ve 1989 yıllarındaki büyük
ve küçük baş hayvan sayısına ve Et - Balık Kurumunun kesim kapasitesine ilişkin
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/775)
477. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, il merkezlerindeki hastanelerin tıbbî
cihaz ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/776)
478. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, ülkemizde davaların çok uzun
süre devam etmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/777)
479. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, silah taşıma imkânı sağlanan il genel
meclisi üyeleriyle belediye başkanlarından Doğru Yol Partisi mensubu olanların mü
racaatlarına cevap verilmediği iddiasına ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/778)
480. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, yeterlik sınavından geçmiş öğ
retmen adaylarının tayinlerinin yapılmamasının nedenine ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/779)
481. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, ülkemizde mevcut traktör
fabrikalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/780)
482. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Toplu Konut Kanununun
yürürlüğe girmesinden sonra kurulan konut kooperatiflerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi f6/782)
483. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, bir paket uzun Maltepe si
garasının maliyetine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/783)
484. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünce
sulama ücretlerinin artırıldığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü
soru önergesi (6/784)
485. - İzmir .Milletvekili Fuat Kılcı'nın, hastalık nedeniyle bazı göllerimizde du
ran kerevit üretimine yeniden başlanması için ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/786)
486. — tzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, şeker fabrikası bulunan ilçelerden han
gilerinde Sosyal Sigortalar Kurumu hastanesi bulunmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/787)
487. — tzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı .Fonun
dan konut kooperatiflerine 1989 yılında verilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/788)
488. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, Tarım Orman ve Köyişleri
Bakanlığına bağlı hayvancılık işletmelerine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789)
489. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, Sağlık Bakanlığınca 1989 - 1990 yılla
rında Devlet Planlama Teşkilatıyla irtibatlı olarak yabancı kuruluşlara araştırma yap
tırılıp yaptırılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/790)

- 4 d 490. _ Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şâşmaz'ın, NATO alçak uçuş ve atış
eğitimi projesinin neden olacağı sorunlara karşı ne gibi tedbirler alındığına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/791)
491. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, trafik kazalarının önlene
bilmesi için şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin hareket saatlerinde dü
zenleme yapılıp yapılamayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/792)
492. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Cudı Dağı çevresinde kaç köy boşal
tıldığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/793)
493. — Bursa- Milletvekili İlhan Aşikın'ın, Bursa Büyükşıehir Bdledliyesıine ait Taş
ocağı ve Asfalt Şantiyesinin nakli için alman karara ve bu amaçla gerçekleştirilen ka
mulaştırmaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/873) (1)
494. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, T.R.T. Kurumunun 1988 yılında za
rar etmesinin nedenine ve sorumluları hakkında soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/874) (1)
495. — Balıkesir Milletvekili I. Önder Kırlı'nın, huzurevleri ücretlerine yapılan
zammın huzurevi salkinlerini mağdur ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/875) (1)
496. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü binasının mer
divenleri ile merdiven- korkulukları için yapılan harcamaya ilişkin İçişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/876) (1)
497. _ Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Türkiye Diyanet Vakfının 1983 1985 yıllarına ait vergi borcuna ve bu Kurumca 1986 yılında vergi kaçakçılığı yapıl
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/877) (1)
498. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Horzum'un, bazı milletvekilleri tarafından
korunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/878) (1)
499. — İzmir Milletvekili Akın Gönen'in, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumuna bağlı huzurevlerinin ücretlerine yapıldığı iddia edilen zamma ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/879) (1)
500. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ülkemize sığınan İran vatandaşları bu
lunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/880) (1)
501. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ülkemize sığman Irak vatandaşları bu
lunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) (1)
502. — Ha'kk'âfli Milfetveıkü Cumhur Keskin'in, 1983 - 1984 öğretim • yılından bu
yana üniversite, yüksekokul ve yurtlarla iDişiği kesilen veya kaydı sülıinen öğrencilere
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/885) (1)
503. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, «Başkanlık» veya «Şube Müdürlü
ğü» görevi yapan lise mezunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi
(6/817)
504. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, kamu iktisadî teşebbüslerinde yö
netim kurulu üyeliği veya danışmanlık görevi verilen eski milletvekillerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/818)
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505. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, eski belediye başkanlarından ve
belediye başkam adayı olup da seçilemeyenlerden kaç kişiye kamu iktisadî teşebbüs
lerinde veya diğer devlet kuruluşlarında görev verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/819)
506. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum - İspir karayoluna ilişkin
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/820)
507. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya İlinde ne zaman olimpik
yüzme havuzu yaptırılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/821)
508. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, basında yer alan «bazı üst düzey
bürokratlarının görevden alınması için kara listeye alındığına» dair haberlere ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/822)
509. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, 1983 yılından bu yana Türk Si
lahlı Kuvvetleriyle ilişiği kesilen subay ve astsubayların yargılanıp yargılanmadıklarına
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/823)
510. — Bingöl Milletvekili İlhami Binici'nin, Ankara Tıp Fakültesi 3 üncü sımf
öğrencilerinden birinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Siyasî Şubesince gözaltına alındığı
iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/824)
511« — Bingöl Milletvekili İlhami Binici'nin, 1974 yılında İzmir Havaalanında
düşen Van Uçağının düşüş nedenine ve kazada ölen vatandaşların varislerine tazminat
ödenip ödenmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/825)
512. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, «Eğitim - iş Kolu Kamu Gö
revlileri Sendikası» nın kuruluş başvurusuyla ilgili dilekçenin Ankara Valiliğince ka
bul edilmediği iddiasına ilişkin İçiş/Heri Bakanından sözlü soru önergesi (6/843)
513. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, konut edindirme fonu için toplanan
paralara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/849)
514. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Çalışanlann Tasarrufa Teşvik Edil
mesi ve Bu Tasarrufların 1>eğerlendıirilmesine Dair Kanun uyarınca yapılan işlemlere
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/850)
515. — Ankara Milletvekili ibrahim Tez'in, üniversitelerin içinde bulunduğu du
rumun düzeltilmesi için ne gibi çalışmalar planlandığına ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/851)
516. — Ankara Milletvekili Erol Ağagil'in, karayoluyla hacca gitmeleri yasakla
nan vatandaşların mağdur edildiği iddiasına ve bunlardan alman paralara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/852)
517. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak ili Kurucaşile
ilçesinde TV - 1 ve TV - 2 yayınlarının izlenemediği iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/854)
518. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak ili Kurucaşile
ilçesi Tekkeönü Köyü Sağlık Ocağının araç ve tıbbî malzeme sorununa ilişkin Sağlık
Bakanından sözlü soru önergesi (6/855)
519- — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak ili Kurucaşile
İlçesi Tekkeönü Köyü Sağlık Ocağının doktor sorununa ilişkin Sağlık Bakanından söz
lü suru önergesi (6/856)
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520. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Amasra ilçesi adlî teşkila
tının ne zaman kurulacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/857)
521. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak İli Kurucaşile
İlçesine bağlı olan ve orman içinde bulunan bazı köylerin «Orman dışı köy» olarak
belirlendiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/858)
522. — Ankara Milletvekili ibrahim Tez'in, Sağlık Bakanlığı ile Sosyal Sigortalar
Kurumu dışındaki sağlık tesislerinde çalışan sağlık personelinin ek ödemeden yararlandırılmamasının nedenine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/859)
523. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Başbakanın iskenderun ve îkizce'ye
yaptığı seçim gezisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/860)
524. - - Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, askerî helikopterlerin hangi hallerde
kimin emri ile kullanıldığına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi
(6/861)
525. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Sillopü ilçesi Derebıaşı Köyünden zo
runlu olarak ilçeye göç ettiği iddia edilen vatandaşların sorunlarına ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/862)
526. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi
Liderinin bölücülük yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/863)
527. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, 1990 yılı hac döneminde Suudi
Arabistan'da meydana gelen olayda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızla ilgili ola
rak tazminat talebinde bulunulup bulunulmayacağına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/864)
528. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, petrol ürünlerinin kullanımında tasarrufa
gidilmesi için açıklama yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/865)
529. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak ili Kurucaşile
ilçesi Tekkeönü Köyü Balıkçı Barınağının ne zaman bitirileceğine ilişkin Ulaştırma
Bakanından sözlü soru önergesi (6/866)
530. — izmir Milletvekili Dirgen Keleş'in, Dışişlleri Bakanının iran'ı ziyaretiyle
ilgili olarak TRT'de ve basında yer alan açıklamalara ilişkin Dışişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/869)
531. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, il genel meclisi üyelerine silah ruhsatı
verilmesinde farklı uygulamalar yapüdığı iddiasına ilişkin içişleri Bakamndan sözlü
soru önergesi (6/870)

1
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER
1. — 1580 Sayılı Belediye Kanunu ile 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin
Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkın
da Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 335 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
ve içişleri Komisyonunun Raporları ve Anayasa Komisyonunun Mütalaası (1/482) (S.
Sayısı : 446) (Dağıtma tarihi : 5.9.1990)
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X 2. — 3332 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasa
rısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/489) (S. Sayısı : 392) (Dağıtma tarihi :
16.3.1990)
3. — Ceza ve Tevkifevleri Umum Müdürlüğünün Teşkilat ve Vazifeleri Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu
Raporu (1/678) (S. Sayısı : 393) (Dağıtma tarihi : 19.3.1990)
Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanu
nunun İl/k Maddesinin Kaldırılmasına İlişkin Yasa Teklifi ve İçişleri Komiyonu Ra
poru (2/205) (S. Sayısı : 395) (Dağıtma tarihi : 28.3.1990)
5. — Nüfus Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri komisyonları raporları (1/642) (S. Sayısı : 396)
(Dağıtma tarihi : 283.1990)
X 6. — İzmir Milletvekili Ramiz. Sevinç ve 5 Arkadaşının, 193 Sayılı Gelir Ver
gisi Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/308) (S. Sa
yısı : 400) (Dağıtma tarihi : 29.3.1990)
7. — Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 39 Arkadaşının, 28.3.1983 Tarihli
ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 14 üncü Maddesinin
(h) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe
komisyonları raporları (2/242) (S. Sayısı : 397) (Dağıtma tarihi : 2.4.1990)
8. — 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine,
Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine, 818 Sayılı Borçlar Kanununun 83 üncü Mad
desine Bir Fıkra Eklenmesine, 3095 Sayılı Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin
Kanuna Bir Madde Eklenmesine, 2644 Sayılı Tapu Kanununun Bir Maddesinin Yü
rürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644)
S. Sayısı : 398) (Dağıtma tarihi : 2.4.1990)
9. — 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair
Kanun Tasarısı ile içel Milletvekili M. îstemihan Talay'ın, Ankara Milletvekili Kâmil
Ateşoğulları ve 62 Arkadaşının, Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 16 Arkadaşının,
Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 12 Ar
kadaşının, Sakarya Milletvekili Ayhan Reyhan Sakallıoğlu'nun, Türk Ceza Kanununun
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ve Adalet Komis
yonu Raporu (1/535, 1/613, 2/25, 2/30, 2/261, 2/262, 2/292, 2/302, 2/303) (S. Sayısı :
399) (Dağıtma tarihi : 4.4.1990)
10. — Gümüşhane Milletvekili Ülkü Güney ve 2 Arkadaşının, 926 Sayılı Türk
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma ve Plan ve. Bütçe komisyonları raporları (2/203) (S.
Sayısı : 401) (Dağıtma tarihi : 5.4.1990)
11. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/905) (S. Sayısı : 403) (Dağıtma tarihi :
12.4.1990)

- 4 4 12. — Yahşihan'da Meydana Gelen Patlamalarda Zarar Görenlerin Zararları
nın ödenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/427)
(S. Sayısı : 404) (Dağıtma tarihi : 12.4.1990)
13. — Adlî Sicil Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/524) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi : 12.4.1990)
14. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 Arkadaşının, Sigara Tütün ve
Tütün Mamullerinin Zararlı Alışkanlıklardan Koruma Kanunu Teklifi, Adana Millet
vekili Cüneyt Canver'in, 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Teklifi ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Sigaranın Za
rarlarının önlenmesi için 6 Mayıs 1930 Gün ve 1593 Sayılı Genel Sağlık Yasasına
(Umumî Hıfzıssıhha Kanununa) Kimi Maddeler Eklenmesine İlişkin Yasa önerisi ve
Adalet Komisyonu Raporu (2/189, 2/190, 2/193) (S. Sayısı : 286 ve 286'ya 1 inci Ek)
(Dağıtma tarihleri : 28.11.1989; 18.4.1990)
15. — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/676) (S. Sayısı : 408) (Dağıtma tarihi : 18.4.1990)
16. — Konya Milletvekili Kadir Demir ve 9 Arkadaşının, 24.2.1983 Tarih ve
2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 75 inci Maddesinin Birinci Fıkrası ile
19.3.1969 Tarih ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 5 inci Maddesinin (b) Bendinin
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/269) (S. Sa
yısı : 409) (Dağıtma tarihi : 18.4.1990)
X 17. — Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin önlenmesine Dair
Sözleşme ile Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasadı
şı Eylemlerin Önlenmesine Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/498) (S. Sayısı :
410) (Dağıtma tarihi : 18.4.1990)
18. — 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 60 inci Maddesinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna.İki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 17.1.1990 Tarihli ve 3599
Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Da
ha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu
(1/672, 3/1114) '(S. Sayısı : 411) (Dağıtma tarihi : 1.5.1990)
19. — 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri komisyonları
raporları (1/649) (S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 2.5.1990)
20. — 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinin
Değiştirilmesi Hakkında 26.5.1988 Tarihli ve 3450 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89
uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gön
derme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/481, 3/583) (S. Sayıları : 155 ve
155e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 21.12.1988, 10.5.1990)
21. — içel Milletvekili Ekin Dikmen'in, 466 Sayılı Kanun Dışı Yakalanan veya
Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komis
yonu Raporu (2/227) (S. Sayısı : 413) (Dağıtma tarihi : 10.5.1990)
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22. — Balıkesir Milletvekili önder Kırlı ve 24 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet
Memurları Kanununun 48 inci Maddesinin (A) Bendi Beşinci Fıkrasının Yeniden Dü
zenlenmesine İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/89) (S. Sayısı :
414) (Dağıtma tarihi : 10.5.1990)
X 23. — Millî Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/696) (S. Sayısı :
415) (Dağıtma tarihi : 11.5.1990)
X 24. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki
ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/647) (S. Sayısı : 416) (Da
ğıtma tarihi : 11.5.1990)
X 25. — Türkiye Cumhuriyeti ve Avusturya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların
Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/517) (S.
Sayısı : 417) (Dağıtma tarihi : 11.5.1990)
26. — İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref
Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/700) (S. Sayısı : 418) (Dağıtma tarihi i
11.5.1990)
27. — Yasama Organı Üyeliğinden Emekli Olanların öztNt Haklarına Dair
18.1.1990 Tarih ve 3603 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Ana
yasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/674) (3/1116) (S. Sayısı : 419) (Da
ğıtma tarihi : 11.5.1990)
28. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı ve 3 Arkadaşının 2918 Sayılı
Karayolları Trafik Kanununun 6 ve 114 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Teklifi ve İçleri Komisyonu Raporu (2/239) (S, Sayısı : 423) (Da&tma
tarihi : 15.5.1990)
29. — Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/701) (S. Sayısı : 424) (Da
ğıtma tarihi : 15.5.1990)
30. — îzmiı Milletvekili Işılay Saygın ve 3 Arkadaşının, 3394 ve 3542 Sayılı
Kanunlarla Değişik 3194 Sayılı İmar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi,
Bu Kanuna iki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar,
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/333) (S. Sayısı : 421) (Dağıtma tarihi :
17.5.1990)
31. — Samsun Milletvekili Kemal Akkaya'nın, 3346 Sayılı Kamu İktisadî Te
şebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlen
mesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek Mad-
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de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/195)
(S. Sayıları : 279 ve 279'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 2.11.1989, 21.5.1990)
X 32. — Bilimsel Malzemenin Geçici ithaline Dair Gümrük Sözleşmesine Katılın
masının Uygun Bulunduğuna ve Bu Sözleşme Uyarınca Geçici Olarak tthal Edilecek
Eşyalar Hakkında A.T.A. Karnelerinin Kabul Edilmesine ilişkin Kanun Tasarısı ve
Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/659) (S. Sayısı : 426) (Dağıtma
tarihi : 24.5.1990)
X 33. — Deniz Adamları için Sosyal Yardım Malzemesine İlişkin Gümrük Sözleş
mesine Katılınmasının Uygun Bulunduğuna ve Bu Sözleşme Uyarınca Geçici Olarak
İthal Edilecek Eşyalar Hakkında A.T.A. Karnelerinin Kabul Edilmesine Dair Kanun
Tasansı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/650) (S. Sayısı : 427)
(Dağıtma tarihi : 24.5.1990)
X 34.— Pedagoji Malzemesinin Geçici İthaline Dair Gümrük Sözleşmesinin
Onaylanmasınm Uygun Bulunduğuna ve Bu Sözleşme Uyarınca Geçici Olarak İthal
Edilecek Eşyalar Hakkında A.T.A. Karnelerinin Kabul Edilmesine İlişkin Kanun Ta
sarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/628) (S. Sayısı : 428)
(Dağıtma tarihi : 24.5.1990)
35. ı— Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/629) (S. Sayısı : 430) (Dağıtma tarihi :
29.5.1990)
36. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/879) (S. Sayısı : 431) (Dağıtma tarihi :
29.5.1990)
37. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/904) (S. Sayısı : 432) (Dağıtma tarihi :
29.5.1990)
38. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/955) (S. Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi :
29.5.1990)
39. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1044) (S. Sayısı : 440) (Dağıtma tarihi :
29.5.1990)
40. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir.
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lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/968) (S. Sayısı : 441) (Dağıtma tarihi :
29.5.1990)
41. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/736) (S. Sayısı : 436) (Dağıtma tarihi :
29.5.1990)
42. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/901) (S, Sayısı : 437) (Dağıtma tarihi :
29.5.1990)
43. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/902) (S. Sayısı : 438) (Dağıtma tarihi :
29.5.1990)
44. — içel Milletvekili Fikri Sağlar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Ku
rulu Karma Komisyon Raporu (3/941) (S. Sayısı : 435) (Dağıtma tarihi : 29.5.1990)
45. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1002) (S. Sayısı : 439) (Dağıtma tarihi :
29.5.1990)
46. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin
Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkın
da Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (2/339) (S. Sayısı : 444) (Dağıtma tarihi : 5.9.1990)

