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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
II. — GELEN KÂĞITLAR
III. — YOKLAMA
IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A)

GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

319
320
322
322
322,326

1. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, taban fiyat uygulamaları ile çiftçi
lerin sorunları ve alınabilecek tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması

322:325

2. — Zonguldak Milletvekili Tevfık Ertüzün'ün, Katma Değer Vergisi oran
larındaki artışların ekonomimiz ve toplumumuz üzerindeki etkilerine ilişkin gün
dem dışı konuşması ve Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahvecinin cevabı
B) ÇEŞİTLİ İŞLER

325,326:328
325,328

1. — Genel Kurulu ziyaret eden tran Parlamentosu içişleri Komisyonu Baş
kanı ve beraberindeki heyete Başkan tarafından "Hoşgeldiniz" denilmesi

325:326

2. — Halen başkanlık divanını oluşturmamış bulunan Dilekçe Komisyo
nunun hangi gün ve saatte toplanacağına ilişkin Başkanlık duyurusu

328
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C)

TEZKERELER

VE ÖNERGELER

1. — Amerika Birleşik Devletleri ve Uruguay'a gidecek olan Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanı îmren Aykut'un dönüşüne kadar Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanlığına, Devlet Bakanı Kemal Akkaya'nın vekillik etmesinin uygun
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1400)

328,338

328:329

2. — Suudî Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Mısır ve Suriye'ye
gidecek olan Cumhurbaşkanı Turgut özal'ın dönüşüne kadar Cumhurbaşkan
lığına, TBMM Başkanı tsmet Kaya Erdem'in vekillik edeceğine ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/1401)

329

3. — tçel Milletvekili Ali Bozer'in istif alsı ile boşalan Dışişleri Bakanlığına,
Bursa Milletvekili Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in atandığına ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/1402)

329

4. — 10/37 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının,
Komisyonun çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1404)

338

5. - - Oman Devletinin 20 nci Yıl Millî Gün Kutlamalarına Türkiye Büyük
Millet Meclisini temsilen katılacak milletvekillerine ilişkin Başkanlık tezkeresi
(3/1403)

338

6. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın (6/791) numaralı sözlü
sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/209)

339

D) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ

329

1. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 52 arkadaşının, uyguladıkları po
litikalarla ülkemizi ekonomik, siyasal ve toplumsal bunalıma sürükledikleri, te
rörün önlenmesi konusunda yetersiz kaldıkları ve laik ve demokratik cumhuri
yetimizi ciddî tehlike altına soktukları iddialarıyla Bakanlar Kurulu üyeleri hak
kından gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/17)

329:332

2. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 51 arkadaşının, izledikleri tarım
politikası ile çiftçileri tahammül edilemez sıkıntılara soktukları, enflasyonu devlet
politikası haline getirerek vatandaşarı âdeta açlığa mahkûm ettikleri ve çeşitli
olumsuzluklara neden oldukları iddialarıyla Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında
gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/18)

332:334

3. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk ve 12 arkadaşının, belediyele
rin içinde bulunduğu idarî ve kanunî zorlukları tespit etmek amacıyla Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/117)

335:336

4. — izmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu ve 12 arkadaşının, Hükümetçe iz
lenen tütün politikasının tütün üreticileri üzerindeki olumsuz etkilerini tespit
etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/118)

336:338
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V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE
MECLİS ARAŞTIRMASI
A)

ÖNGÖRÜŞMELER

339
339

1. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu ve 27 arkadaşının, tütün üreticile
rinin sorunları ve 1989 ürünü tütün fiyatları konusunda genel görüşme açılma
sına ilişkin önergesi (8/23)

339:359

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR

359

A)

359

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)

360

3. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Karadeniz Bakır İşletmeleri Ge
nel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan bir atamaya ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/108)

360

4. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sangül'ün, spor sahalannada meyda
na gelebilecek sportmenliğe aykırı davranışları önlemek amacıyla ne gibi ted
birler alındığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/202)

. 3 6 0

5. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sangül'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)

360

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)

360

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 Işletmesince karşılandığı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü
soru önergesi (6/126)

360:361

8. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Yumurtalık, Tekirdağ ve Ali
ağa'da termik santrallar kurulacağı iddiasına ve Aliağa'daki sanayi tesislerinin
yaptığı olumsuz etkilere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/128)

361

9. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, 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)

361
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10. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum tline bağlı bazı köylerin
elektrik sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/258)
11. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutur k'ün, hayalî ihracatla ilgili ola
rak mahkemelere intikal eden veya Devlet Planama Teşkilatında soruşturması
devam eden dosyalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/138)
12. — Samsun Milletvekili trfan 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)
13. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Trabzon - Maçka ilçe
sinde meydana gelen heyelandan zarar gören vatandaşlar için yaptırılacak ko
nutlara ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/168)
14. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, tspir - Kundura, Tortum - Şa
yak, Dumlu - Yapağı Tiftik, Pasinler - Tütün ve Ilıca - Süt fabrikalarının son
durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/169)
15. — Kocaeli Milletvekili Alâettin Kurt'un, Gebze ilçesinde sigorta hasta
nesi açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sözlü soru önergesi (6/175)
16. — Kocaeli Milletvekili Alâettin 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)
17. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük - Safranbolu ka
rayoluna ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/184)
18. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük - Yenice karayolu
yapım çalışmalarının durdurulma nedenine ilişkin Bayındırlık ve tskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/185)
19. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük ilçesi Kapullu Kö
yünde yaptırılacak afet evlerine ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü
soru önergesi (6/186)
20. — 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)
21. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, inek ithalatına ilişkin Tarım
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/317)
22. — Kocaeli Milletvekili Alâettin Kurt'un, Kocaeli tli Gebze ilçesinin öğ
retmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru
önergesi (6/199)
'
23. — Kocaeli Milletvekili Alâettin Kurt'un, Gebze tlçesi adliye binasının
ve bu ilçede ağır ceza mahkemesi kurulmasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı
Mahmut Oltan Sungurlu'nun cevabı (6/200)
24. — 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)
25. — Kocaeli Milletvekili Alâettin Kurt'un, ülkemize sığınan, peşmergelerden bir kısmının Gebze - Çayırova'daki Tarım Meslek Lisesinde istihdam edi
leceği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/320)
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26. — Kocaeli Milletvekili Alâettin Kurt'un, Kocaeli Valilik Konağı için ya
pılan harcamaya ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/321)

365

27. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Toplu Konut ve Kamu Or
taklığı Fonunun gelirlerine ve harcamalarına ilişkin başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/214)

365:366

28. — 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)

366

29. — Afyon Milletveki Baki Durmaz'ın, 1988 yılında tedavi masraflarını
ödeyemedikleri için hastanelerden kaçan veya borç senedi vererek taburcu olan
vatandaşların borçlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru
önergesi (6/225)

366

30. — Kocaeli Milletvekili Alâettin 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)

366

31. — 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)

366

32. — 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)

366

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

366:367

34. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, 1986 ve 1987 yıllarında Hak
kâri tli Yüksekova tlçesi Esendere bucağından sınırı geçerken jandarma tara
fından öldürülen veya yaralı olarak ele geçirilen vatandaşlara ilişkin tçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/334)
35. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri tli Uludere tlçesi
Şenoba Köyü Tabur Komutanının bazı uygulamalarına ilişkin tçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/335)
36. — Hakkâri Milletvekili Cumhur keskin'in, Hakkâri tli Yüksekova tl
çesi Güvenlik Köyüne ait olan ve Dere Yaylasında otlatılmakta bulunan koyun
sürüsüne Aytepe Karakolu görevlilerince el konulduğu ve sürünün gümrüğe tes
lim edildiği iddiasına ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/336)
37. — Kocaeli Milletvekili Alâettin Kurt'un, Kocaeli tündeki belediyelere
1988 yılında yapılan yardımlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru
önergesi (6/337)
38. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Doğu Anadolu'daki bazı ille
rin yakacak sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/254)
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39. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla tmamoğlu'nun, Afşin - Elbistan
Termik Santralına ve bu bölgede katkısız biriket imalatının ne zaman gerçekleş
tirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi
(6/269)
40. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla tmamoğlu'nun, televizyon yayın
larını izleyemeyen Kahramanmaraş tline bağlı ilçe ve köylere ve Kahramanmaraş'da Sümerbank ikinci satış mağazasının ne zaman açılacağına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/274)
41. — 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)

367

367

368

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

368

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

368

44. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, Keçiborlu ilçesinin içme su
yu ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/286)

368

45. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun ili Vezirköprü ilçesinde Dev
let - millet yardımlaşmasıyla inşa edilen ortaöğretim yatılı öğrenci yurdunun ne
zaman açılacağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sorusu ve
Devlet Bakanı Recep Ercüment Konukman'ın cevabı (6/293)

368:369

46. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Havza - Vezirköprü yolunun yapı
mına ve E - 5 karayolu Hendek - Düzce güzergâhının onarımına ilişkin Bayın
dırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/294)

369

47. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili Şemdinli ilçesi
Kaymakamı hakkındaki iddialara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/358)
48. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı
Nisan ayından bugüne kadar tiler Bankasından aldığı avans borçlarının mikta
rına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/360)
49. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, 1987 yılı vergi taksidini geciktiren bir yükümlünün maruz kaldığı uygulamaya ilişkin sorusu ve Mali
ye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci'nin cevabı (6/295)
50. — Bingöl Milletvekili Haydar Baylaz'ın, Sivas ili Gürün ilçesi Çayboyu Mahallesinde inşa ettirilen afet konutlarının hak sahiplerine verilip verilme
diğine ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/298)
51. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Karadeniz Bakır işletmeleri Sam
sun izabe Tesislerindeki rehabilitasyon çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanı na
dan sözlü soru önergesi (6/310)
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52. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'm, 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)

371

53. — İsparta Milletvekili İbrahim 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)

371

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

371

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

371

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

371:372

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

372

58. — 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)

372

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

372

60. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Türkiye Emlak Bankasınca
1988 yılında ikram faslından yapılan harcamaya ve "Hedef 1992" reklam kam
panyasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kah
veci'nin cevabı (6/378)

372:374

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

374

62. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, 1988 yılında akaryakıta yapılan zam
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/381)
63. — 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)
64. — İzmir Milletvekili Erol Güngör'ün, Tahtalı Barajı inşaatına ilişkin
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/383)
65. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, 1988 yılında elektrik
Tıyatlanna yapılan zamlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü
soru önergesi (6/384)
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66. — 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)

375

67. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Millî, Savunma Bakanı Er
can Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığı tdarî ve Malî tşler Daire Başkanı iken MİT
Müsteşalığına verdiği iddia edilen malzemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/386)
68. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 1988 yılında kamu kuruluş
ları tarafından yabancı kuruluşlara yaptırılan araştırmalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/387)

375

69. — 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)

375

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

375

375
375

72. — 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)
73. — 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)

375:376

74. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, "icraatın İçinden" ve "Ge
lişen Türkiye" adlı programların Ankara Video Ajans A. Ş.'ne yaptırılmasının
nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/406)

376

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

376

B)

YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

375

376

1. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, özal Ailesinin ortağı bulundu
ğu iddia edilen şirketlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet
\fczar'ın yazılı cevabı (7/1510)

376:377

2. — izmir Milletvekili Akın Gönen'in, Irak yetkililerinin ülkemizden ilaç
ve mama talebinde bulunup bulunmadıklarına ilişkin Başbakandan sorusu ve
Dışişleri Bakanı Ali Bozer'in cevabı (7/1529)

378:380

— 318 —'

T.B.M.M.

B : 20

16 . 10 . 1990

O:1

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
TBMM Genel Kurulu Saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı.
Ankara Milletvekili İbrahim Tez, Ankara'nın başkent oluşunun 67 nci yıldönümüne;
tçel Milletvekili Ekin Dikmen dünyadaki siyasal yumuşama, demokratikleşme süreci ve
insan haklarına;
Niğde Milletvekili Mahmut ûztürk de, pancar üreticilerinin sorunlarına;
tlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisince düzenlenen Doğu - Batı Çevre Korunmasına
tlişkin Tüm Avrupa Parlamenterler Konferansına katılacak milletvekillerine ilişkin Başkanlık
tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
TBMM Başkanı tsmet Kaya Erdem'in, Singapur Parlamento Başkanının resmî davetine
icabet etmesine ilişkin Başkanlık Tezkeresi kabul edildi.
1211 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Kadının Statüsü ve So
runları Başkanlığının Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim ve
Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının (1/717) (S. Sayısı: 452) görüşmeleri, ilgili bakan Ge
nel Kurulda hazır bulunmadığından bir defaya mahsus olmak üzere,
Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 39 arkadaşının, 28.3.1983 Tarihli ve 2809 Sayılı Yük
seköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişti
rilerek Kabulüne Dair Kanunun 14 üncü Maddesinin (h) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının (2/242) (S. Sayısı:
397) görüşmeleri de Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından;
Ertelendi.
743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bu Kanuna Ba
zı Maddeler Eklenmesine, 818 Sayılı Borçlar Kanununun 83 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklen
mesine, 3095 Sayılı Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine tlişkin Kanuna Bir Madde Eklenmesine,
2644 Sayılı Tapu Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarı
sının (1/644) (S. Sayısı: 398) 1 inci maddesi için yapılan iki oylamada da Genel Kurulda karar
yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından;
16 Ekim 1990 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime 16.24'te son verildi.
Başkan
Başkanvekili
E. Yıldırım Avcı
Kâtip Üye
İstanbul
Mustafa Sarıgül

Kâtip Üye
Çanakkale
Mümin Kahraman

— 319 —

T.B.M.M.

B : 20

16 . 10 . 1990

O :1

II. — GELEN KÂĞITLAR
12.10.1990
Rapor
1. — Çanakkale Milletvekili M. Cumhur Ersümer ile Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un;
2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Anaya
sa Komisyonu Raporu (2/408) (S. Sayısı : 460) (Dağıtma tarihi : 12.10.1990) (GÜNDEME)
Sözlü Soru Önergesi
1. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antbirlik Yönetim Kurulunun feshedilmesi
nin nedenine ve bu kuruluşun borçlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi
(6/953) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.10.1990)
Yazılı Soru Önergeleri
1. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, İçişleri Bakam Abdülkadir Aksu'nun Bakanlık göre
vine atanmasından bu yana meydana gelen olaylara ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru önergesi
(7/1598) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.10.1990)
2. — tzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, îzmir Büyükşehir Belediyesinin satın
alacağı otobüsler için teminat mektubu verilmesi konusunda TC. Ziraat Bankasına yaptığı baş
vuruya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1599) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.1990)
3. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'm, çok uluslu ordu konusunda Avrupa Müttefik
Kuvvetleri Başkomutanınca ülkemize gönderildiği iddia edilen ankete ilişkin Millî Savunma
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1600) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.10.1990)
Meclis Araştırması Önergesi
1. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk ve 12 arkadaşının, belediyelerin içinde bulun
duğu idarî ve kanunî zorlukları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/117) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 11.10.1990)
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15.10.1990 Pazartesi
Teklif
1. — Eskişehir Milletvekili Erol Zeytinoğlu'nun, 28.3.1983 Tarihli ve 2809 Sayılı Yüksek
öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirile
rek Kabulüne Dair Kanunun 21 inci Maddesinin (0 Bendinin Değiştirilmesi ve Bu Maddeye
Dört Yeni Bent Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/412) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komis
yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.10.1990)
Tezkereler
1. — Genel bütçeye Dahil Dairelerin 1989 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısına Ait Ge
nel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna tlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/1398) (Plan
ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.10.1990)
2. — Katma Bütçeye Dahil İdarelerin 1989 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısına Ait
Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/1399) (Plan
ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.10.1990)
Yazdı Soru Önergeleri
1. •— Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Aydın E Tipi Cezaevindeki tutukluların bes
lenme sorununa ve açlık grevi devam eden cezaevlerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru
önergesi (7/1601) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.10.1990)
2. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Fiskobirlikçe satın alınan fındık ürününe farklı
fiyat uygulandığı iddiasına ve Sakarya bölgesinde uygulanan ekim ve dikim yasağına ilişkin
Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1602) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.1990)
Meclis Araştırma Önergesi
1. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu ve 12 arkadaşının, Hükümetçe izlenen tütün poli
tikasının tütün üreticileri üzerindeki olumsuz etkilerini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/118) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.10.1990)
Gensoru Önergeleri
1. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 49 arkadaşının, uyguladıkları politikalarla ülke
mizi ekonomik, siyasal ve toplumsal bunalıma sürükledikleri, terörün önlenmesi konusunda
yetersiz kaldıkları ve laik ve demokratik Cumhuriyetimizi ciddi tehlike altına soktukları iddia
larıyla Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri
uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (U/17) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.10.1990)
(Dağıtma tarihi : 14.10.1990)
2. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 51 arkadaşının, izledikleri tarım politikası ile
çiftçileri tahammül edilemez sıkıntılara soktukları, enflasyonu Devlet politikası haline getire
rek vatandaşları adeta açlığa mahkum ettikleri ve çeşitli olumsuzluklara neden oldukları iddi
alarıyla Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri
uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/18) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.10.1990)
(Dağıtma Tarihi : 15.10.1990)
•
— 321 —

T.B.M.M.

B : 20

16 . 10 . 1990

O :1

BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 15.00
BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş
KÂTİP ÜYELER : Ertuğrul özdemir (Ordu), Kadir Demir (Konya)
———^^— • — — — —
BAŞKAN —- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 20 nci Birleşimini açıyorum.
III. — YOKLAMA
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salon
da bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ederim.
(İstanbul Milletvekili Avni Akyol'a kadar yoklama yapıldı)
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz.
Gündeme geçmeden önce, iki sayın üyeye gündem dışı söz vereceğim.
IV. — BAŞKANLİĞİN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A)

GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

1. — Hatay Milletvekili Öner Miskinin, taban fiyat uygulamaları ile çiftçilerin sorunları ve
nabilecek tedbirlere ilişkin gündem dtsı konuşması
BAŞKAN — Hatay Milletvekili Sayın öner Miski, çiftçilerin sorunlarıyla ilgili gündem
dışı söz istemişlerdir; kendilerine söz veriyorum.
Sayın Miski, buyurun. (SHP sıralarından alkışlar)
ÖNER MtSKÎ (Hatay) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; köylümüzün sorunlarını di
le getirmek için sözlerime başlarken, Yüce Meclisi saygıyla selamlarım.
Değerli milletvekilleri, ülkemizde, tarım kesimi, son on yıldır, bilinçli bir şekilde, kaderine
terk edildi; köylülerimizin millî gelirden aldıkları pay da büyük ölçüde azaldı. Enflasyon cana
varı, yılda çoğu zaman ancak bir kez üretim yapıp ürettiğini satan ve geçimlerini bir yıl boyu
bu tek satışın getirdiği rantla geçiren çiftçileri esir aldı. Hükümet, bilerek veya bilmeyerek, çift
çilerden, yani tarım kesiminden, başka sektörlere kaynak aktarmaktadır. Köylüler her gün yok
sullaşmakta ve bir önceki günü arar duruma gelmektedir. Bir hafta önce, SHP heyeti olarak,
Çukurova'ya ve Hatay'a, köylülerle sorunlarını konuşmaya gittik. Orada gördüklerimiz ve duy
duklarımızı burada, beş on dakika içerisinde anlatmaya ne zamanım yeter, ne de gücüm.
Sayın milletvekilleri, Ceyhan'da bu yıl 15 000 dönüm tarım arazisi köylünün elinden çıktı,
tefecinin eline geçti. Kendi toprağında üretici olan köylü, şimdi, başkasının yanında, tarım iş
çisi olarak çalışmakta. Hükümetin izlediği bu politika eğer değişmezse, iddia ediyorum, bu
olgu daha pek çok köylümüzün başına gelecektir.
Sayın milletvekilleri, tarımsal girdi fiyatları 1989'a oranla çok arttı. Geçen yıl 897 Türk
Lirası olan motorin bu yıl 1 899 Türk Lirasına çıktı; yüzde 113'lük bir artış... Bu artış; gübrede
yüzde 45, ziraî ilaçta yüzde 42, tohumda yüzde 67, traktörde yüzde 70, sulamada yüzde 112,
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asgari ücrette yüzde 85 oldu. Peki, ürünlerin taban fiyatı ne kadar arttı? Pamukta taban fiyatı,
Ege tipi için 2 150 lira, artış yüzde 37; soyada taban fiyat 800 lira, artış yüzde 27; ayçiçeğinde
850 lira, artış yüzde 30,7; çekirdeksiz üzümde 2 250 lira, artış yüzde 32,3; fındıkta 3 500 lira,
artış yüzde 32,1.
Hükümetin verdiği taban fiyatlar enflasyonun altında, hele tarımsal girdi artışlarının ise
çok çok altında. Yani, enflasyon çiftçinin sırtında... Ayrıca, üretici birlikleri desteklenmediği
için, peşin ödeme yapılamıyor. Köylü, vadesi gelmiş borçlarını ödeyebilmek için, açıktan, tüc
cara, çok düşük fiyatla ürünlerini satıyor.
Sayın milletvekilleri, açıkçası, taban fiyat, taban değil; ama, tavan fiyat oldu. Pamuk çift
çisi, Hatay'da, Kırıkhan'da 1 200 Türk Lirasına pamuğunu satıyor; Adana'da pamuğunu 1
600 Türk Lirasına ve de bir kısmını vadeli olarak satıyor. Taban fiyat 2 150 lira. Bu nasıl taban
fiyat? Hükümet gerçekten köylünün yanında ise, taban fiyat için üretici birlikleri desteklenme
li, taban fiyatın tavan fiyat olmaması sağlanmalıdır.
1974 yılında, Cumhuriyet Halk Partisi döneminde bu yapıldı; Destekleme alımlarının re
kolte içerisindeki oranı yüzde 69,78 oldu. 1978'de, Cumhuriyet Halk Partisi döneminde des
tekleme alımlarımn rekolte içerisindeki yeri yüzde 51,39 oldu. Sosyal demokratların köylüye
verdiği önemi, o zamanın Cumhuriyet Halk Partisi hükümetleri açıkça gösterdi. Şimdi, Hükü
met, üretici birliklerini, kooperatifleri destekleme yerine, ithal ettiği yabancı tarım ürünleriyle
köstekliyor.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; narenciye üreticisi köylü, Hatay'da ve Çukurova'da
büyük sorunlarla karşı karşıyadır. Köylü, geçen yıl 600 liraya sattığı limonu bu yıl 500 liraya,
geçen yıl 450 liraya sattığı Rize mandalinini bu yıl 400 liraya, geçen yıl 375 liraya sattığı Was
hington portakalını ise bu yıl 325 liraya satamıyor. Her yıl bu vakitler mahsulünün yüzde 80'ini
bahçede satarken, bu yıl bahçelerin yüzde 20'si bile satılamadı. Hükümet bu konuya derhal
eğilmeli ve ciddî çözümler getirmelidir.
Sayın milletvekilleri, çeltik üreticileri ürünlerini Ofise teslim edemiyorlar. Ofiste depola
rın dolu olduğu söyleniyor. Neden zamanında önlem alınmıyor? Neden çiftçimiz, yöneticilerin
tedbirsizliklerinin cezasını çekmeye mahkum ediliyor?
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye'de çalışan nüfusun sektörlere göre dağılımına
bakalım : Başbakanlık yayınlarına göre, toplam 18 milyon 769 bin işgücünün, istihdam edilen
15 milyon 877 bininin yüzde 59,1'i, yani yaklaşık yüzde 60'ı tarım, yüzde 12,8'i sanayi, yüzde
28,1'i hizmetler kesimindedir. Büyük şehirlerin gecekondu semtlerine bakarsanız, orada yaşa
yanların büyük kısmı köy kökenli olup, köyden gelecek katkılarla kentteki yaşamlarını destek
ler, geçinmeye çalışırlar.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu söylediklerimle şunu vurgulamak istiyorum : Ülke
mizde tarım kesiminin yoksullaşması, Türkiye'de yüzde 60'tan fazla nüfusun yoksullaşması
anlamını taşır. Türk hükümetlerinin köylümüze yaklaşımı bu gerçeklerin ışığı altında olmalıdır.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Avrupa Topluluğu ülkeleri, kendi çiftçilerini destekli
yorlar. Dışarıdan Topluluğa ithal edilen bir tarım Ürünü, Avrupa Topluluğunca saptanan eşik
fiyat altında ithal edilemiyor. Eğer ithal edilen ürünün fiyatı eşik fiyatın altında ise, aradaki
fark, telafi edici vergi olarak, ithalatçıdan alınıyor. Topluluk üyeleri, tarım ürünlerini
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dışarıya satarken, üreticilerini ayrıca sübvanse ediyorlar. Amerika Birleşik Devletlerinde de çiftçi
için çok geniş desteklemeler yapılmaktadır.
Gerçekler böyle iken; sayın Cumhurbaşkanı, bundan on gün önce, tarım kesiminden des
teklemenin kaldırılması gerektiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletlerinde ve Avrupa Toplu
luğunda köylü destekleniyor; ama, Türkiye'de desteklenmeyecek!... Biz onlardan daha mı çok
liberal olduk? Cumhurbaşkanından rica ediyorum; elini Türk köylüsünün cebinden çeksin, yet
kisini aşmasın. Sayın Cumhurbaşkanı, Hükümeti yönetmeyi, yönlendirmeyi bu kadar çok isti
yorsa, neden Hükümetin başından ayrıldı? Oradan ayrılması için herhangi bir zorlayıcı neden
de yoktu.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; çalışan nüfusun yüzde 60'ını, Türkiye nüfusunun yüzde
60'ını etkileyen tarım sektörü, ülkemizde sanayiin hammaddelerinin büyük çoğunluğunu üret
mekte ve iç pazarı canlandırmaktadır. Bu kesimin hiçbir biçimde gözardı edilmesi doğru ol
maz. Türk köylüsünün sorunlarına daha yapıcı yaklaşılmalıdır; çünkü, Türk köylüsü, Türkiye
ekonomisinin lokomotifidir.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; girmeye çalıştığımız Avrupa Topluluğunun kuruluş an
laşması olan Roma Antlaşmasına göre, üyeler aralarında ortak tarım politikası gerçekleştirme
görevi yüklenmiştir. Roma Antlaşmasının 39 uncu maddesine göre, ortak tarım poitikasının
amaçları şunlardır: Teknik gelişmeyi teşvik ederek, tarımsal üretimin rasyonel bir biçimde bü
yümesi ve başta emek olmak üzere, üretim faktörlerinden optimum yararlanılmasını sağlaya
rak, tarımsal verimliliği artırmak. Böylece, tarımla ilgili kitlelerin, özellikle tarımsal üretimle
uğraşan nüfusun bireysel gelirlerini yükselterek, iyi bir yaşam düzeyi sağlamak. Ayrıca, tarım
ürünlerinin piyasalarını istikrarlı kılmak.
Avrupa Topluluğunun ortak tarım politikası bu. Girmeye çalıştığımız toplulukta bunlar
uygulanıyor. Peki, biz bu ilkeleri ne zaman uygulayabileceğiz; bunları uygulamadan, toplulu
ğa nasıl uyum sağlayacağız?
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; köylümüzün sorunlarına çözüm getirmeyi amaçlayan
bazı önerilerimi sunmak istiyorum :
1. Ülkemizde ciddî bir tarımsal üretim planlaması yapılmalıdır.
2. Tarımsal girdiler : Köylümüzün aldığı tarımsal kredi faizleri düşürülmeli; gübre, ilaç,
toprak koruma, haşere ve hastalıklarla mücadele edilmesi devlet tarafından desteklenmelidir.
3. Tarımsal araştırmalar, devlet tarafından ciddî bir biçimde desteklenmelidir. Bu husus
son yıllarda çok ihmal edilmiş bulunmaktadır.
4. Dışarıdan ithal edilen tohumlar, devletçe, üretme çiftliklerinde denenmeden, ülke ko
şullarına uygunluğu saptanmadan, üreticiye dağıtılmamalıdır.
5. Devlet üretme çiftlikleri, üniversitelerle işbirliği yapmalı ve çiftçiye -eskiden olduğu
gibi- kaliteli tohum vermelidir; tarımda son yenilikler, köylüye bu kanalla ulaştırılmalıdır.
6. İhracatta, rakip ülkelerin, ürünlerine verdikleri destekler, Hükümetimiz tarafından,
bizim üreticilerimizin ürünleri için de sağlanmalıdır.
Narenciye için, geçen yıl biz, ton başına 180 dolar destek verirken, İspanya ve Yunanistan,
360 dolarlık ihracat desteği sağladılar.
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7. Tarım ürünlerini taşımada sübvansiyon sağlanmalıdır. Şu anda yurt dışı taşımalarının
pahalılığı, tarım ürünleri ihracatımızı tıkanma noktasına getirmiştir.
8. Tarım ürünlerinin taban fiyatları, mahsul edilmeden açıklanmalıdır ve tarımsal ürün
lerin ihracatına yönelik destekler, ürün, çiftçinin elinden çıkmadan ilan edilmelidir. Ancak bu
koşulda, gerçek üretici olan köylünün emeği karşılanabilir.
9. Üretici birlikleri ve kooperatiflere, devlet, ciddî destek sağlamalı, bunların peşin para
ile alım yapabilmeleri sağlanmalıdır.
10. Körfez krizinden, her sektörden fazla tarım sektörümüz zarar görmüştür. Bu konu
da sağlanacak dış kaynaklatın büyük bir bölümü, köylü kesiminin desteklenmesi için kullanıl
malıdır.
11. Devletten devlette açtığımız ihracat kredilerine, narenciye ve diğer tarım ürünleri için
mutlaka kota konmalıdır.
Sıraladığım iyileştirme önerileri, zor ve yapılamaz şeyler değil. Hükümetimizin, Türkiye
nüfusunun yüzde 60'ından fazlasını ilgilendiren tanm sektörüne, üretici olan köylümüze daha
olumlu ve yapıcı yaklaşmasını bekliyorum. Aksi takdirde, Türk köylüsü, bu sıkıntılı anında
kendini yalnız bırakanlara cevabını, çok acı, demokratik ve unutulmaz bir biçimde verecektir.
Bunu söylemeyi bir görev sayıyorum.
Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz.

2. — Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün, Katma Değer Mrgisi oranlarındaki artışların eko
nomimiz ve toplumumuz üzerindeki etkilerine ilişkin gündem dışı konuşması ve Maliye ve Gümrük Ba
nı Adnan Kahveci'nin cevabı
BAŞKAN — Zonguldak Milletvekili Sayın Tevfik Ertüzün, Katma Değer Vergisi oranla
rındaki artışların ekonomimiz ve toplumumuz üzerindeki etkileri konusunda gündem dışı söz
istemişlerdir; kendilerine söz veriyorum, buyurun.
TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Sayın Başkan, değerli üyeler; 15 Ekim 1990'dan iti
baren uygulanmaya başlanan Katma Değer Vergisi oranlarındaki artışın ekonomimiz ve toplu
mumuz üzerindeki etkilerine dair görüşlerimi arz etmek üzere söz almış bulunuyorum; bu ve
sileyle, Yüce Meclise saygılar sunanm.
Katma Değer Vergisi oranları, İS Ekim 1990'dan itibaren, temel gıda maddelerinde yüzede S'e, dayanıklı tüketim maddelerinde yüzde 20'ye, bunların dışında kalan mal ve hizmetlerde
de yüzde 11'e yükseltilmiş bulunmaktadır.
Katma Değer Vergisi, bilindiği gibi, bir dolaylı vergidir. Mal ve hizmetlerin satın alınması
esnasında, tüketicilerin, fiyatın içinde ödediği bir vergidir. Katma değer Vergisi, bir başka ifa
deyle üretici ve tüccarda kalmayan, tüketiciye yansıyan ve nihai olarak tüketiciler tarafından
ödenen bir vergidir.
BAŞKAN — Sayın Ertüzün bir dakika sözünüzü kesmek durumundayım.
B)

ÇEŞİTLİ İŞLER

1. — Genel Kurulu ziyaret eden Iran Parlamentosu içişleri Komisyonu Başkanı ve beraberind
heyete Başkan tarafından "Hoşgeldiniz" denilmesi
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BAŞKAN — Efendim, İran parlamentosundan Sayın Seyit Rezi Hüseyni Başkanlığındaki
tran içişleri Komisyonu Başkanı ve heyeti şu anda Meclisimizi onurlandırmışlardır.
Kendilerine, Yüce Heyetiniz adına, hoş geldiniz diyorum. (Alkışlar)
A)

GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR (Devam)

2. — Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün'ün, Katma Değer Vergisi oranlarındaki art
ekonomimiz ve toplumumuz üzerindeki etkilerine ilişkin gündem dışı konuşması ve Maliye v
Bakanı Adnan Kahveci'nin cevabı (Devam)
BAŞKAN — Devam buyurun Sayın Ertüzün.
TEVFlK ERTÜZÜN (Devamla) — Bir başka deyişlerKatma Değer Vergisi, vergi yükünü
tüketiciler üzerinde yoğunlaştıran bir vergidir. Bu özellikleri itibariyle de, son derece kolay tah
sil edilebilen bir vergidir, öyle ki, bugün, Gelir Vergisinden sonra en büyük tahsilatın sağlan
dığı vergi, Katma Değer Vergisi haline gelmiştir.
Katma Değer Vergisinden beklenen asıl amaç, Kurumlar ve Gelir Vergilerini artırması iken,
bu sonucun bugüne kadar sağlandığını söylemek de mümkün değildir, öyle ki, Kurumlar Ver
gisindeki artışın bu yıl enflasyonun çok altında, yüzde 25 civarında kalması beklenmektedir.
Beyana tabi Gelir Vergisindeki artış da ancak enflasyon nispetinde gerçekleşebilecektir.
Advalorem bir vergi olması niteliği dolayısıyla da, mal ve hizmetlerin fiyat artışlarıyla bir
likte, halkın ödediği Katma Değer Vergisi hızla büyümektedir.
Fiyatların yüzde 60'in üzerinde seyrettiği bir dönemde, zaten enflasyonun, tüketicilerin
ödediği en adaletsiz vergi olduğu dikkate alınarak, KDV oranlarının, artırılması değil, bilakis
azaltılması gerekirdi; halkın refahını yükseltmeyi hedef alan bir sosyal devlet politikasının'gereği de buydu.
Sayın Başkan, değerli üyeler; bildiğiniz gibi, Türkiye'de ciddî bir vergi adaletsizliği vardır.
Vergi kapsamına giren 3 liranın ancak 1 lirasının tahsil edilebildiği, çeşitli araştırmalarla orta
ya konmuştur. Türkiye'de vergi kaçaklarını önleyecek ve vergiyi yaygınlaştıracak bir vergi re
formu ihtiyacı varken, KDV oranlarım artırmak, ne siyasî ne iktisadî ne sosyal ve ne de malî
açıdan savunulabilir.
Yüzde 20'lik Katma Değer Vergisi oranları, ödenebilir*oranlar değildir. Vergilendirmenin
temel prensiplerinden biri de, verginin kolayca ödenebilir olmasıdır. Zaten var olan Katma De
ğer Vergisi pazarlığı, bundan böyle daha da hızlanacak, Katma Değer Vergisi kaçağı daha da
büyüyecek ve faturasız, fişsiz, belgesiz satış dönemi başlayacaktır. Üstelik, genelde uygulana
cak olan yüzde U'lik oran, 1 Aralıktan itibaren yüzde 12'ye; temel gıda maddelerindeki yüzde
5 oranı, 1 Aralıktan itibaren yüzde 6'ya, 1 Haziran 1991'den itibaren de yüzde 8*e yükselecek
tir. Hızlı bir enflasyonun hüküm sürdüğü ülkemizde fiyat artışları daha da hızlanacaktır. Nite
kim, bugünden itibaren bazı lüks mallar ile demir - çelik ve inşaat malzemeleri fiyatlarına zam
yapılmıştır.
Burada, kuşkusuz, Yüce Meclisin sorumluluğu da vardır. Bakanlar Kuruluna vergi oran
larını 10 katına kadar artırma yetkisi yerilmesinin sonucu, açık ve çarpıcı bir şekilde görül
müştür. Eğer bu yetki, bugün Meclisin uhdesinde kalsaydı, böyle bir uygulamaya geçmek her
halde kolaylıkla mümkün olamayacaktı.
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Sayın Başkan, değerli üyeler; Katma Değer Vergisi oranlarının bu ölçüde artırılmasının,
ülkemizde yerleştirilmeye çalışılan serbest piyasa ekonomisinin işlemesini de olumsuz yönde
etkileyeceği açıktır.
Bilindiği gibi, serbest piyasa ekonomisinin temel şartı, ekonomideki bütün mübadelelerin
kayda geçirilmesidir. Vergilerdeki bu ölçüde artış, kayda geçirilmeyi olumsuz yönde etkileye
cek ve serbest piyasa ekonomisi de bundan aleyhte etkilenecektir. Bugün, millî gelir içindeki
payı yüzde 30'a varan yeraltı ekonomisi, daha doğrusu millî gelirin, yanında, millî gelirin yüz
de 30'u civarında yer alan yeraltı ekonomisi, daha da büyüyecektir. Millî gelir içinde yüzde
SO'ye ulaşan rantlar ve spekülatif kazançlar daha da büyüyecektir.
Zaten, halkımız, uzunca bir süredir enflasyon şoku altındayken, buna bir de, iki aydan
beri Körfez krizinin getirdiği yük ilave edilmişken ve böyle bir ortamda Hükümete düşen gö
rev, vatandaşın karşı karşıya kaldığı bu yükü hafifletmek iken, tam tersine, yükü daha da ağır
laştırıcı yönde, Katma Değer Vergisi oranlarını yükseltilmesini -özellikle zamanlaması
bakımından- doğru bir politika olarak kaydetmek mümkün değildir.
Değerli üyeler, ekonomik ve sosyal hayattaki dengesizliklerin daha da büyümesine yol açacak
olan böyle bir uygulamadan Hükümetin süratle vazgeçmesini diliyor, bu vesileyle Yüce Meclisi
saygıyla selamlıyorum.
BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Bakan.
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; Sayın Ertüzün'ün KDV oranlarının arUrılmasıyla ilgili olarak, burada gündeme
getirdiği bazı hususlara cevap vermek için huzurunuzda bulunuyorum.
öncelikle, bir bilim adamı olduğunu tahmin ettiğim, yahut da bir akademisyen olduğunu
bildiğim Sayın Ertüzün'ün, vergi kaçağı konusunda ifade ettiği şu oranları, bilimsel olarak ne
reden bulduğunu öğrenmek isterim. Çünkü, sadece Türkiye'de değil, dünyanın hiçbir ülkesin
de vergi kaçağını bilimsel olarak, somut olarak tespit eden bir çalışma yapıldığından haberim
yoktu; bu sayede öğrenmiş oldum.
TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Pazar günkü Milliyet Gazetesinde, Sayın Pakdemirli'nin konuşma metninden alınmıştır.
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Tahminler vardır,
tahminler olabilir; ama, ben bilimsel çalışmadan bahsettim.
Ayrıca, Körfez krizi nedeniyle, dünya petrol fiyatlarındaki artışın maliyetlerde yol açtığı
olumsuz etkiyi azaltmak amacıyla, biliyorsunuz, akaryakıt üzerinden alınan yüzde 20'lik Des
tekleme ve Fiyat İstikrar Fonunu yüzde 15'e indirdik. Bunun yanında, Akaryakıt Tüketim Ver
gisinde -petrol ürünlerine göre- yüzde 13-15 arasında bir indirim yaptık. Söz konusu indirimler
sonucu, maalesef, vergi hâsılatında ortaya çıkacak kaybın karşılanabilmesi için, Katma Değer
Vergisi oranlarının aşamalı olarak artırılması yoluna gidilmek mecburiyeti hâsıl olmuştur ve
en büyük oranlı artış ise lüks tüketim mallarında olmuştur.
Katma Değer Vergisinin 1-2 puan artırılmasıyla, bu verginin tüketiciyle satıcı arasında pa
zarlık konusu olacağına inanmıyorum. KDV'de genel oran yüzde 20-25'e çıkarılsaydı pazarlık
konusu yapılabilirdi; ancak, lüks mallar dışında KDV oranlarının aşırı yükseltilmediğini bil
hassa vurgulamak isterim. Şu anda Avrupa'da, bu artırılmış oranlara rağmen, en düşük KDV
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oranları Türkiye'de uygulanmaktadır. Kaldı ki, yeni oranların yürürlüğe girmesiyle birlikte, Tür
kiye genelinde, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca yürütülen yaygın ve yoğun vergi denetimlerin
de, özellikle KDV'nin pazarlık konusu yapılmasını engelleyecek tedbirler alınmıştır, alınmaya
da devam edilecektir.
Temel gıda maddelerindeki KDV oranlarının artırılmasının nedeni ise, kesinlikle gelir sağ
lama amacına yönelik değildir. Bunu şöyle izah edeceğim : Tüketiciden yüksek oran üzerinden
KDV tahsil edilirken, perakende satış fişleri düşük oran üzerinden kesilmektedir. Bu konuda
Bakanlığıma yansıyan şikâyetleri gidermek için temel gıda maddelerindeki oran bir miktar ar
tırılmıştır. Bu oran artışının hâsılat sağlamaya yönelik amacı yoktur, öte yandan -buna dikka
tinizi bilhassa çekmek isterim- KDV oranlarının artırılmasıyla, dar gelirliler grubuna getirilen
yükün bertaraf edilmesi, hatta dar gelirlinin kârlı hale getirilebilmesiyle ilgili olarak, bu artış
tan etkilenmelerini önlemek amacıyla vergi iadesi oranları üzerindeki çalışmalara başladık, önü
müzdeki günlerde, dar ve sabit gelirlerin KDV artışından kaynaklanan yüklerini, büyük ölçü
de, vergi iadesi değişikliğiyle gidermiş olacağız. Dolayısıyla, bu oran artışının birinci ve sizin
en çok tenkit ettiğiniz şeyin sebebi olan, dar ve sabit gelirlilere yük gelecek meselesini, Vergi
tadesi Kanunuyla telafi edeceğiz ve dar ve sabit gelirlerin en alt kademesindeki, özellikle, asga
ri ücretli ve onun üstündeki gelir grubuna KDV artışının hiçbir yük getirmemesi için gerekli
tedbirleri alacağız.
Bunu da huzurlarınızda büyük bir memnuniyetle ifade eder, Yüce Heyetinize saygılarımı
arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz.
Gündeme geçiyoruz.

B) ÇEŞİTLİ İŞLER (Devam)
2. — Halen Başkanlık Divanım oluşturmamış bulunan Dilekçe Komisyonunun hangi gün ve saa
te toplanacağına ilişkin Başkanlık duyurusu.
BAŞKAN — Dilekçe Komisyonuna seçilmiş bulunan sayın üyelerin, 17 Ekim 1990 Çar
şamba günü saat 14.00'te, ikinci kattaki 507 numaralı Dilekçe Komisyonu salonunda toplana
rak; başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimini yapmalarını rica ediyorum.
Toplantının gün ve saati ayrıca ilan tahtalarında belirtilmiştir.
C)

TEZKERELER

VE ÖNERGELER

1. — Amerika Birleşik Devletleri ve Uruguay'a gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak
imren Aykut 'un dönüşüne kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Devlet Bakanı Kemal Ak
ya'nın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1400)
BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır; okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
"Ortadoğu'da Sosyal Kalkınma Sorunu" konulu 44 üncü Uluslararası Konferans ile "Parlamentolararası Birlik Hanım Parlamenterler Toplantısı"na katılmak üzere, 9-22 Ekim 1990
tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Uruguay'a gidecek olan Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı tmren Aykut'un dönüşüne kadar; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına,
Devlet Bakanı Kemal Akkaya'nın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu bilgilerinize sunarım.
Turgut özal
Cumhurbaşkanı
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur.

2. — Suudî Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Mısır ve Suriye'ye gidecek olan Cum
hurbaşkanı Turgut Özal'tn dönüsüne kadar Cumhurbaşkanlığına, TBMM Başkanı ismet Kaya Erdem'm vekillik edeceğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1401)
BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Suudî Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Mısır ve Suriye'nin Devlet Başkanla
rıyla resmî görüşmelerde bulunmak üzere, 13-17 Ekim 1990 tarihleri arasında anılan ülkeleri
ziyaret edeceğimden, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
nın 106 ncı maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı t. Kaya Erdem vekâlet
edecektir.
Bilgilerinize sunarım.
Turgut özal
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur.
3. — İçel Milletvekili Ali Bozer'in istifası ile boşalan Dışişleri Bakanlığına, Bursa Milletvekili
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in atandığına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1402)
BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
tlgi : Başbakanlığın 12 Ekim 1990 tarihli ve 08-2-1/1-26238 sayılı yazısı.
Prof. Dr. Ali Bozer'in istifası ile boşalan Dışişleri Bakanlığına, Bursa Milletvekili Ahmet
Kurtcebe Alptemoçin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 109 ve 113 üncü maddeleri gereğince
atanmıştır.
Bilgilerinize sunarım.
Turgut özal
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. (ANAP sıralarından alkışlar)
D) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI ÖNERGELERİ

1. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 52 arkadaşının, uyguladıkları politikalarla ülkemizi
ekonomik, siyasal ve toplumsal bunalıma sürükledikleri, terörün önlenmesi konusunda yetersiz kaldıkl
ve laik ve demokratik cumhuriyetimizi ciddî tehlike altına soktukları iddialarıyla Bakanlar Kurulu üyeleri
hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/17)
BAŞKAN — İki adet gensoru önergesi vardır, önergeler bastırılıp sayın üyelere dağıtılmıştır.
Gensoru önergelerini sırasıyla okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Türkiye 1980 öncesinde girdiği ekonomik, siyasal ve toplumsal bunalımdan çıkamamıştır.
Bunalım giderek derinleşmektedir.
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Ülkede, acımasız bir ekonomik soygun, akıl almaz bir yağma, olağanüstü bir terör hü
küm sürmektedir.
Yöneticilerin duyarsızlığı ve önemsememesi nedeniyle, Atatürkçülük maskesi altında Ata
türk devrimleri katledilmekte, çağdışı bir eğitim anlayışı ile, amansız bir kültür düşmanlığı ve
ahlaksal çöküntü, toplumda giderek yaygınlaşmaktadır.
Enflasyon ve hayat pahalılığı giderek artmakta, emeği ile geçinen halk yoksullaşmaktadır.
Sanayileşme ve ulusal kalkınma hedeflerinden vazgeçilmiştir.
Devlet sektörü dağıtılmakta, KİT'ler iç ve dış tekellere satılmaktadır.
Yolsuzluk, savurganlık, yağma ve rüşvet, köşe dönme felsefesinin temel dayanakları ola
rak toplumsal değerleri eritmektedir.
Dış borçlar 42 milyar dolara, iç borçlar ise 50 trilyon liraya tırmanmıştır.
Cumhuriyetin en temel niteliği olan laiklik ilkesi aşındırılmış, yurt dışından desteklenen
ve giderek boyut kazanan dinci akımlar ve bu ortamda güçlenen çağ dışı ideolojilerle biçimle
nen yaklaşımlar korkuyu kitlelere egemen kılarak baskıcı, ayırımcı ve savaş kışkırtıcı tutumu
nu sürdürmektedir.
Üstüne üstlük, devleti temsil etmekle yükümlü Cumhurbaşkanı, "Devlet laik ama ben
Müslümanım" diyebilmektedir. Bu davranışı ile sanki, laiklikle Müslümanlığın bağdaşamaya
cağı mesajını vermeye çalışmaktadır.
Ülkede can ve mal güvenliği kalmamıştır. 12 Eylül müdahalesinin gerekçesi yapılan terör,
şimdi de toplumumuzu kaygı ve korkunun cenderesinde yönlendirmenin bir aracı, dozu, iste
nilen ve gerekli bulunan yer ve zamanlarda ayarlanabilen bir manivela olarak kullanılmaktadır.
Son sekiz aydır yaratılan terör şokunun da etkisiyle birlikte, kitlelerin demokrasiden ve
politikadan soğutulmaları, bu konuda ilgisiz, duyarsız ve tavırsız hale getirilmeleri, planlı bir
biçimde uygulamaya konulmuştur.
Bugün demokrasi ile terörsüz yaşama, birbirlerinin karşısına konularak, bunlar zorunlu
iki seçenek gibi gösterilmektedir.
Ya terörle birlikte demokrasi içerisinde, ya da terörsüz demokrasi dışında yaşamaktan bi
risi dayatılmaktadır. Böylece, halkımız kısır bir döngü içerisinde sıkıştırılmak istenmektedir.
Tarikatlar hiçbir dönemde bu kadar teşvik ve destek görmemiştir. Nakşibendi Şeyhi Zait
Kotku'nun yanında Haflze özaPın Süleymaniye Külliyesine gömülmesi için acele kararname
çıkartılmıştır. 4 715 resmî, 20 bine yakın gayri resmî Kur'an kursları ile 717 imam hatip oku
lunda okuyan 300 bini aşkın öğrencisi, zorunlu din dersleri ve çağ dışı eğitimi ile yüzde 99'u
Müslüman olan bu toplum, inananlar ve inanmayanlar olarak ikiye bölünmek istenmektedir.
Sokaklarında ayetler okunan, meydanlarında toplu namazlar kılınarak siyasal amaçlı gösteri
yapılan ilahiyat fakültelerini öğretmen okullarına dönüştüren, içişleri Bakanlığı personelinin
önemli bir bölümünün tarikat üyesi olduğuna dair yaygın söylenti bulunan bu ülkenin siyasal
iktidarı, dini istismar ederek, irtica kaynaklı teröre âdeta yeşil ışık yakmakta, memurların din
eğitiminden geçirilmesi, türbanın serbest bırakılması için yasa tasarılarını Türkiye Büyük Mil
let Meclisi gündemine getirmekten çekinmemektedir.
Laik Cumhuriyetimiz bugün ciddî tehlike altındadır. Bu ülkede 29.1.1990 - 10.10.1990 ta
rihleri arasında pek çok yurttaşımız teröre kurban verilmiştir.
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Rıfat Uğurlutan, Kâzım Çakmakçı, Muammer Akşoy, Çetin Emeç, Durmuş Akşen, Müslüm Bodur, tsmail Kılınç, Turan Dursun, ibrahim Çağlar, Hiram Abas, Bahriye Üçok ve Ke
mal Tunçsel ve diğer pek çok yurttaşımızın katilleri halen bulunamamıştır. Oysa bugün, Dev
letin elinde en gelişmiş araç ve gereçlerle donaulmış çok güçlü bir güvenlik örgütü bulunmak
tadır. Katillerin bulunamaması iktidarın bu konuda istekli olmadığı inancını artırmaktadır. Doğu
ve Güneydoğu'da terör bütün hızı ile sürmektedir.
Bu siyasal iktidann devamı, laik, demokratik cumhuriyetimizi ileride telafisi mümkün ol
mayacak zararlara sokacaktır. Görünen gerçek budur.
Yukarıda sunulan nedenler karşısında ve terör konusunda Anayasanın 99 ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca Hükümet hakkında Gensoru açıl
masını saygılarımızla arz ederiz.
Erdal Kalkan
Edirne
Mustafa Sarıgül
İstanbul
Tufan Doğu
Muğla
Mustafa Timisi
İstanbul
Mehmet Fuat Erçetin
Edirne
M. Erdoğan Yetenç
Manisa
İrfan Gürpınar
Kırklareli
Ali Topuz
İstanbul
öner Miski
Hatay
Gürcan Ersin
Kırklareli
Güneş Gürseler
Tekirdağ
Erol Güngör
İzmir
Cemal Seymen
Nevşehir
M. tstemihan Talay
İçel
Ömer Türkçakal
Kocaeli

Beşer Baydar
Ankara
Ahmet Ersin
İzmir
Kenan Süzer
Tokat
Ali Şahin
Kahramanmaraş
Ayhan Arifağaoğlu
Artvin
M. Cevdet Selvi
Eskişehir
Neccar Türkcan
İzmir
Birgen Keleş
İzmir
Türkan Akyol
İzmir
Hasan Zengin
Manisa
M. Turan Bayazıt
İzmir
Mehmet Moğultay
İstanbul
Abdullah Sedat Doğan
Adana
Cemal Şahin
Çorum
Ömer Çiftçi
Ankara
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Musa Gökbel
Muğla
Mehmet Dönen
Hatay
Vedat Altun
Kars
Rıza Ilıman
Çorum
Eşref Erdem
Ankara
Yaşar Yılmaz
Ankara
Veli Aksoy
İzmir.
Yüksel Çengel
İstanbul
Orhan Veli Yıldırım
Tunceli
Mustafa Yılmaz
Gaziantep

0:1

İbrahim Tez
Ankara
A. Hüdai Oral
Denizli
Kâzım özev
Tokat
Etem Cankurtaran
tçel
Erol Köse
Kocaeli
Mehmet Tahir Köse
Amasya
Kamer Genç
Tunceli
Tayfur Ün
Bilecik
Halil Çulhaoğlu
İzmir
Rıza Yılmaz
Ankara

2. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 51 arkadaşının, izledikleri tarım politikası ile çiftçileri
tahammül edilemez sıkıntılara soktukları, enflasyonu devlet politikası halim getirerek vatandaşları ad
açlığa mahkûm ettikleri ve çeşüi olumsuzluklara neden oldukları iddialarıyla Bakanlar Kurulu üyel
hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (U/18)
BAŞKAN — Diğer gensoru önergesini okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Tarım sektörünün sorunları artık tahammül edilemez boyutlara ulaşmıştır. Çiftçilerimiz
büyük sıkıntılara sokulmuştur.
1980 yılından bu yana izlenen tarım politikaları ile desteklenen tarım ürünlerinin kapsamı
daraltılmış, ürün fiyatları doğru ve gerçekçi olarak belirlenmemiş, ürün fiyatları daima enflas
yonun gerisinde kalmış, bedelleri zamanında ve peşin ödenmemiş, tarımsal kredi miktarları
düşük kalmış, kredi faiz oranları yüksek tutulmuş, tarımda sübvansiyonların kaldırılması he
deflenmiş, artan fiyatlar yüzünden gübre, ilaç, sulama, ekipman gibi girdi kullanımlarında azal
malar olmuş, tarım ürünleri ithalatı tarımımızı ve özellikle hayvancılığımızı olumsuz yönde
etkilemiş, doğal afetlerden zarar gören çiftçilere köklü çözüm getirilememiş, tarım satış ve ta
rım kredi kooperatiflerine hükümetin müdahalesi önlenememiş, hür kooperatifçilik ilkeleri ze
delenmiştir.
Çitfçi toprağını süremez, ekip dikemez, ekip diktiği ürününü satamaz, sattığının parasını
alamaz hale gelmiştir.
Dışarıdan tarım ürünü satın almayan 7 ülkeden biri olan ülkemiz, bugün pek çok tarım
ürününü dışarıdan satın alır duruma sokulmuştur.
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Hayatını tarımdan kazanan çalışabilir nüfusumuzun yüzde 58'i işsizliğe, sefalete, açlığa
mahkûm edilmiştir. Son 10 yılda nüfusumuz 10 milyon artarken, tarım ürünleri üretim mik
tarlarında gözle görülür bir artış olmamıştır. Gayri safı millî hâsıladan yüzde 36 pay alabilen
tarım sektörü, bugün ancak yüzde 15 oranında pay alabilir duruma getirilmiştir.
Artan hayat pahalılığı, enflasyon, çiftçi ve köylünün belini kırmıştır. Çiftçinin ürünü yok
pahasına giderken, temel maddeler, bilhassa petrol sürekli zamlanmıştır.
Pamuk üreticisi 1 kg. tamaron ilacını 1989'da 23 bin liraya alabilirken, 1990'da 37 bin
liraya; S kg.'lık Subralcide ilacını 1989'da 141 bin liraya alabilirken, 1990'da 16S bin liraya; amon
yum sülfat gübresinin kg.'ını 1989'da 142 liradan alabilirken, 1990'da 184 liradan, amonyum
nitrat gübresini 1989'da 158 liradan alabilirken, 1990'da 222 liradan; 1 litre mazotu (31 Mart
tarihi itibarıyla) 1989'da 646 liradan alabilirken, 1990'da 1 186 liradan alabilmiştir.
Ancak, pamuk üreticisi geçen sene 1 700 liraya sattığı kütlü pamuğunu, bu yıl aynı fiyata
1 700 liraya satabilmektedir. Buğday üreticisi de, şeker pancarı, ayçiçeği, fındık, çay üreticisi,
sebze ve meyve üreticisi de, geçen sene bire sattığı ürününü bu sene de bire satmak zorunda
kalmıştır. Ancak, geçen sene bire aldığı tarım girdilerini bu sene ikiye alabilmektedir. ANAP
Hükümetleri tarım sektörüne âdeta bir üvey evlat muamelesi gözüyle bakmaktadır.
Çiftçi ve köylü gibi memur, işçi, küçük esnaf da ANAP Hükümeti tarafından devlet poli
tikası haline getirilen enflasyon altında ezilmektedir.
Her gün biraz daha azgınlaşan hayat pahalılığı, vatandaşımızı âdeta açlığa mahkûm et
miştir. İflaslar çoğalmış, geçimsizlikten dolayı intiharlar başlamış, çalışma hayatı bir kaosa gir
miştir. Hatta enflasyon, aile düzenini bozmuştur. Gelir sıkıntısı çeken aileler geçinemediklerinden boşanmak zorunda kalmaktadır.
Bütün bunlardan sorumlu ve bu olumsuzluklara neden olan ANAP hükümeti hakkında,
Anayasanın 99 uncu, içtüzüğün 107 nci maddeleri gereğince Gensoru açılmasını arz ederiz.
Saygılarımızla. 11.10.1990
Orhan Şendağ
Adana
M. Halit Dağlı
Adana
Baki Durmaz
Afyon
Adil Aydın
Antalya
Hasan Namal
Antalya
Mustafa Çorapçıoğlu
Balıkesir
Turgut Yaşar Gülez
Bolu

Vefa Tanır
Konya
M. Selahattin Kılıç
Adana
Abdullah Ulutürk
Afyon
İbrahim Demir
Antalya
Hasan Ekinci
Artvin
Haydar Baylaz
Bingöl
Abdulkadir Cenkçiler
Bursa
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Cavit Çağlar
Bursa
Esat Yıldırım Avcı
Denizli
Ahmet Küçükel
Elazığ
Mehmet Tahir Şaşmaz
Elazığ
Abdullah Aykon Doğan
İsparta
İbrahim Gürdal
İsparta
Alâettin Kurt
Kocaeli
H. Cavit Erdemir
Kütahya
Ümit Canuyar
Manisa
Sümer Oral
Manisa
Ahmet Uncu
Kahramanmaraş
Latif Sakıcı
Muğla
Doğan baran
Niğde
Mehmet Gölhan
Sakarya
Cemal Alişan
Samsun
Ali Eser
Samsun
Yaşar Topçu
Sinop
Şinasi Altıner
Zonguldak
Tevfik Ertüzün
Zonguldak
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Beytullah Mehmet Gazioğlu
Bursa
Ferit Bora
Diyarbakır
Ali Rıza Septioğlu
Elazığ
İsmail Köse
Erzurum
Ertelcin Durutürk
İsparta
Fuat Kılcı
İzmir
Ömer Şeker
Konya
Mehmet Korkmaz
Kütahya
önol Sakar
Manisa
Atilla tmamoğlu
Kahramanmaraş
Süleyman Çelebi
Mardin
Esat Kırathoğlu
Nevşehir
Mahmut öztürk
Niğde
Ahmet Neidim
Sakarya
trfan Demiralp
Samsun
Nafiz Kurt
Samsun
Mehmet Çakıroğlu
Trabzon
Ömer Barutçu
Zonguldak
Güneş Müftüoğlu
Zonguldak

BAŞKAN — Sayın Erdal Kalkan ve arkadaşlarının gensoru önergesine, Sayın Hasan Feh
mi Güneş, Sayın Turhan Hırfanoğlu ve Sayın Ekrem Kangal da katılmışlardır; arz ederim.
Okunmuş bulunan gensoru önergelerinin gündeme alınıp alınmayacakları konusundaki
görüşme günü, Danışma Kurulunda tespit edilip, Genel Kurula sunulacaktır.
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3. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürkve 12 arkadaşının, belediyelerin içinde bulunduğu
rî ve kanunî zorlukları tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (1
BAŞKAN — 2 adet Meclis araştırması önergesi vardır; sırasıyla okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
1982 Anayasasının 127 nci maddesi mahallî idareler ile ilgili görev ve yetkileri, seçilme esas
larını, görev süresini, seçilen mahallî organların görevden alınma şartlarını, merkezî idarenin
mahallî idareler üzerindeki idarî vesayet yetkisini vs. gibi esasları düzenlemektedir.
Anayasamızın bu maddesinde mahallî idareler "ti, Belediye veya köy halkının mahallî müş
terek ihtiyaçlarını karşılamak üzere, kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, ge
ne kanunda gösterilen seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileridir." şek
linde tarif edilmektedir.
Anayasamızın bu maddesinin ruhuna uygun olarak faaliyet gösteren mahallî idarelerimiz,
bilhassa belediyelerimiz, vatandaşın 24 saatlik yaşantısının her saniyesi ile ilgili olarak, geniş
ve çeşitli konularda kanunla kendilerine verilen grevleri, ellerindeki imkânlar ölçüsünde yerine
getirmeye çalışmaktadırlar. Ayrıca, belediyelerimiz bu görevlerini, artık işlerliğini yitirmiş, uy
gulama imkânları daralmış, hatta kalmamış olan, birçoğu cumhuriyetimizin ilk yılllarında çı
kan kanunlarla yürütmeye çalışmaktadırlar.
Bu nedenle; şehrin imar ve inşasından ulaşım hizmetlerine; temizlik ve aydınlatmasından
çevre sağlığına; belde halkının sağlığından, beslenmesinden, ısıtılmasına ve alt yapı tesislerine
kadar her konuda görev ifa eden belediyelerimizin güçlendirilmesi, yasal yetkilerinin artırıl
ması ve bu idarelere görevleri ile orantılı gelir kaynaklarının sağlanması, yine Anayasamızın
127 nci maddesinin amir hükmüdür.
Bu husus 25 Aralık 1987 tarihinde, Başbakan Sayın Turgut Özal tarafından Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunulan Hükümet Programının 31 inci sayfasında "Şehirlerimizi modern
leştirmek ve şehirde yaşayan vatandaşlarımıza daha iyi hizmetler getirmek için; belediyelerimi
ze büyük maddî imkânlar aktardık ve onlara bu görevleri ifa etmek için yetki verdik" sözleri
ile ifade edilmiştir.
10 Kasım 1989 günü Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan Sayın Akbulut Hükümeti
nin Hükümet Programının 27 nci sayfasında ise, kelimesi kelimesine aynı ifadeye yer veril
mektedir.
Ancak, bugün belediyelerimizin gerek maddî bakımdan, gerekse kanunî ve idarî bakım
dan içinde bulunduğu durumu bu ifadelerle bağdaştırmak mümkün değildir.
Bugün Belediyelerimiz, yıllık yüzde 60'a ulaşan ağır bir enflasyon darbesinin hizmetleri
ne vurduğu şoku yaşamaktadır. Belediyelerimizin Kanunî sorumluluklarını yerine getirebilme
leri için, gelirlerini yeni ve sağlam temellere oturtacak Kanunî düzenlemelere acilen ihtiyaç vardır.
3194 Sayılı tmar Kanununun, imar hizmetlerine, imar planı tadil ve yapımına ilişkin bele
diyelerimize sağlamış olduğu kolaylıklar, bilahara belediye başkanları için birer görevden alma
bahanesi olmuştur.
Belediyelerimiz, her türlü kadro ihtiyaçları için Bakanlıktan izin almak mecburiyetinde
dirler. Yaklaşık üç yıldır, zorunlu başkâtip kadrosunu dahi temin etmek için Bakanlıktan izin
bekleyen belediyelerimiz mevcuttur.
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Ayrıca, belde halkının, gerek şehir içi, gerekse beldeşehir arası ulaşım ihtiyaçlarını gider
mek üzere taşıt alımı izin talepleri yaklaşık iki yıldır verilmemektedir. Gerekçesi ne olursa ol
sun, beldenin ulaşım ihtiyaçlarını, o şehrin insanları tarafından o beldeyi yönetmek üzere se
çilmiş yöneticilerden daha iyi bilmek ve takdir etmek mümkün değildir.
Bir yanda belde halkının ihtiyaçları, diğer yanda merkezî hükümetin çeşitli konulardaki
idarî vesayet yetkisi altında kalan belediye yönetimleri, çeşitli yasal eksiklikler ve güçlükler için
dedirler.
Bu nedenle, belediyelerimizin içinde bulunduğu idarî ve kanunî zorlukları tespit etmek
bakımından, Anayasamızın 98 inci Meclis içtüzüğünün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince,
Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz, 11.10.1990
Ertekin Durutürk
İsparta
Mahmut öztürk
Niğde
H. Cavit Erdemir
Kütahya
Mehmet Gölhan
Sakarya
İbrahim Demir
Antalya
İbrahim Gürdal
İsparta

Fuat Kılcı
İzmir
Mustafa Çorapçıoğlu
Balıkesir
Orhan Şendağ
Adana
Vefa Tanır
Konya
Ali Rıza Septioğl
Elazığ
Ferit Bora
Diyarbakır
Baki Durmaz
Afyon

BAŞKAN — Önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması ko
nusundaki öngörüşme, sırasında yapılacaktır.

4. — izmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu ve 12 arkadaşının, Hükümetçe izlenen tütün politikas
nın tütün üreticileri üzerindeki olumsuz etkilerim tespit etmek amacıyla Meclis araştırması, açılma
ilişkin önergesi (10/118)
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Bilindiği üzere, geçtiğimiz eylül ayının başlarında Tekel ürünlerine yüzde 10 - 25 arasında
değişen oranlarda zam yapılmıştır. Tekelden sorumlu Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Adnan
Kahveci, zammın gühanının kendisine ait olduğunu söyleyerek zammın gerekçesini 14 Eylül
1990 tarihli Dünya gazetesine şu şekilde açıklamaktadır :
"Bizden önce oluşturulan ve halen uygulanan tütün alım politikasının amacı üreticiyi ko
rumaktır. Böyle olunca da Tekel, ihtiyacın çok üzerinde tütün almak zorunda kalmaktadır.
Oysa biz bu politikayı 'kaliteli az tütün ve kaliteli sigara' politikasına dönüştürmek istiyoruz.
\anlış alım politikasının bir sonucu olarak 14 milyon kilo tütünü ihtiyaç fazlası ve düşük kalitede
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olduğu için yakmak zorunda kaldık. 70 milyon kiloyu daha yakmak zorunda kalacağız. Bun
dan doğan kaybı zam yaparak kapatma yoluna gitmek zorundaydık; yani, tüketiciden alıp, üre
ticiye dağıtıyoruz."
Sayın Kahveci, yine aynı demeçte, yanlış tütün alım politikasının değiştirilmesi için kamu
oyundan destek ve tazyik beklediklerini vurgulayarak, Tekelin yanlış destekleme alımlarından
2-3 trilyon lira açığı olduğunu ayrıca ifade etmektedir.
Sayın Kahveci'nin zamma gösterdiği gerekçe çok ilginçtir. Sorunun kaynağı olarak-, âde
ta, destekleme alımları gösterilmektedir. Buradaki yanlışlık destekleme alımlarından kaynak
lanmamaktadır. Nitekim, yıllardır bu politikalar sürdürülmesine rağmen bu boyutlarda bir ürün
fazlası hiçbir zaman sözkonusu olmamıştır. Bu ürün fazlası, tütün ihracatçısı bir ülkenin yan
lış bir şekilde tütün ithal etmek zorunda bırakılmasından ve "kaçakçılığı önleyeceğiz" gerek
çesiyle yabancı tütünün kullanıldığı yabancı sigara ithalatına yanlış bir şekilde başvurulmasın
dan kaynaklanmıştır. Yabancı tütüne ve yabancı sigaraya yönelme sonucunda, yerli tütüne ve
yerli tütünün kullanıldığı yerli sigaraya olan talep önemli boyutlarda düşürülmüştür. Nitekim,
yabancı sigaralara yönelme sonucunda, Tekel 1989 yılında üretilen 253 bin ton tütünün ancak
80 bin tonunu değerlendirebilmiştir. Yabancı tütüne ve yabancı sigaraya Hükümet tarafından
verilen önemi rakamlar göstermektedir. 1988'de 3,6 milyon dolar tütün ithal edilirken, bu ra
kam, 1989'da yüzde 555,5 artarak 23,6 milyon dolara ulaşmıştır. 1984 öncesi hiç yapılmayan
sigara ithalatı, 1984'de 26,4 milyon dolar iken, 1989'da yüzde 645,5 artarak 196,8 milyon dola
ra yükselmiştir. 1990 yılının ilk yedi ayında ise 126,8 milyon dolarlık bir sigara ithalatı gerçek
leşmiştir. Geçen yılın eş döneminde bu rakam 75 milyon dolar civarında idi.
Tüm bu veriler, tütün ve sigara ithalatının pompalanarak yerli tütün ve sigaraya olan tale
bin düşürüldüğünü açıkça göstermektedir. Dolayısıyla, ortaya çıkan tütün stokları, yanlış des
tekleme alımlarından ziyade, bu yanlış ithalat politikalarının bir sonucudur. Bu politikaların
sürdürülmesine devam edildiği takdirde, sanırız tütün alınacak çiftçiyi bulmak bile güçleşecek
tir. Vakit geçirilmeden bu yanlış ithalat politikalarından vazgeçilmelidir.
Hükümetin izlediği bu yanlış ithalat politikasının tütün üreticimiz üzerindeki olumsuz et
kilerinin saptanması için, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince
bir Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz.
Halil Çulhaoğlu
İzmir
Ahmet Ersin
tzmir
Mustafa Kul
Erzincan
Veli Aksoy
tzmir
Mehmet Fuat Erçetin
Edirne
*
Yaşar Yılmaz
Ankara

Mehmet Dönen
Hatay
Mustafa Yılmaz
Gaziantep
Abdullah Sedat Doğan
Adana
Birgen Keleş
tzmir
Türkan Akyol
tzmir
Zeki Ünal
Eskişehir
Ekrem Kangal
Sivas
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M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, önergeye katılıyorum.
BAŞKAN — Tutanağa geçmiştir efendim.
önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüşme, sırasında yapılacaktır.
C)

TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam)

4. — 10/37 Esas Numaralı Medis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun çalışm
süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1404)
BAŞKAN •— 10/37 esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komis
yonun çalışma süresinin uzatılmasına dair bir tezkeresi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Belediyelerce yapılan imar planı düzenleme çalışmalarının tmar Kanununa aykırı olduğu
iddiasını ve vatandaşların bu uygulamalardan kaynaklanan mağduriyetlerini önlemek için alı
nacak tedbirleri tespit etmek amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun görev süresi
nin, çalışmalarını tamamlayabilmesi için 17 Ekim 1990 tarihinden itibaren üç ay daha uzatıl
masını arz ederim.
Saygılarımla.
Ülkü Söylemezoğlu
Kahramanmaraş
10/37 Nolu Araştırma Komisyonu
Başkanı
BAŞKAN — Tezkereyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.

5. — Oman Devletinin 20 nci Yıl Millî Gün Kutlamalarına Türkiye Büyük Millet Meclisin
temsilen katılacak milletvekillerine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1403)
BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutuyo
rum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna
Oman Sultanlığının vaki daveti üzerine, Oman'ın 18 - 22 Kasım 1990 tarihlerinde düzenle
necek 20 nci yıl millî gün kutlamalarına Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen bir Parla
mento Heyetimizin katılması Genel Kurulun 18.9.1990 tarih ve 8 inci Birleşiminde tasvip edilmişti.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dışilişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesi uyarınca heyetimizi oluşturmak üzere siyasî parti gruplarınca bildirilen
sayın üyelerimizin isimleri aşağıda bilgilerine sunulmaktadır.
t. Kaya Erdem
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı
Yılmaz Hocaoğlu
Adana Milletvekili

Mustafa Dinek
Konya Milletvekili

BAŞKAN — Bilgilerinize sunuyorum.
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6*. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'm (6/791) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına
üişkin önergesi (4/209)
BAŞKAN — Bir sözlü soru geri istenmektedir; okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Metisi Başkanlığına
16.10.1990 tarihli gündemin 460 inci sırasındaki, 6/791 sıra nolu soru önergemi geri çek
mek istiyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim.
Mehmet Tahir Şaşmaz
Elazığ
BAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir.
Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler'' kıs
mına geçiyoruz.
V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS
ARAŞTIRMASI
A)

ÖNGÖRÜŞMELER

1. — izmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu ve 27 arkadaşının, tütün üreticilerinin sorunları ve 1989
ürünü, tütün fiyatları konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/23)
BAŞKAN — 1 inci sırada, İzmir Milletvekili Sayın Halil Çulhaoğlu ve 27 arkadaşının,
tütün üreticilerinin sorunları ve 1989 ürünü tütün fiyatları konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesinin
öngörüşmesine başlıyoruz.
Hükümet?.. Burada.
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Siz bile Hükümeti normal yerinde arıyorsunuz efendim.
BAŞKAN — Yerine davet edeceğiz, efendim.
Sayın Kahveci, yerinize buyurun.
önergeyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Ülkemizin ekonomik ve sosyal yapısında, tütün tarımı ve bu alanda çalışan üreticilerimi
zin durumu önemli bir yer işgal etmektedir.
öte yandan, yaprak tütününün önemli bir ihraç maddesi olması ve sigara sanayinin başlı
ca hammaddesini teşkil etmesi, sigaranın da yaygın bir tüketim maddesi olması nedeniyle, ül
kemizin tütün ve tütün mamulleri sektörü çekiciliğini hiçbir dönemde yitirmemiştir. Bu ne
denle ülkemizin tütün tarımı, sanayi ve ticaretine yön vermek üzere gerekli yasalar uzun yıllar
önce yürürlüğe konulmuştur. Halen yürürlükte olan 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Yasası
bulunmaktadır. Bu yasada, 28 Mayıs 1986 tarihinde 3291 sayılı Yasa ile bazı değişiklikler yapıl
mıştır. Hükümet yetkilileri verdikleri beyanatlarla, Tekel Genel Müdürlüğü de yayınladığı "Türki
ye'de Tütüncülük" adlı kitapla 1177 sayılı yasada yapılan değişikliklerin gerekçelerini kamuo
yuna anlatmaya çalışmışlardır. Hükümet sözcüleri beyanatlarında, Tekel Genel Müdürlüğü de
kitabında, yasa değişikliğinden sonra, tütünlerini denk haline getiren üreticilerin bu tütünlerini
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piyasanın açılışını beklemeden tütün borsalarında satabilecekleri gibi, yazılı sözleşme yaparak
Tekel ve tüccara satabileceklerini ve tütün bedellerini erken alacaklarını belirtmişlerdir. Fakat
bu beyanların hiçbirisi bugüne kadar gerçekleşmemiştir. Sadece daha önceki yıllara göre fiyat
lar 1-2 ay erken ilan edilmiştir. Fakat tüccar da Ege Bölgesinden aldığı 1988 ürünü bedellerini
6-7 ay geciktirerek ödemiş, bazı tüccarlar ise 14 aydan fazla zaman geçtiği halde binlerce üreti
ciye henüz ödeme yapmamışlardır.
Tütün üreticileri 1989 ürünü tütün fiyatlarının son üç yılda olduğu gibi Aralık 1989 ayı
başında açıklanacağını beklerken, Hükümet tütün fiyatlarının ilanını sürekli olarak ertelemiştir. Tütün fiyatlarının açıklanmasının ertelenmesi ise üreticiyi tedirginliğe itmiştir. 1989 ürünü
tütün fiyatları 74 günlük gecikmeyle Ankara'da yapılan bir basın toplantısıyla 12 Şubatta açık
lanmıştır.
Ege Bölgesi tütünü için açıklanan 11 000 liralık (A) grad, 5 800 liralık (B) grad, 1 500
liralık kapa ve 7 470 liralık ortalama fiyatın üreticilerin maliyetlerini dahi karşılamaktan uzak
kalması tütün üreticilerini tam bir hayal kırıklığına uğratmıştır. Çünkü, açıklanan (A) grad
fiyatı bir yıl öncesine göre yüzde 46.6, (B) grad fiyatı yüzde 38, kapa fiyatı da yüzde 36.3 artış
göstermiştir.
Girdi fiyatlarındaki yüzde 100'ün üzerindeki artışlara ve yüzde 70'e ulaşan enflasyona kar
şın, tütün fiyatlarındaki bu artışlar üreticinin alın terinin karşılığını almasını sağlayacak dü
zeyden uzak kalmıştır.
Bakanlık, yaptığı açıklamalarda; kelime ve rakam oyunlarına başvurarak, 1989 ürünü için
verilen fiyatların üreticinin alın terinin karşılığını almasını sağlayacak düzeyde olduğunu be
yan etmiştir. Bu açıklamalar gerçeği ifade etmekten uzaktır. Nitekim, üretici kuruluşları 1989
ürünü Ege Bölgesi tütün maliyetini 10 638 lira/kg. olarak belirlemişlerdir. Açıklanan (A) grad
fiyatı maliyet fiyatı seviyesindedir. Maliye ve Gümrük Bakanlığı tütün fiyatlarını açıkladıktan
sonra doğan büyük tepki üzerine çıkardığı kitapta yayınladığı; üniversite öğretim üyeleri tara
fından hazırlanan Ege Bölgesi tütünleri maliyet tablosunda 1 kg. tütünün maliyeti 7 181 lira
olarak belirlenmiştir. Bu maliyete yüzde 30 üretici kârı da ilave ettiğimizde, Ege Bölgesinde
1 kg. tütünün satış fiyatının 9 33S liradan aşağı olmaması gerekirdi. Halbuki Hükümet açıkla
dığı fiyatlarla 1989 yılı Ege Bölgesi tütününün ortalama fiyatlarının 7 470 lira olacağını ifade
etmiştir. Ege Bölgesinde Tekel ve tüccar tarafından alımlar bu ortalama fiyatın da altında sey
retmektedir ve üretici tam bir çaresizlik ve perişanlık içinde bulunmaktadır. Bu nedenle 1 üre
tici tütün zehiri içerek intihar etmiş, 1 üretici de kendisini asarak intihara teşebbüs etmiştir.
Sonuç olarak; yukarıda belirttiğimiz sorunlar ve konular dikkate alınarak, Karadeniz, Mar
mara, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde tütün alımlarının henüz başlamadığı da göz
önünde bulundurularak yetersizliği anlaşılan 1989 ürünü tütün fiyatlarının yeniden belirlen
mesi gereklidir.
Bu nedenlerle, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri gereğince bu konu
da bir Genel Görüşme açılmasını saygılarımızla talep ederiz.
Halil Çulhaoğlu
(izmir)
ve arkadaşları
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BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Bakan.
MALtYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECt (istanbul) — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler, İzmir Milletvekili Sayın Halil Çulhaoğlu ve arkadaşlarının, tütün ve tütün üretici
sinin durumu hakkında genel görüşme açılması yolunda önergesi ile ilgili olarak huzurunuzda
bulunuyorum; bu vesile ile saygılarımı arz ederim.
t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Sayın Başkan, köy kahvesine çevirdiler burayı.
BAŞKAN — Ne yapalım, günde beş altı defa ikazımızı yapıyoruz; fazla zorlama da olmu
yor, haklısınız. Nitekim, bir etkisini de göremedik.
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Kaldı ki siz, otoriter bir başkansınız.
BAŞKAN — Estağfurullah.
Devam edin efendim.
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECt (Devamla) — Bu önergenin gö
rüşülmeye başlanılmasından biraz önce, Sayın Çulhaoğlu'nun, tütünle ilgili olarak tekrar yine
bir Meclis araştırma önergesi verdiğini gördük. Sayın Çulhaoğlu'nun, bu önergenin görüşüle
ceği gün tekrar tütün üreticisinin sorunlarıyla ilgili olarak ayrı bir önerge vermesini, biraz gayri
ciddî bulduğumu da, özellikle ifade etmek isterim.
Değerli arkadaşlar, tütün ve tütün üreticisinin durumu, memleketimizin ekonomik ve sos
yal yapısında çok önemli bir yer. işgal etmektedir. Memleketimizde 400 bini aşkın üretici bu
dal ile meşgul olmakta; buna sanayi ve hizmetlerde çalışanları da ilave edecek olursak, yakla
şık 3 milyon civarında vatandaşımız geçimini bu yoldan sağlamaktadır. Emek/yoğun bir tek
nolojiye sahip bulunan ve yılın 12 -13 ayını kapsayan tütün üretiminin ne derece zor ve meşak
katli bir ziraat dalı olduğu yakından bilinmektedir. Bu sebepledir ki, tütün ve tütün üreticisi
ile ilgili kararlar alınırken, uygulanmakta olan ekonomik tedbirlerin yamnda, memleketimiz
tütüncülüğünün gelişmesi ve tütün üreticisinin durumu da- önemle dikkate alınmaktadır. Tü
tün üreticimizin 300 yılı aşkın bilgi ve tecrübesi ile erişilmez bir şöhrete ulaşmış olan Türk tü
tünü, aile ziraatı şartlarına en uygun tarımsal üretim dalı olduğu gibi, tütün ekicileri de, iç
ve dış piyasa şartlarını titizlikle takip eden, tütüncülükle ilgili ticarî bilgi ve haberleri günü
gününe izleyen son derece duyarlı bir yapıya sahiptir. Tütün üretimi, alımı ve satımında 1981
yılına kadar uygulanan fiyat politikalarından ötürü, üretim kıraç araziden taban araziye kay
mış; kalitenin yanında, arz ve talep dengesi bozulmuş, aşırı ve kalitesiz tütün stoklarının biri
kimine sebebiyet verilmiştir. İşte, böyle bir tütün politikası içeresinde kendimizi bulunca, çok
ciddî tedbirlerin alınması zorunluğunda kalmış ve sırasıyla açıklayacağım bir dizi tedbirlerin
alınması cihetine gitmişizdir.
28 Mayıs 1986 tarih ve 3291 sayılı Kanunla, 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun
bir kısım maddeleri yürürlükten kaldırılmış; günün koşullarına göre tütünle ilgili bir kısım ted
birlerin zamanında ve süratle alınabilmesi için Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir. Bu kanu
nu müteakip, Bakanlar Kurulunca çıkarılan, Yıprak Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimi,
Satışı, İthalatı, Fon Alınması ve Bu Fonun Kullanılmasına Dair Usul ve Esaslara İlişkin 8.8.1986
tarih ve 86/11911 sayılı Kararameyle birçok yenilikler getirilmiştir.
Müsaadenizle, getirilen yenilikleri şöylece sıralamak istiyorum :
Piyasa açılışları erkene alınmış, tütün alım ve satımı kolay hale getirilmiştir. Eskiden tü'tün satışı için tütününü denkleyip satışa hazır hale getiren üretici, tütününü aylarca bekletip,
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depolama külfeti yanında, parasını da geç alırken, piyasa açılışını beklemeyip sattığı takdirde,
bu defa hem kanun karşısında suçlu hem de gayri resmî satış yaptığı için, ileride tüccar tarafın
dan koçanının iade edilmesi gibi yollarla menfaati haleldar olurker, yapılan değişiklikle, tütü
nünü denkleyip satışa hazır hale getiren üreticiye, yazılı sözleşme yapmak suretiyle, tütününü
istediği zaman satabilme imkânı sağlanmıştır. Dolayısıyla, üretici, lüzumsuz bir bekleyişten ve
gayri kanunî yollara başvurma riskinden kurtarılmıştır.
Fiyat gizliliği konusu :
Yine, daha önce tütün fiyatları büyük bir sır olarak saklanıp, piyasa günü açıklanırken,
hükümetlerimiz döneminde, tütünler satışa hazır hale getirildiğinde fiyatlar da açıklanmakta
dır. Dolayısıyla, üreticiye, düşünerek, satışlarda tercih hakkını iyi bir şekilde kullanması için
de imkân sağlanmıştır.
piyasalar daha erken açılmaya başlamıştır, örneğin; Ege Bölgesi tütün piyasası en erken
şubat ortası ve sonuyla, mart ayı ortalarında açılırken, 1985 yılında 6 Ocak tarihinde, 1986
yılında 1 Aralık tarihinde, 1987 yılında 27 Kasım tarihinde, 1988 yılında 1 Aralık tarihinde,
1989 yılında 12 Şubat tarihinde açılmıştır. Diğer piyasalar da, Ege Piyasası gibi, çok ileri tarih
lere alınmıştır.
Bunlara paralel olarak, "iyi tütüne iyi para" politikası izlenmeye başlanmıştır. Bu fiyatlandırmadan ötürü, tütün üretimi, taban araziden kıraç arazilere kaydırılmıştır. Bir başka de
yimle, tütün, ovadan yakaya doğru yönlendirilmeye başlanmıştır.
Bu durumu ve gelişmeleri yıllar itibariyle şöylece açıklayabiliriz; sadece 1983 - 1989 ra
kamlarını müsaadenizle vereceğim.
1983 yılında alınan tütünün yüzde 47'si kıraç arazide, yüzde 16'sı taban arazide iken, 1989
yılında bu oran yüzde 47'den yüzde 48 - 49 - 50 - 53 ve 54'e kadar çıkmıştır. Yani, kıraç arazide
yetiştirilen tütün miktarı yüzde 54'e çıkmış, taban arazideki tütün ise, yüzde 16'dan yüzde 8'e
gerilemiştir.
Kır taban arazideki tütün oranı ise yüzde 37-38 arasında gezmektedir. Dolayısıyla, daha
kaliteli tütün yetiştirme politikası, sonuçlarını vermeye başlamıştır.
Getirilen önemli bir değişiklik de, grad esasına göre fiyat verilmesidir. Tekelin ayrı, tücca
rın ayrı fiyat politikası uygulamasına son verilmiş, bu konudaki münakaşalar önlenmiştir. Bu
uygulama sonucu, (A) grad nevi tütünlerin oranında her yıl, bir evvelki yıla nazaran artış ol
muştur. Bu durumu da yüzde oranları olarak şu şekilde açıklayabiliriz : (A) grad tütün miktarı
1984*te yüzde 20 iken, bu, yüzde 33 - 37 - 41 - 43'e çıkmıştır; yani, iki mislinden fazla artmıştır.
(B) grad tütün miktarında ve kapada -kapayı vereyim- yüzde 31'den yüzde 19'a gerileme olmuştur.
Alınan bu tedbirlerle, hakiki tütün üreticisinin eline daha çok para geçmiş, üreticinin yü
zü güldürülmüştür. Tütün üretiminde, tabiri caizse, testiyi kıranla kırmayan bir tutulmamıştır.
Kalitedeki iyileşmeden dolayı genel ortalama fiyatlarda şu şekilde artış olmuştur : 1983
yılında ortalama fiyat 377 lira 95 kuruşken, 1984'te 535 lira 47 kuruş, yüzde 42 artış; 1985 yı
lında 772 lira 90 kuruş, yüzde 44 artış; 1986'da I 443 lira 48 kuruş, yüzde 87 artış; 1987'de
2 904 lira 52 kuruş, yüzde 101 artış; 1988*de 4 713 lira 82 kuruş, yüzde 62 artış; 1989*da 7 952
lira 39 kuruş, yüzde 69 artış.
önerge sahiplerinin önergede değindiği bir husus var; bazı rakam oyunlarıyla, 1989'da
verilen fiyatın, olduğundan daha iyi gösterildiği iddiaları var. Yanlış hatırlamıyorsam, Bakan— 342 —
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lığımın ilk günlerinde, yine bu kürsüden, bu konu gündeme getirilmişti ve ben arkadaşlarımı
za bununla ilgili yaptığımız hesapları, grafikleri ile beraber iletmiştim. O grafiklere, o iddiala
ra herhangi bir cevap gelmedi. Eğer oralarda rakam oyunları olduysa, keşke o zaman onları
bize bildirseydiniz, rakam oyunu olup olmadığı konusunda zihinlerinizde oluşan soruları da
bu şekilde giderirdik.
Yaptığımız önemli bir uygulama da, Güneydoğu Anadolu piyasasını ihdas etmek olmuş
tur. Adıyaman, Hatay, Adana illerinin Ege Bölgesine yakın olan iklim karakteri dikkate alına
rak, Doğu Anadolunun ağır kış şartlarından dolayı meydana gelen beklemeyi önlemek için,
bu illerimizi kapsayan yeni bir piyasa uygulamasına geçilmiştir. Bu bölgedeki piyasa da hemen
Ege piyasasının arkasından açılmaktadır.
Son ve en önemli gelişmelerden birtanesi de, stokların devamlı olarak gözden geçirilmesi
dir. Tütün stoklarının eritilmesi ile ilgili olarak, gerek ihracatın geliştirilmesi, gerek kalitesiz
tütünlerin ayıklanması sonucu, 1980 yılındaki 238 500 tonluk stok, 1 Ağustos 1990 tarihi iti
bariyle yüzde 65 oranında azaltılarak, 83 bin tona düşürülmüştür.
önergede değinilen ve tenkit edilen konulardan bir tanesine somut bir cevap olarak söylü
yorum : Mevcut tütün stokları gözden geçirilerek, ne ihracatta ne de iç tüketimde kullanılma
vasfı olmayan tütünler tespit edilmiş, hiç olmazsa bundan sonra lüzumsuz şekilde, milyarlara
varan depolama, bakım, işçilik vesaire masrafları yapmamak için -imha dahil- her türlü terbirin alınması kararlaştırılmıştır. Şimdiye kadar, bu tütünlerden 76 300 ton kadarı için imha ka
rarı alınmış, bunun 62 200 tonu imha edilmiştir. Stokları daha da aşağı indirebilmek için ihra
cata yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Unutmamak gerekir ki, yüksek stoklar, tütü
nün ihraç fiyatını da olumsuz yönde etkilemektedir. Üreticiye ve tütüncülüğe hizmetin en önemli
hususlarından biri, stokların yıllık ihtiyaç oranlarına düşürülmesidir. O zaman, tütün alımı
ve satımı daha kolay hale gelecektir. Burada şu hususu gözden kaçırmamak gerekir: Tütün üre
timinde önemli olan, tonaj değildir, önemli olan, arz ve talebe uygun üretim dengesi yanında,
talitedeki iyileşmeyle birlikte, Türk tütününün kaybolan dış itibarının tekrar yerine getirilme
sidir. Biz bunu yapmanın gayreti içerisindeyiz ve bu konuda önemli mesafeler kaydedilmiştir.
Bu tedbirlerin devam ettirilmesi suretiyle, tütünümüzün itibarı daha da iyi hale getirilecektir.
bu sağlanamadığı takdirde, 1981 yılından önceki dönemlerde olduğu gibi, kalitesiz tütün üreti
mi teşvik edilmiş olur; dolayısıyla, kalitesiz tütün stoklarına sebebiyet vermiş oluruz ve o za
man da ekonomiye fayda yerine yük getirirsiniz, üreticiye fayda yerine zarar getirirsiniz.
Bu genel açıklamadan sonra, önergede belirtilen hususlara da değinmek istiyorum.
1989 yılı Ege tütün piyasası, bizim dönemimizle ilgili son beş yıla göre, kısa bir gecikme
ile açılmıştır. Bunun da sebebi, 1989 yılı rekoltesinin bir evvelki yıla nazaran yüzde 15 civarın
da daha fazla olması ve tespitlerin zaman almış olmasıdır. Bir de, alıcılarla ilgili değerlendir
melerin iyi bir şekilde yapılarak, tütün ihraç fiyatlarının daha yüksek tespit edilmesinin sağ
lanması, bunun soucu olarak da, üreticiye daha yüksek bir fiyat verilmesi idi. nitekim, bu hu
susların hepsi yerine getirilmiştir. Bunu rakamlarla izah edeyim: mevcut stoklar, dünya tütün
fiyatları, maliyetler, enflasyon hızı ve ekonomik istikrar tedbirleri dikkate alınarak, üreticiye,
bir evvelki yıla nazaran (A) grad tütün de yüzde 46,6 (B) gradta yüzde 38,1; kapada yüzde 36,4
oranında yüksek fiyat verilmiştir. Ayrıca, alımların başlama tarihinden itibaren, 1,5 ay sonra
başlamak üzere, her hafta için (A) gradın kilogramına 100 lira, (B) gradın kilogramına 50 lira,
kapanın kilogramına 15 lira gecikme zammı ödenmiştir. Dolayısıyla, kilogram/fiyatlar daha
yükseklerde teşekkül etmiştir. Ortalama fiyatların geneldeki arüşı, bir evvelki yıla nazaran yüzde
69'dur.
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Geçen yıl 5 dolar olarak tespit olan (A) grad nevi tütünün başlangıç ihracat fiyatı, bu yıl
yüzde 12 artışla, 6 dolar olarak tespit edilmiştir. Diğer neviler de aynı oranlarda artırılmıştır.
Kırık tütünler hariç, nevilerine göre ihracat fiyatlarına her ay (A) grad nevine 6 sent, (B) grad
nevine 5 sent, kapaya 3 sent zam yapılmaktadır. Yani, ihracat fiyatı, kalitenin düzelmesi ve
stokların düşmesi paralelinde devamlı yükseliş göstermektedir. Bu da, uzun vadeli politikamı
zın sonuç aldığının en önemli göstergelerinden biridir.
1988 yılı ürünü alım ve ödemelerinde bir kısım tüccarın üreticiyi mağdur ettiği doğrudur.
Ancak, sözkonusu olayın üzerinde büyük bir önemle durulmuş, 15 tütün tüccarının tütün ti
caret belgesi iptal edilmiştir. Ayrıca, tüccara satıp da parasını alamaması üreticilerin mağduri
yetini önlemek için, 2 Ocak 1990 tarih ve 90/4 sayılı Kararname çıkarılmıştır. Bu kararnameyi
takiben, tüccara satıp da parasını alamayan ekicilerin tütünleri alınmıştır. Şimdiye kadar, bu
durumdaki üreticilere, toplam 4 milyar lira ödemede bulunulmuştur. Elbette ki, çeşitli hukukî
ve hesabı durumlardan dolayı, pek de kolay olmayan bu husus üzerinde çalışmalar hâlâ devam
etmektedir. Ancak, şunu hemen söyleyebiliriz ki, bu konudaki üretici mağduriyeti büyük ölçü
de önlenmiştir.
1989 yılı ürünü tütün alım ve ödemeleriyle ilgili husus, bütün bölgelerde büyük bir süratle
yürütülmüş ve tamamlanmıştır. 1989 yılı üretimi olarak Ege Bölgesinden Tekel idaresi 91 600
ton tütün alarak, üreticiye 728 milyar lira, tüccar ise 73 800 ton tütün alarak üreticiye 646 mil
yar lira, toplam 165 400 ton tütün alınarak, 1 trilyon 400 milyar lira ödenmiştir.
Değerli milletvekilleri, tütün ve tütün üretimiyle ilgili olarak alınan yasal ve idarî tedbir
lerle üreticinin alınteri en iyi şekilde değerlendirilmiş, yüzü güldürülmüştür. Tütünümüzün ka
litesi, yükseltilerek, eskiden olduğu gibi, yeniden, Türk tütününe şöhret kazandırılmasına baş
lanmıştır. Üretimde arz ve talep dengesi kurulmuştur. Stokların optimal seviyelere doğru indi
rilmesine çalışılarak, ekonomimize fayda yerine yük getirmesine mani olunmuştur. Gerçek üre
ticinin menfaatlarını zedeleyecek hiçbir uygulamaya meydan verilmemiş, bilhassa bu konular
da daha da hassas davranılarak, üretici ve tütüncünün lehine tedbirler alınmıştır.
Bütün bunların ötesinde, Türk tütünü için ve Tekel için çok önemli bir husus olan, yurt
dışına 10 bin ton sigara ihracatı da gerçekleştirilmiştir, bağlantı yapılmıştır. Bu nedenle, Türk
tütününün, sadece üretim aşamasında değil, aynı zamanda sigara yapımı konusunda da ulus
lararası piyasalarda bir şansının olduğunu ve bunu gerçekleştirmenin de bize nasip olduğunu
iftiharla belirtmek isterim. Gerçekten, şimdiye kadar bu ölçekte dışarıya sigara satışı mevzu
bahis değildi. Zannediyorum -vaat de edemiyorum- önümüzdeki günlerde bu miktarı çok da
ha yüksek rakamlara çıkarabileceğiz. Tabiî ki, bundan oluşan katma değerden birincil payı da
tütün üreticisi layıkıyla alacaktır.
Bütün bu açıklamalarım çerçevesinde, sözkonusu önergedeki iddialarla ilgili olarak, ge
nel görüşme açılmasına gerek olmadığını Yüce Meclisin takdirine arz eder, saygılarımı suna
rım. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan.
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Ali Eser; buyurun. (DYP sıralarından alkışlar)
DYP GRUBU ADINA ALÎ ESER (Samsun) — Sayın Başkan, çok kıymetli milletvekille
ri; sözlerime başlamadan önce, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
tzmir Milletvekili Sayın Halil Çulhaoğlu ve 27 arkadaşının, tütün üreticilerinin sorunları
ve 1989 ürünü tütün fiyatları konusunda genel görüşme açılması istemiyle verdikleri önerge
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üzerinde Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek için söz aldım.
Sözlerime başlamadan önce, hemen şunu belirtmek istiyorum : Sayın Bakanın en son cüm
lelerinde belirttiği bazı rakamlarla, bizim resmî mercilerden aldığımız rakamlar arasında çok
büyük farklar vardır. Bu hususta bir yanlışlık varsa, şimdiden, sözlerime girmeden, onu dü
zeltmek istiyorum. Sayın Bakan, eğer yanlış not etmediysem, 1989 ürünü olarak, 91 600 ton
Tekel, 73 800 ton da tüccar olmak üzere, toplam 16S 400 ton tütün alındığını, karşılığında da
1 trilyon 400 milyar lira ödeme yapıldığını söylediler. Halbuki, benim en son aldığım rakamlar
ise şöyle : Yine 1989 ürünü olarak, Tekel 183 816 ton tütün almış, karşılığında yaklaşık, 1 tril
yon 416 milyar lira ödemiş; tüccar ise, 81 699 ton tütün almış, karşılığında da 728,7 milyar
lira ödeme yapmıştır. Yani, toplam 265 515 ton tütün karşılığında, yaklaşık 2 trilyon 145 mil
yar lira ödeme yapılmıştır. Arada çok büyük fark olduğu için, Sayın Bakan bu konuda herhal
de bir açıklama getirerek,hangisi doğru^ hangisi yanlış belirteceklerdir.
Değerli milletvekilleri, Meclis çalışmalarını biraz dikkatlice takip eden üyelerin dikkatini
çekmiştir : Aşağı yukarı Meclisimiz açıldığından beri, yani bu dönem, hep tarım üzerinde ko
nuşuyoruz ve üretimle alakalı faaliyetlerin ANAP İktidarları döneminde hep cezalandırıldı
ğından bahsediyoruz, tesadüfen, bugün, gündem dışı konuşan sayın SHP'li arkadaşımız da,
bu konuda Çukurova'nın düştüğü durumu anlattı. Tabiî, bir yerde bu, bir gerçeğin de ifadesi;
tahıldan başlayıp fındık, çay, ayçiçeği, üzüm, şekerpancarı, pamuk derken, nihayet hadise tü
tün üreticisine kadar geliyor.
Hepinizin malumu olduğu gibi, ülkemizde çalışan 16 milyona yakın nüfusun 10 milyonu
geçimini tarım faaliyetlerinden temin etmektedir. Oysa, gene yedi sekiz yıllık ANAP iktidarla
rı döneminde, tarım, kesiminin, yani geçimini tarımdan sağlayan kesimin millî hâsıladan aldı
ğı pay yüzde 36'lardan, yüzde 16'lara düşmüş durumdadır. Bunun aksi olarak, hizmet sektö
ründe ve sermaye ağırlıklı, ticaret ağırlıklı faaliyetlerde yüzde 35'lerden, yüzde 68 - 70'lere çık
mıştır. Yani, başka bir deyişle, tarım kesiminde çalışan nüfusumuz, bu yedi yıl içinde millî hâ
sıladan aldığı payı, yüzde 100 nispetinde daha az alır duruma gelmiştir; açıkçası fukaralaşmıştır.
Tarımda çalışanların nasıl ezici politikalarla karşı karşıya olduğu konusunda birkaç örnek
vermek istiyorum :
100 kilogram DAP dediğimiz gübreyi almak için, 1980'de 10,5 veya 11 kilo buğday satan
çiftçi; bugün araştırmasını yapıyoruz, bugünkü fiyatla tam 42 kilo buğday satmak durumun
da. Bu, ilaçta da, mekanizasyon aletlerinde de traktörde de öyle ve bugün Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin benzin istasyonunda, motorinin litresi 1 916 lira. 1980'de 1 litre mazot için 2
kilo buğday satan çiftçi, bugün, demek ki, 4,5 kilo buğday satmak durumunda. Gayet açık
hesaplar var.
Şimdi, yukarıda izaha çalıştığımız nedenlerle ve önerge sahiplerinin de iddia ettiği gibi,
tütün ürünü de, üreticisi de bu gelişmeden payını almıştır. Piyasanın geç açılması, ödemelerin
geç yapılması vesaire gibi sıkıntılar, geleneksel şikâyetler halinde dile getiriliyor. Ben, Sayın
Bakanın, "Zamanında ödeme yaptık. Tespiti zamanında yaptık" veyahut "Tespiti zamanında
yapamadığımız için piyasayı geç açtık" gibi, birbirine ters düşen beyanatların ve bir evvelki
Sayın Maliye Bakanının yine bu kürsüden belirttiği gecikme sebeplerini araştırmıyorum. Be
nim seçim bölgemde net rakamlar var, net kayıtlar var; bunlar her zaman tahkik edilebilir.
'
20 Martta açılan piyasa, 31 Ağustosta, yani 5,5 ay sonra tamamlanmış. Bunların, tabiî,
nedenleri var; depo yokluğundan tutun da, nakliye güçlüklerine kadar vesaire mazeretler... Tabiî
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bu mazeretler, bir hükümetin yahut bir idarenin geçerli mazeretleri olmasa gerektir. Madem
bir üretim faaliyeti var; bu üretim faaliyetinin entegrasyonunda, gereken her türlü tedbirin de
alınması gerekir. Hükümet olmanın gereği zaten budur.
Sözümün bu yerinde, Sayın Bakanın konuşmasında belirttiği, 23S bin ton, satılamayan,
kullanılmayan ve maalesef bir miktarı da (60-70 bin ton) yakılan tütünlere değinmek istiyo
rum. Sayın Bakan, bu tütünlerle ilgili gerekçesinde, ''Bunlar, yanlış alımlardan, yanlış tespit
lerden dolayı, kullanma evsafını kaybetmiş tütünlerdi ve büyük yüktü, onun için yaktık" dedi
ler. Halbuki, ben başka bir iddiada bulunuyorum ve bunu her zaman ispata da hazırız.
Bugün Tekel'in elinde bulunan tütün depolarımızın -tütün, hakikaten kilosunu 5-6 dolara
ihraç ettiğimiz, kıymetli de bir üründür- bilaistisna söyleyebilirim ki, hepsi tütün depolama
tekniğinden yoksundur. Tespitler vardır; antrepoların hepsi bakteri doludur. Ki, bu bakteriler,
malum, tütünün küflenmesine vesairesine sebep olmaktadır. Depolarda vantilasyon meselesi
hiç yoktur; oradaki işçinin veyahut bekçinin insafına kalmıştır. Bu gözbebeğimiz ürünümüz,
kapı baca açmak suretiyle, gayet ilkel metotlarla depolanmaktadır.
Bugün, gerçekten, yine tespitlere göre, 588 bin üretici ailenin -ki, Sayın Bakan tahmin edi
yorum bunu da teyit edecektir, "3 milyona yakın vatandaşımız" diyor, bizim de tespitimiz 1989
yılında 588 bin üretici olduğudur- dişiyle tırnağıyla 13-14 ay uğraşıp didinerek yetiştirdiği bu
ürünümüzün, gerçek değerini bulması için çalışmak hepimizin vazifesidir diye düşünüyoruz.
Değerli milletvekilleri, ben, Sayın Hükümetin, 1986 Mayısında meselelerin daha da düze
leceği gerekçesiyle çıkardığı 3291 Sayılı Kanunun, gerçekten, üreticiyi daha da zor duruma sok
tuğu iddiasında bulunuyorum. Şöyle ki, Türkiye'de, 1984 yılında ithalat yoluyla aldığımız si
gara, toplam tüketimde yüzde 2,5 seviyesinde yer tutarken, bu, 1988'de yüzde 15,5'e 1989'da
yüzde 17'ye çıkmıştır. 1990'da da yüzde 20'lerin üzerine çıktığı bir gekçektir; bu interpolasyon
ve ithal rakamlarını dikkate aldığımız zaman. Hatta hatta, Devlet istatistik Enstitüsünün ağustos
sonu itibariyle verdiği rakamlar vardır; şöyle ki, Sigara ithali, 1989'a nispetle, bu sekiz aylık
dönem içerisinde yüzde 30 artmış; yani 111 milyon dolardan, 144 650 dolara çıkmıştır ki, bu
rakamlara kaçak sigara dahil değildir. Tütün ihraç ise, tesadüf olarak, aynen yüzde 32 nispe
tinde azalmış; yani, 204,5 milyon dolardan, 158 milyon dolara düşmüştür : Yani, demin söyle
diğim gibi, sigaranın içindeki kaçakları da dikkate alırsak, Türkiye'nin 8 aylık dönem içerisin
de ihraç ettiği tütünden aldığı döviz, ithal ettiği sigaraya ödenmiş ve gitmiştir.
Hadise bununla da kalmıyor. Alımda, yine aynı kanunun getirdiği avantajlar olarak gös
terilen bu grad meselesine her konuştuğumuzda değiniyoruz; bu konuda iki üç defa da söz
almıştık, yani geçen yıl bununla ilgili bir önergemiz de vardı, üzerinde yine konuşmuştuk. Grad,
maalesef, işin piyasa tekniğine uygun bir tespit değil. Şöyle ki, tütünün (A) grad, (B) grad,
kapa diye tespiti, hepinizin bildiği gibi -yine farz ediyorum- ihraca hazır veyahut kullanmaya
hazır hale geldikten sonra, bazı işlemlerden sonra ancak olabiliyor. Yani, bunun bir tasnifi,
bir elden geçirilmesi lazım. Onun için, bu tespitler de, maalesef, gerçekçi tespitler olmuyor.
Tütünün, grad diye tespitinin bir başka mahzuru da şu : Tekel, 1989 ürünü olan (A) grad
tütüne 11 000 lirayla 11 500 lira arasınada fiyat verdi. Bu, bir nevi; bağışlasınlar Sayın Bakan
kabul etmedi ama, gerçekten göz boyamaya yakın bir faaliyet. Çünkü, bu yıl, Tekelin en yük
sek fiyatla aldığı (A) grad tütün, tüm üretilen tütünün -yine tespitlerimiz var- yüzde 45'i, yüz
de 46'sı civarında seyrediyor. (B) grad, yüzde 37-38, kapa da yüzde 10'lar civarında...
— 346 —

T.B.M.M.

B : 20

16.10.1990

0:1

Şimdi, (A) grada verilen yüksek fiyatı, sanki tütünün tümünde geçerliymiş gibi gösterip,
gerçekleri gizlemeye gerek yok.
İhraçta, (A) gradla (B) gradın arasında çok az fark var. Şimdi, çok basitçe şöyle anlatmak
istiyorum : Alırken, (B) gradı, (A) gradın yarı fiyatına alıyoruz; diyelim ki, (B) grad tütünü
5 500 ila 5 700 liraya alıyoruz, 11 500 lira olan (A) grad tütünün fiyatının aşağı yukarı yarısıdır;
satarken ise (A) gradla (B) grad arasında yüzde 25 fark var. Yani, (B) grad tütünün ihraç fiyatı,
(A) grad tütünün ihraç fiyatının yüzde 75'ine denk geliyor. Burada, üreticinin tekrar, dolaylı
olarak nasıl bir zarara girdiğine bakın.
Bu bakımdan, bu grad meselesi, tütün alımlarında bence terk edilmelidir. Ciddî eksperle
rimiz vardır. "Tütün ekiciliği 300 yıllık bir geleneğimizdir" diyoruz; buna göre de, ekibimiz,
teknisyenlerimiz gayet iyi birikimlerle mücehhezdir; eskisi gibi, randıman esası fiyat tespitine
geçilmesini ve bu vesileyle tekrar vurgulamak istiyorum.
Değerli milletvekilleri, Sayın Hükümet, her zaman bu tip önergelerde, neredeyse klişeleş
miş izahlarla -savunma şekliyle diyelim ona- meseleyi kapatmak yolunu seçmektedir. Buraya
gelen önergeler üzerinde eğer hakkıyla düşünülüp, görüşülüp, çalışma yapılırsa, ülkemizini pek
çok sorununa ışık tutacak ve halkımızın bu Yüce Meclisten beklediği fonksiyonların yerine
getirilmesinde büyük fayda sağlayacaktır. Tütün bunlardar biridir; yarın öbür gün pamuk var
dır veyahut sanayimiz vardır veyahut petrol meselemiz vardır veya işçi meselemiz vardır, bele
diye meselemiz vardır... Bunların hepsinin burada belli ciddiyetle ele alınmasının, kamuoyun
da Parlamentonun her şeye rağmen yıpranan imajını düzeltmekte bir nebzecik olsun faydası
olur diye düşünüyoruz.
Üreticinin el emeği, alın terinin karşılığının verilmediğini geçen yılkı fiilî maliyet üzerin
den size anlatmak istiyorum; takdiri, muhakkak ki dinleyicilerimin, sayın milletvekillerimindir.
Çok basit olarak, bir dekar üzerinde şöyle bir hesap çıkıyor üretici bakımından : Fide,
dikme, çapa, kırma, denkleme, ilaç, sürme, ip, tarla icarı gibi standart maliyetler var : Bunla
rın rakamlarını verip fazla detaya girmek istemiyorum. Dekar maliyeti bu şekilde 875 000 lira
olarak tespit ediliyor. Dekardan da en iyimser tahminlerle 75 ilâ 85 kilo arasında tütün alını
yor. Buradan ben bir hesap yaptım, tütünün maliyeti 10 000 lira civarında oluyor. Bir kâr, ge
çim enflasyon nispetini falan düşünmek istemiyorum. Bugün, Hükümet tarafından, 1989 ürü
nü için -ortalamasının da tutup tutmadığını tahkik ediyoruz; maalesef, tutmuyor- ortalama
Ege fiyatı 7 470 lira olarak ilan edilmiş. Şimdi, 10 000 liralık bir maliyet, 7 470 liralık bir orta
lama fiyat... Hangi insafa sığar, hangi emeğin karşılığıdır, bunu takdirlerinize bırakıyorum.
Değerli milletvekilleri, çok çarpıcı rakamlar var burada. Üreticinin kullandığı gübresi, ilacı,
sulaması, dizmesi, ipi, işçi yevmiyesi gibi konulara dokunmayacağım; ancak, size çok basit bir
örnek vereceğim; biraz evvel Sayın Miski de bahsettiler, bir önergemizde de geçti...
BAŞKAN — Sayın Eser, bakıyorum o önünüzdeki dosyaları...
ALÎ ESER (Devamla) — Topluyorum Sayın Başkan, bitiririm efendim.
Tamuran diye bir ilaç var; bu, 1988'de 13 700 liraya, 1989'da 22 000 liraya, 1990'da 50
232 liraya çıkmış. Rakamın yükselişine bakınız... Antrakol diye bir ilaç var, mavi küf ilacı diye
tabir edilir; yani tütünün en çok kullanılan ilacıdır, 7 358 liradan, 19 820 liraya çıkmış bir sene
de. Bakıyorum, burada 2,5, 2,75, 2,80 defa artmış rakamlar var. Ki, bunlar 12 - 13 ay evvel
ödenip de, parası, 12 - 13 ay sonra alınacak ürüne harcanmış emekler, zahmetler.
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Değerli milletvekilleri, fazla uzatmak istemiyorum. Neresinden bakılırsa bakılsın, ülke
mizde bugün bütün tarım ürünlerinde olduğu gibi, tütünde de Hükümetin belirlediği fiyatlar,
emeğin karşılığı değildir. Bu zihniyet devam ettikçe de böyle olacaktır. Biz, gerçek ve değer
fiyatların tespit edilmesi, üreticimizin korunması, dolayısıyla sosyoekonomik patlamaların ön
lenmesi yönünden alınması gerekli tedbirleri ve yapılacak uygulamaları tespit için, bu önergey
le talep edilen genel görüşmenin yapılmasında büyük faydalar görüyoruz.
önergenin veriliş tarihiyle bugün arasında geçen süreye bakıp, her zaman olduğu gibi, "Nasıl
olsa, olan olmuş, biten bitmiş" deyip, kendimizi aldatmak doğru değil. Gerçi, önergede, "Aman!
Bir an evvel bu işi düzeltin, alımlar başlamadı, şu aldığınız kararlardan vazgeçin" diye bir iba
re de var; ama, bugün görüyoruz ki, alımların en geç yapıldığı yerde de bu piyasa kapanmış,
çiftçimiz, gerçekten, aldığıyla, esnafa tüccara olan borçlarını ödeyemez duruma gelmiştir.
Size, bir tespitimi daha samimî olarak söylemek istiyorum. Vezirköprü'de tütün teslim edip,
Tekel İdaresinin, Tekel memurunun, defaten "Şu paranı al" demesine rağmen, parasını alma
ya gelmeyen üretici sayısı çok. Sebebini sordum; dediler ki: "Biz, bütün ticarî faaliyeti -malum,
kasabada üretici, manifaturacısından bakkalına, mazotuna kadar alımlarını tütün parasıyla,
pancar parasıyla, ayçiçeği parasıyla yahut buğday parasıyla yapar; bunu hepiniz bilirsiniz- borca
yaparız. Eğer, biz gidip Tekelden paramızı alırsak ve bu tespit yapılırsa -ki, tüccar, esnaf küçük
yerlerde sürekli temas halinde- 'Paranı aldın, borcunu öde' diyecek olan alacaklılarımızdan
utanıyoruz" dediler. Bu tespiti size burada bütün samimiyetimle söylüyorum.
Bir de şunu söylemek istiyorum : Şayet, böyle sunî olarak meseleleri tıkayıp, olaylarda
bir tazyik, bir basınç husule getirirsek, buna ne tabiat kanunu ne fizik kanunu ne sosyal ka
nun, hiçbirisi dayanmaz. Allah, bu patlamadan hepimizi korusun.
öyleyse, yine sözlerimin başında söylediğim gibi, sadece bu önergenin çerçevesinde de kal
madan, ülkemizde aksayan, yanlış yürüyen, zararlı olduğu apaçık ortada olan her türlü uygu
lamanın düzeltilmesi için, getirilen önergeleri etraflıca inceleyip müzakere etme fırsatını esir
gemeyelim bu Yüce Heyetten.
Bu düşüncelerin ışığı altında, önergeye Doğru Yol Grubu olarak olumlu oy vereceğimizi,
aynı davranışı ANAP'ın değerli sayın üyelerinden de beklediğimizi arz eder, beni dinlemek için
gösterdiğiniz sabra da teşekkürlerimi sunar, hepinizi sevgi ve saygıyla tekrar selamlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz.
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Erol Güngör; buyurun. (SHP sıraların
dan alkışlar)
SHP GRUBU ADINA EROL GÜNGÖR (izmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
sözlerime başlamadan önce, Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum.
Arkadaşlarımla beraber vermiş olduğumuz, tütün üreticilerinin sorunları ve 1989 ürünü
tütün fiyatları konusunda, Anayasanın 98 inci ve içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca
bir genel görüşme açılmasına dair önergemiz üzerinde, SHP Grubunun görüşlerini açıklamak
için söz almış bulunuyorum.
Sözlerime başlamadan önce, Sayın Bakanın, bugün okunan bir Meclis araştırması öner
gesine takındığı tavrı belirtmek istiyorum. Bugün, SHP Grubunun vermiş olduğu tütün konu— 348 —
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sundaki araştırma önergesi, yakılan tütünlerle ilgilidir; şu anda görüşmekte olduğumuz genel
görüşme önergesi de, 1989 ürünü tütün piyasası, tütün fiyatları ve tütün politikasıyla ilgilidir.
Değerli milletvekilleri, sekiz ay önce vermiş olduğumuz genel görüşme önergemize bugün
sıra gelmiş bulunuyor. Aradan geçen sekiz ay zarfında, tütün üreticileri, 1990 ürünü tütünleri
nin hasadını da bitirmiş durumdadırlar; şu günlerde balyalama hazırlığına başlamışlardır. Ül
kemizde, Ege, Marmara, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaklaşık 5 bin
köyde, 550 - 600 bin civarında çiftçi ailesi tütün tarımıyla iştigal etmektedir. Tütün, tarım bit
kileri içerisinde, yetiştirilmesi en zor bir bitkidir. Tütün tarımıyla uğraşanlara, tütün sanayii
ve diğer hizmetlerde çalışanları da ilave edecek olursak, 4 milyon civarındaki vatandaşımızın
geçimini tütünden sağladığını tespit ederiz ve görürüz.
Değerli milletvekilleri, genel görüşme önergemize konu aldığımız 1989 ürünü tütün fiyat
ları, 12 Şubat 1990 tarihinde açıklanmıştı. Halbuki, 1985 ürünü fiyatları 1 Aralık 1985'te, 1986
ürünü tütün fiyatları 1 Aralık 1986'da, 1987 ürünü tütün fiyatları 27 Kasım 1987'de, 1988 ürü
nü tütün fiyatları 1 Aralık 1988 tarihinde açıklanmıştı. Görülmektedir ki, 1989 ürünü tütün
fiyatlarını açıklamadaki gecikme, son dört yıla göre, ikibuçuk aydır. Üretici kuruluşları, 1989
ürünü tütün maliyetlerini de, diğer yıllarda olduğu gibi, zamanında hükümete bildirmişler ve
kamuoyuna açıklamışlardır. 1989 ürünü tütün fiyatlarının son dört yılda açiklanan zamanlar
da açıklanmaması, üreticileri ve üretici kuruluşlarını tam anlamıyla tedirginliğe itmiştir. Fiyat
ların açıklanmasındaki gecikme, her geçen gün tütün üreticilerinin tedirginliklerini artırmış,
değerli Türk basını da her geçen gün tütünle ilgilenmek mecburiyetinde kalmış, hemen hemen
tüm gazetelerimizin köşe yazarları tütün konusuna değinen yazılar yayımlamışlardır. Üretici
nin sıkıntıları, tedirginlikleri, çok doğal olarak, başta Partimiz olmak üzere, ANAP dışındaki
tüm siyasî partileri harekete geçirmiş ve düzenlenen açık hava toplantılarıyla, üreticilerin sı
kıntılarına, sorunlarına ANAP İktidarının dikkati çekilmeye çalışılmıştır. Üretici kuruluşları
nın, basının ve siyasî partilerin iyi niyetle yaptıkları tüm uyarılara karşın, Hükümet, 1989 ürü
nü tütün fiyatlarını hem 2,5 ay geç açıklamış hem de üretici maliyetlerini dikkate almamıştır.
Sayın milletvekilleri, 12 Şubat 1990 tarihinde, Hükümet, 1989 ürünü tütün fiyatlarını Te
kel Genel Müdürüne Ankara'da açıklatmıştır., Bu uygulamanın geçmişte hiçbir örneği yoktur.
Tütün fiyatlarını Maliye ve Gümrük Bakanlarınca ya da ilgili bakanlarca tütün üretim bölgele
rinde açıklanması teamül gereğidir, tik kez Hükümet, 1989 ürünü tütün fiyatlarını açıklarken,
üreticinin önüne çıkma cesaretini gösterememiştir.
Değerli milletvekilleri, 12 Şubat 1990 günü açıklanan fiyatlar şöyledir : (A) grad; Ege için
11 000, Karadeniz için 11 500, Marmara için 11 500, Güneydoğu Anadolu için 10 800, Doğu
Anadolu için 11 100 lira. (B) grad; Ege için 5 800, karadenfz için 6 200, Marmara için 6 200,
Doğu Anadolu için 5 900, Güneydoğu Adanolu için 5 450 lira. Kapa; Ege için 1 500, Karade
niz için 1 600, Marmara için 1 600, Güneydoğu Anadolu için 1400, Dcğu Anadolu için 1 500 lira.
Basın toplantısındaki açıklamaya göre, Ege için fiyatların ortalaması 7 470 lira, artış ora
nı da yüzde 54 olmuştur. Sayın Bakanın, burada konuşurlarken 1989 ürününde yüzde 69 artış
olduğu yolundaki ifadesini, kendi genel müdürünün yapmış olduğu basın toplantısında ver
miş olduğu rakam doğrulamamaktadır.
1989 ürünü tütün fiyatları, 1988 ürünü tütün fiyatlarına göre (A) gradta; Ege Bölgesinde
yüzde 46, Karadeniz Bölgesinde yüzde 46.4, Marmara Bölgesinde yüzde 46.4, Doğu Anadolu
Bölgesinde.yüzde 47, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yüzde 47.9 oranında artmıştır.
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Açıklanan fiyatların, maliyetlerin, girdi fiyatlarındaki artışların ve enflasyon oranının al
tında kaldığını gören tütün üreticileri, galeyana gelerek, Akhisar'da, Selendi'de, Kırkağaç'ta
Hükümeti protesto eylemine başlamışlar, bu nedenle, tzmir - İstanbul demiryolu ve karayolu
saatlerce trafiğe kapalı kalmıştır. Birçok üzücü olay meydana gelmiş, kadın - erkek her yaştan
tütün üreticilerinden, tutuklanan, haklarında kovuşturma açılanlar olmuştur. Bu tip eylemlere
tütün üreticileri ilk kez başvurmuşlardır. Bağımsız Türk yargıçları, bunların tamamını serbest
bırakmış ve beraat ettirmiştir, öte yandan, açıklanan fiyatlardan teessüre kapılan bir tütün üre
ticisi, tütün zehiri içmiş ve ölmüş, bir üretici de -kendisini asarak- intihara teşebbüs etmiştir.
Bu olaylar Akhisar'da yaşanırken, burada bir arkadaşımızın yapmış olduğu gündem dışı
konuşma üzerine, Maliye ve Gümrük eski Bakanı Sayın Ekrem Pakdemirli, siyasî partilerin
Akhisar'da miting yaptıklarını, miting yaptıkları için provokasyon olduğunu, bu üreticilerin
bu provokasyon neticesinde bu eylemlere kalkıştıklarını ifade etmiş, ona da grup başkanvekillerimiz gerekli yanıtı vermiştir.
Değerli milletvekilleri, hepimiz biliyoruz ki, 1989 yılında enflasyon yüzde 70 olarak ger
çekleşmiştir. Bu somut gerçeğe rağmen, Hükümetçe tütün üreticisine verilen artış, tüni bölge
lerin tütünlerine, (A) gradda yüzde 46 - yüzde 47, (B) gradda yüzde 37 - yüzde 38, kapada
yüzde 33 - yüzde 36 civarında olmuştur. Başka bir ifadeyle, (A) grad tütünde yapılan artış,
enflasyon oranından 23 - 24 puan (B) gradda 32 - 34 puan, kapa tütünde de 35 - 36 puan dü
şük kalmıştır.
Girdi fiyatlarına baktığımızda ise; işçilik ücretlerinin, 1989 yılında, 1988 yılına göre yüzde
100 civarında artış gösterdiğini; 1988 yılı sonunda 570 lira olan mazotun, 1989 yılında yüzde
109 artışla 1 193 liraya ulaştığını; ziraî mücadele ilaçlarındaki artışın da yüzde 70'Ierin üzerin
de gerçekleştiğini görmekteyiz.
1989 ürünü tütün fiyatlarının 1,5 ay geç ilan edildiği ve ilan edilen fiyatların maliyetlerin
altında olduğu ve 1988 ürününe göre artışın enflasyonun altında kaldığı somut bir gerçek ol
duğu halde, o günkü Maliye ve Gümrük Bakanı, 13 Şubat 1990 günü yapılan gündem dışı bir
konuşmaya verdiği cevapta ve Şubat 1990 ayında yayımladığı, ANAP Grubunda okuyabilmek
için, kendisini savunabilmek için yayımladığı "Türkiye'de Tütün" adlı kitapçıkta, bu somut
gerçeği örtmek istemiştir; kelime ve rakam oyunlarına başvurarak, açıklanan fiyatların üretici
nin lehine olduğunu göstermeye çalışmıştır, her zaman olduğu gibi.
Ben, kelime ve rakam oyunlarını burada Sayın yeni Bakana anlatmak istiyorum.
Anılan kitapçıkta, 1989 ürünü tütünün bir kilosunun bedeli ile alınabilecek ürün ve girdi
miktarları, 1970 yılından itibaren uygun gördükleri yıllardaki bir kilogram tütün bedeli ile alı
nabilecek ürün miktarları ve girdi miktarlarıyla karşılaştırılmış ve 1989 ürünü tütün fiyatları
nın, o yıllara nazaran üreticinin lehinde olduğu sonucu çıkarılmıştır. Bu tip karşılaştırmalar,
yapmak isteyenin niyetine göre sonuçlar verir. Nitekim, benim yaptığım aşağıdaki değerlendir
me, tam tersi sonuç vermektedir.
1989 ürünü Ege Bölgesi tütünün Hükümet açıklamalarına göre ortalama fiyatı 7 470 lira
dır. Bu fiyattan bir kilogram 1989 ürünü tütün bedeli ile, 1989 yılında kilogramı 220 lira olan
34 kilogram 20 - 20 kompoze gübre, litresi 1 193 lira olan 6, 2 litre motorin alınabilmektedir.
Yine kitapçıkta yer alan 1979 ürünü tütünün ortalama fiyatı 108 liradır. Bu fiyattan 1979 yılın
da 1 kilogram tütünün bedeli ile, kilosu 245 kuruş olan 44 kilogram 20 • 20 kompoze gübre,
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litresi 9 lira olan 12 litre motorin alınabiliyordu. Görülüyor ki, 1989 ürünü tütünün bir kilog
ramının alım gücü, 1979 ürünü tütünün bir kilogramının alım gücünden daha düşüktür.
Şu anki Maliye ve Gümrük Bakanımız Sayın Adnan Kahveci, 1 Mayıs 1990 günü yapılan
bir gündem dışı konuşmaya verdiği cevapta, 1989 ürünü tütüne verilen fiyatların tatminkâr ol
duğunu kanıtlayabilmek için aşağıdaki ifadeleri kullanmıştır. Sayın Bakanın ifadelerini tuta
naklardan aynen okuyorum :
"Tütüne verilen fiyatın yüksek olup olmadığının en önemli göstergesi, tütün tarımına ay
rılan sahanın artıp artmaması, bununla iştigal eden çiftçinin artıp artmamasıdır. O rakam da,
sadece son yıllarda büyük artış göstermiş. Eğer, tütün, zarar eden bir ürün olsaydı, acaba tütü
ne ayrılan saha artar mıydı, azalır mıydı? Tütünle iştigal eden çiftçi sayısı artar mıydı, azalır
mıydı?" diye sormuş ve devam etmiş :
"Ekici aile sayısı 1985'te 379 - 380 bin iken,«bugün S88 bin olmuş. Ekim alanı da 176
bin hektardan 273 bin hektara ulaşmış; yani, neredeyse 100 bin hektar artmış. Bu da gösteriyor
ki, tütüne iyi fiyat veriliyor ki, pek çok ekici çiftçi alilesi bu sahaya kaymak istiyor ve pek çok
illerde, ilçelerde yeni tütün sahalarının deneme üretimleri yapılıyor. Tütün ekimi, Türkiye'de
genişleyen bir faaliyet alanı."
Değerli milletvekilleri, ekici sayısındaki artış, mutlaka, ürün fiyatlarındaki iyileştirmeyi
göstermez; tütünde somut gerçek, tütün üreticisinin, Ziraat Bankasından daha fazla kredi ala
bilmek için ailesinin diğer fertlerine de koçan, yani üretici izin belgesi çıkardığıdır. Bu gerçeği
bildiklerini, Hükümet yetkilileri de zaman zaman burada ifade etmişlerdir. Ürün bedellerinin
zamanında ödenmediği yıllarda üreticilerin bu yola daha çok başvurmak mecburiyetinde kal
dıkları da bir gerçektir.
Son yıllarda, tütün üreticilerinin tütün bedellerini çok geç aldığı ortadadır. Bu konudaki .
rakamlar dillendirilirse şu görülür : 1983 yılında ekici aile adedi 418 842; 1989'da 588 163; artış
yüzde 40. Üretim; 1983'te 233 843 ton, 1989'da 252 bin ton; üretimdeki artış yüzde 8. Aile
başına düşen üretim ise, 1983'te 558 kilogram, 1989'da 430 kilogram; aile başına düşen üre
timdeki eksilme yüzde 23. Görülüyor ki, tütün ekici sayısı artmasına rağmen, ekici ailesi başı
na düşen ürün sürekli olarak azalmıştır.
öte yandan, tütün üretilen bölgelerin pek çoğunda, tütünden başka bir şey yetişmez; üre
ticiler de, çoluğu çocuğu tarlası boş kalmasın, ailesi aç kalmadın diye tütün dikmeye devam
etmek mecburiyetinde kalmaktadırlar. Ayrıca, tütün üretim bölgelerinde ikamet eden işçi, es
naf, memur da, her geçen gün, mesleğinden elde ettiği kazançla geçimini sağlayamadığı için,
eşine, çocuklarına, kâr etmese de, ek bir iş olarak tütün diktirmeye başlamıştır. Bu da, ekici
adedini artırıcı rol oynamaktadır. Sayın bakanlar, bu somut gerçekleri bildikleri halde, bunu
istismar etmekten artık vazgeçmelidirler.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tütün üreticisinin sorunları, tütün fiyatlarını geç açık
lanmasından ve fiyatların düşük olmasından ibaret de değildir. Tütün üreticilerinin en az bun
lar kadar önemli bir sorunu da, tütün bedellerinin çok geç ödenmesidir.
1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Yasasında, tüccarın ve Tekelin, tütün bedellerini üretici
lere erken ödemesini sağlayacak hükümler vardır. Nitekim, 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli
Yasasının 22 nci maddesi; "Ekici, satılan tütünlerin devir işlemini kanuna uygun olarak hazır
lar. Bu işlemin bitirildiğini alıcıya veya kanunî konutuna bildirildiği tarihten başlayarak
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alıcı on gün içinde bedelini ödeyip tütünü teslim almak zorundadır" hükmünü içermektedir.
Yasanın bu açık hükmüne rağmen, bırakınız tüccarı, Tekel dahi, üreticiden aldığı tütün bedel
lerini aylarca ödememektedir. 1988 ürünü tütün bedellerini Tekel üç ay içinde ödemiş, tüccar
ise altı yedi ay geç ödemiştir. 1989 ürünü tütün bedellerini de tüccar iki üç ay içinde ödemiş,
Tekel ise ödemeleri 1990 Ağustos ayı içerisinde tamamlayabilmiştir. Yani, yedi ay parasını ala
mayan tütün üreticileri olmuştur.
Kredi faizlerinin ve enflasyonun düşük olduğu yıllarda tütün bedellerinin geç ödenmesi
belki fazla sorun yaratmayabilir. ANAP iktidarında enflasyon ve ziraî kredi faizleri sürekli
olarak yüksektir. 1979 yılında yüzde 10,5 olan bitkisel üretimde ziraî kredi faizleri, 1989 yılın
da yüzde 50'nin üzerine yükseltilmiştir. Kredi faizlerinin ve enflasyonun bu kadar yüksek ol
duğu yıllarda ürün bedellerinin bu kadar geç ödenmesi doğru değildir, haklı değildir, yasal hiç
değildir.
Hükümet, bu yıl tütün bedellerini geV alan üreticilere bizlerin de çeşitli defalar dile getir
diği, kademeli fiyatlandırma sistemini getirmiştir; ancak, kademe farkını, fiyatların açıklandı
ğı aydan başlatmayıp, yaklaşık iki ay sonra -nisan ayında- başlatmıştır. Ayrıca tüccara da, bu
na uyma yükümlülüğünü getirmemiştir Bu nedenlerle, bu uygulama tatminkâr olmaktan uzak
kalmıştır.
Değerli milletvekilleri, bu kürsüden defalarca yaptığımız konuşmalar sonucunda, Tekel
geçen yıl, tütün ekim cüzdanlarına, üç nüsha, yazılı sözleşme eklemişti. Bu sözleşmelerin, tü
tün alımı ve bedellerinin ödenmesiyle ilgili bölümleri yine boş bırakılmaya devam edilmişti;
fakat yine de bu uygulama, üretici açısından az da olsa bir güvence teşkil ediyordu; ancak,
Ege'de son yaptığımız gezi sırasında gördük ki, 1990 ürünü için hazırlanan koçanlara,üretici
izin belgelerine, yazılı sözleşme eklenmesi uygulaması terk edilmiştir.
Değerli milletvekilleri, artık, ANAP İktidarı, 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu
nun hükümlerini uygularken, sayıları elli altmışı geçmeyen tütün tüccarının çıkarlarını değil,
sayıları yarım milyonu geçen tütün üreticilerinin çıkarlarını göz önünde tutmaya başlamalıdır.
Aksi takdirde, 12 Şubat 1990'da yaşanan üzücü olayların daha çok büyüğü ile karşılaşmamız
kaçınılmaz hale gelebilir.
Bu arada, Egeli pamuk ve üzüm üreticilerini çok büyük sıkıntı içinde bulunduklarını, ürün
lerini geçen yılkı fiyatlarla sattıklarını ve Hükümetten acil çözüm beklediklerini hatırlatma
dan geçemeyeceğim. Şu anda, Hükümette Egeli 3 Bakan var. Sayın bakanlar, Yeni Asır Gaze
tesini ve değerli yazarı Fevzi Hepşenkal'ı okuyorlar sanıyorum. Lütfen, Sayın Hepşenkal'ın,
S Ekim 1990 günü çıkan yazısını da okusunlar. O yazıdan, üzüm üreticilerinin Ankara'ya yü
rümeye hazırlandıklarını anlarlar, üzüm ve pamuk üreticilerinin sorunlarına çözüm bulmaya
çalışırlar. Eğer bunlara çözüm bulunmazsa, Egeli ziraat odalarının, üzümleri bakanlıkların önüne
dökmeye hazırlandıklarını -eğer bu yazıyı okumadılarsa- ben buradan ifade etmek istiyorum.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi de, iki yıldan beri kanayan bir yaradan bahset
mek istiyorum. Sayın Bakan bu konulardan bir kısmına çözüm getirdiklerini söyledi; ama, bu
çözümün yeterli olmadığını kendisi de itiraf etti; buradan dile getirdi. Bir konuda ise hiçbir
yaklaşım gösterilmemiştir. Bu olay, 1988 ürünlerini, Sarıgöllü ve Fevzi Şenol firmalarına satan
üreticilerin durumlarıdır. 1988 yılı Aralık ayında sattıkları tütünlerin paralarını, Fevzi Şenol
firmasından şu ana kadar alamamışlardır. Bu konudaki senetleri, Sayın Bakan talep ederse ken— 352 —
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dişine verebilirim. Bu konuyu daha önceki bir gündem dışı konuşmam sırasında da buradan
ifade etmiştim. Şu ana kadar bunlarla ilgili ne Tekelden ne da Sayın Maliye ve Gümrük baka
nından herhangi bir talep gelmedi. Gene bu senetlerin bir bölümünü Tekel Genel Müdürlüğü
ne yazıyla iletmiştim, o konuda da bir gelişme olmadı.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; başta da söylediğim gibi, 1990 ürünü tütünler balya
lanmak üzeredir. Hükümet, 1990 ürünü tütünlerin fiyatlarını zamanında ilan etmeli ve bu fi
yatların, tütün üreticilerinin alın terinin karşılığını almasını sağlayacak düzeyde olmasını ve
ürün bedellerinin de zamanında ödenmesini içerecek önlemleri şimdiden almalıdır, tş işten geç
tikten sonra verilecek beyanatlar, yayımlanacak kitapçıklar inandırıcı olmamaktadır.
Sayın Maliye ve Gümrük Bakanlığı, çok eski yıllarda, başka iktidarların dönemlerinde
tütün piyasasının şubat ayında açıldığını gerekçe göstererek, 1989 ürünü tütün fiyatlarının 12
Şubatta açıklanmasını mazur gösteremez. Tütün fiyatlarını açıklama zamanını, bundan son
raki yıllarda da şubat ayına kaydırmaya teşebbüs etmeye hiç hakları yoktur. Bunu hiçbir za
man düşünmemelidirler. Çünkü, 1986 yılında ANAP İktidarı, 1177 sayılı Tütün ve Tütün Te
keli Yasasında değişiklik yaptıktan sonra, o günün bakanları ve başbakanı, bundan sonra tü
tün fiyatlarının erken açıklanacağını, tümünün borsada satılacağını, fiyatın beğenilmemesi ha
linde tütünün tekrar artırmaya çıkarılabileceğini vaat etmişlerdi. Tekel, 1986 yılında çıkardığı
"Türkiye'de Tütüncülük" adlı kitapçıkta aynı hususlara yer vermişti.
Bütün bunlar ortadayken, tütün fiyatlarının açıklanmasını, aralık yerine, iki üç ay sonra
lara, şubata ertelemek, devlet anlayışıyla bağdaşamaz. 1990 ürünü tütün fiyatlarını en geç ara
lık ayı başında açıklamak üzere gerekli hazırlıklar şimdiden yapılmalıdır.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tütün üreticisinin sorunlarını, Türk tütüncülüğünün
sorunlarından soyutlamaya imkân yoktur. Türk tütüncülüğünün karşı karşıya bulunduğu en
önemli sorunu da, Virjinya ve Burley tütünlerine dayalı üretim yapan ve esas çekirdeğini Ame
rikan sermayesinin oluşturduğu çokuluslu şirketlerin ürettikleri sigaralarla, dünyadaki sigara
içicilerinin içim zevkini her geçen gün daha da yaygın olarak değiştirmesi teşkil etmektedir.
Virjinya ve Burley tütünlerine dayalı üretim yapan çokuluslu sigara tröstleri, tkinci Dün
ya Savaşından sonra, başta Avrupa olmak üzere dünya pazarlarını ele geçirmek üzere büyük
hamleye girişmişlerdir.
Yaprak tütün üreticisi olmayan Batı Avrupa ülkeleri piyasalarını ete geçiren sigara tröstle
ri, daha sonra, tütün üreticisi olan ülkelerin piyasalarına yönelmişlerdir. Bu piyasalara girmek
için, kanun dışı yollara başvuranları da, kanun dışı yolları da desteklemişlerdir; hatta, bir ba
kıma teşvik etmişlerdir.
Türkiye de bu hedef ülkelerden biri olmuştur. Uzun yıllar, Virjinya ve Burley tütünlerine
dayalı Amerikan ve ingiliz sigaraları çeşitli yollardan ülkemize kaçak olarak sokularak tiryaki
leri yaratılmıştır. Daha sonra da, 1984 yılından itibaren resmî ithal yolu açılmıştır.
Yabancı sigaraların ithaline izin verildiğinde, başlıca iki nokta üzerinde durulmuştur: Bi
rincisi, kaçağı önlemek ve bu yoldan oluşan değer farklarını resmî ithal yoluyla devlete mal
etmek; diğeri de, kısa zamanda Virjinya ve Burley üretimine geçmek ve önceleri kaçak, sonra
' da resmî ithal yoluyla ülkemize giren sigaralan Türkiye'de imal etmek. Bu hedefler gerçekleş
miş değildir. Sadece resmî ithal yoluyla ardına kadar açılan gümrük kapılarından her yıl daha
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çok miktarda yabancı sigara yurda gelmekte ve iç pazardan her yıl daha büyük pay kapmaktadır.
Resmî ithal yolu açılmadan, tstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerin bazı meydan ve so
kak köşelerinde, yarı saklı, yarı açık olarak yabancı sigaraların perakende satışı, ithallerinin
serbest bırakılmasıyla beraber, önce bütün şehirlere arkasından da köylere kadar tüm yurda
dağılmıştır. Bugün, Anadolu'nun en ücra köylerinde dahi bu sigaralar satışa hazır halde bu
lunmaktadır, bu sigaraların reklamları yapılmaktadır, minibüs camlarına dahi bu sigaraların
reklam broşürleri yapıştırılmaktadır.
Yabancı şirketlerin ustaca düzenledikleri yoğun ve etkin reklam kampanyaları ile, bu siga
raların kullanımı hızla ve kuvvetle yayılmaktadır. Nitekim, 1984 yılında 2 337 tonla...
BAŞKAN — Sayın Güngör...
EROL GÜNGÖR (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Yalnız, müsamahamızın hududunu ifade etmek istemiyorum.
EROL GÜNGÖR (Devamla) — tmza sahibi adına da konuşuyorum ve sözlerimi biti
riyorum.
BAŞKAN — Yok efendim, mümkün değildir; çünkü, imza sahibi en sonunda konuşur.
Bundan sonra Anavatan Partisi Grubunun konuşması vardır, tmza sahibi ondan sonra konu
şur efendim.
t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Birleştirmenin ne mahzuru var?
BAŞKAN — Efendim...
EROL GÜNGÖR (Devamla) — Efendim, konuşmamı kesecekseniz, daha sonra konuşayım.
BAŞKAN — Toparlayınız efendim. Yalnız, size gösterdiğimiz müsamahanın hududunu
ifade için söyledim.
EROL GÜNGÖR (Devamla) — Peki, teşekkür ederim Sayın Başkanım.
Yabancı şirketler, ustaca düzenledikleri yoğun ve etkin reklam kampanyaları ile, bu siga
raların kullanımını hızla ve kuvvetle yaymaktadırlar. Nitekim, 1984 yılında 2 337 tonla başla
yan yabancı sigara ithalatı, 1989 yılında 12 135 tona ulaşmıştır. 1990 yılının ilk 8 ayında ise,
9 552 ton sigara ithal edilmiştir. İthalat aynı hızla devam ederse, 1990 yılı sonunda yabancı
sigara ithalatı 14 bin tonu geçecektir. Sigara ithalatı için 1984 yılında 28 milyon 146 bin dolar
ödeme yapıldığı halde, 1989 yılında 234 milyon dolar ödeme yapılmıştır. 1990 yılının ilk 8 ayında
ödenen ise, 190 milyon doların üzerindedir. Son 4 aydaki ithalat aynı hızda gider ise, ödenecek
meblağ 280 milyon doları geçecektir. Böylece, 1989'da ihraç edilen 117 bin tonluk yaprak tü
tünden elde edilen 481 milyon doların yaklaşık yüzde 60'ı sigara ithalatı için harcanmış olacaktır.
Değerli milletvekilleri, Beşinci Beş Yıllık Plan döneminde, yani 1984 - 1989 döneminde
yabancı sigara ithalatına yaklaşık 900 milyon dolar ödenmiştir. Altıncı Beş Yıllık Plan döne
minde ise, yani 1990 - 1994 döneminde yabancı sigara ithalatının toplam faturası 2,5 milyar
doları bulacaktır.
Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planının tütün ve tütün mamulleri sanayiine ayrılmış olan kısmı,
ancak çok genel bir iki hususa değinmektedir. Hedefler bölümünde, yurt içi sigara talebinin,
yılda yüzde 3,9 oranında artarak, 1994 yılında 73 bin tona ulaşacağı; toplam, sigara tüketimin
de Amerikan Blend tibi sigara payının yüzde 15,6'dan, yüzde 24,7'ye çıkmasının beklendiği;
sigara ithalatının da 1994'te 8 bin tona düşeceği gibi, hedeften, çok temenni izlemini veren
ifadelerden başka bir şey yoktur.
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Bunlar birer hedef ise, yabancı sigara ithalatı 1994 yılı sonunda nasıl 8 bin tona düşürüle
cektir? Amerikan Blend tipi...
BAŞKAN — Sayın Güngör, ki konuşma müddetini aşmak üzeresiniz, rica ediyorum...
EROL GÜNGÖR (Devamla) — Sayın Başkanım, bitiriyorum; çok kısa...
Amerikan Blend tipi sigara tüketimindeki artış, nasıl ve kimler tarafından karşılanacak
tır? Planda, bunlara dair hiçbir kayıt yoktur.
Altıncı Beş Yıllık Plandaki bu boşluklar, eksikler, tütün üretimi ve tütün mamulleri sana
yii alanında, Hükümetin belirgin bir hedef ve dolayısıyla bunun gerçekleşmesini sağlayacak
uzun vadeli bir politika esaslarının bulunmadığını ortaya koymaktadır.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'nin tütün üreticisi, tütün üretimi, tütün ti
careti ve sigara sanayii bir çıkmaz içinde görünmektedir. Bu çıkmazın, en kısa zamanda, millî
menfaatlara en uygun şekilde nasıl bir çıkış yolu haline dönüştürülebileceğini araştırmak ve
ortaya çıkarmak için, genel görüşme açılmasına dair önergemizin kabulü yönünde oy kullana
cağınızı umuyorum, katkılarınızı bekliyorum ve Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. (SHP
ve DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz.
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Saygın; buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar)
ANAP GRUBU ADINA IŞILAY SAYGIN (tzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
SHP tzmir Milletvekili Sayın Halil Çulhaoğlu ve 27 arkadaşının, tütün üreticisinin sorunları
konulu genel görüşme açılmasını isteyen önergeleri üzerinde Grubum adına Yüce Meclise bilgi
sunmak ve yazılı metinde söz konusu edilen eleştirilere cevap vermek üzere huzurlarınızdayım.
Ülkemiz genelinde, tütün, üretimi, işletmeleri, ticareti ve tüketimi gibi türlü yönleriyle,
çok geniş kitleleri ya ki nen ilgilendiren, millî ekonomiyi olumlu veya olumsuz etkileyebilen na
dide ürünlerimizdendir.
İktidarımız, tütünün bir kalite ürünü olduğunu ilk fark eden cumhuriyet hükümetidir.
Anavatan Partisi, iktidarlarının ilk günlerinden beri, tütünün bu yönüne önem vermiş ve üre
timinden tüketimine kadar sürdürülen ameliyelerle kaliteyi teşvik edici politikalar üretmiş ve
bu politikaların uygulamaya sokulmasına özen göstermiştir.
Geçmiş uygulamaları eleştirmek ve İktidarımız ile geçmişi mukayese etmek, Anavatan Par
tisinin âdeti değildir; ancak, İktidarlarımızda alınan tedbirler ile getirilen yenilikler sonucu Türk
tütüncülüğünün ülke ve üretici ekonomisi bakımından ulaştığı boyutları gereğince tanımlayıp
anlatabilmek için, gerilere dönüp, 1980'li yıllar öncesi ve bu yılların başlangıcındaki Türk tü
tüncülüğünün içinde bulunduğu durum ile geçerli politikaları gözden geçirmek zorundayız.
Tütün, kalite ürünüdür, kıraç ve fakir arazileri seçer ve sever. Birim dekarda verimi yük
sek olan kuvvetli taban ve sulanabilen arazilerde yüksek kalitede ürün idrak edilemez. Anava
tan İktidarları öncesi Türk tütününün üretiminde hâkim olan, "Dik tabana, sat devlet babana"
sloganı, üretim alanlarının taban arazilere doğru kaymasına neden olmuştu. Bu durumun ülke
ve üretici ekonomisine olumsuz katkısı, kalitesiz, dış pazarlara arz edilemeyen, iç tüketimde
kullanılamayan stokların birikmesi şeklinde olmuştu. Devletin parası, satış şansı olmayan ka
litesiz tütünlerin alımlarına bağlanmış ve ülke ekonomisi bu yüzden sıkıntıya sokulmuş; 1976
ürün yılı dahil, 1980 yılı ürünlerinden stoklanmış tütünler, ilk madde olarak sigara sanayiinde
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kullanma nitelikleriyle, evsaf ve vasıflarını kaybetmişti. 62,2 bin ton tütün 1985 yılından bu
yana imha edilmiş; ayrıca, 1979, 1980, 1981 ve 1982 ürün yıllarına ait 14,1 bin ton tütün de,
belirtilen sebeplerden ötürü bu yıl içerisinde imha edilecektir. Bu olumsuzlukları yaratan et
kenler, İktidarlarımız öncesi geçerli olan politikaların özünü oluşturan baş fiyat uygulamala
rıyla tütünün tespit ve değerlendirilmesinde esas alınan randıman sisteminden kaynaklanmıştır.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tütün tespit ve değerlendirilmesine esas alınan randı
man sisteminde en yüksek vasıf ve evsafı haiz olan (A) grad nevi tütün ile (A) grad ve kapa
nevileri arasında mutavassıt nevi olan (B) grad nevi toplamları randımanı oluşturduğundan,
kalite farklılığı olan (A) grad nevi ve (B) grad nevi tütünler aynı kefeye konularak, kalite farklı
lığı dikkate alınmaksızın, yüzde 80 (A) grad nevili tütün, yüzde 80 (B) grad tütün gibi, baş
fiyata satın alınmıştır.
Bu durumda, kır arazinin dekarında azamî 65 - 70 kilogram tütünü binbir meşakkatle
istihsal eden üretici, taban arazide dekarında 150 - 200 kilo, hatta 300 kilo üretim yapan üretici
ile arasında bir fark olmadığını anlayınca, kır arazilerinden aşağıya, verimi fazla taban arazile
re doğru kaçmıştır. Bu yüzden, iktidarlarımız öncesi tütün üretimleri, kaliteyi dikkate alma
yan, verime dayalı ziraat şekliyle idrak edilmiştir. Hiçbir siyasî iktidar gerekli tedbirleri alıp
uygulamaya koyamamıştır veya düşünememiştir. Türk tütüncülüğü ve Türk tütüncüsü kaderi
ne terk edilmiştir. Her üretim yılı piyasaları öncesi koçan toplayarak miktarı az olan kaliteli
tütünler tüccarlarca satın alınmış" ve Tekel Genel Müdürlüğü, düşük vasıflı, kalitesiz tütünleri
mubayaa edip, stoklama durumunda bırakılmıştır. Tütün piyasalarında bilhassa Ege Bölge
sinde devletin ilan ettiği baş fiyatlar üzerinde teessüs eden, diğer alıcı fiyatların yüzde 100'e
varan artışlar gösterdiği görülmüştür. Tütün üreticileri bu durumu gayet iyi bildiklerinden, pi
yasa öncesi oluşan tüccar piyasasında tütünlerini satabilme heyecanını devamlı yaşamışlardır.
Bütün bu olumsuzluklara ilaveten, Ege Bölgesi tütün piyasalarının şubat ayı sonlarında
açılışı, tesellüm ve ambarlama işlemlerinin mart ayı içinde başlatılması yanında, üreticilerin
diğer alıcılar karşısındaki çaresizliği, yalnızlığı gibi manevî yönü ağır basan yaşanmış olayları
da Egeli sayın milletvekillerimiz rahatlıkla hatırlayacaklardır.
Üretimlerdeki vaki kalite kaybı, Türk tütününün dünya piyasalarındaki itibarını yitirme
sine, alıcıların diğer oriyantal tip tütün üretimi yapan ülkelere yönelmesine yol açmıştır.
Sayın milletvekilleri, ANAP iktidara geldiğinde, bu olumsuzlukların sebeplerini araştıra
rak alınacak tedbirleri tespit etmiş, birbirini tamamlayıcı mahiyet arz eden yenilikleri birbiri
ardından uygulamaya koymuştur. Hükümetimiz randıman esasını kaldırarak, ihracatta oldu
ğu gibi, Amerikan grad tasnif esasini, tütünün tespit ve değerlendirme sisteminde uygulamaya
geçirmiştir; baş fiyat uygulamasını terk ederek, nevi fiyatlarını gündeme getirmiştir. İktidarı
mız, ayrıca, 1985 yılından itibaren "Türk Tütünlerinin Kalitesini Geliştirme Projesi" adı al
tında, kaliteli tütün yetiştirilmesine yönelik çalışmaları başlatmıştır.
Bu çalışmalar, Tekel tütün eksperlerince üretim devresinde her ay köye gidilerek kırım,
dizim ve kurutma mahalleri gezilmekte, kaliteli tütün yetiştirilmesi hususunda gözlenen olum
lu veya olumsuz gelişmeler ve çareleri üreticilere gösterilerek amelî olarak yürütülmektedir.
NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — (A) gradla (B) grad arasında 6 bin lira fark var.
IŞILAY SAYGIN (Devamla) — Hükümetimizin tütün mevzuunda ortaya koyduğu "İyi
tütüne iyi para" politikaları sayesinde İktidarlarımız öncesi gözlenen devlet fiyatıyla diğer alı
cıların fiyatları arasında oluşan yüzde 100'lere varan fiyat farklılıkları ortadan kalkmış, resmî
fiyatlarla piyasada oluşan fiyatlar aynı seviyelere gelmiştir.
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İktidarımız, tütün üreticilerini kaliteli tütün üretimine yöneltmek amacıyla her yıl her üretim
merkezinde vasıf ve evsaflara uygun olarak en yüksek kalitede tütün yetiştiren 3 üreticiye 1,5
milyon Türk Lirasına varan ödüller vermeyi âdet haline getirmiştir.
Sayın milletvekilleri, Anavatan İktidarlarının uygulamaya koyduğu tedbirler ve yenilikler
sonucu, başlangıçta (A) grad nevi yüzdeleri Ege Bölgesi genelinde ortalama olarak 20 iken,
yüzde 100 bir iyileşme sağlanmış olup bugün ortalama yüzde 40'ın üzerindedir. Kapa tütün
yüzde 31 iken, yüzde 19'a düşürülmüştür.
Nitekim, arazide de bir iyileşme sağlanmış, 1983'te yüzde 47 olan kır arazileri tütün ekimi
yüzde 54'e yüzde 16 olan taban arazi miktarı da yüzde 8'lere indirilmiştir. Dolayısıyla, tütün,
ekilmesi lazım gelen araziye kaydırılmıştır.
28 Mayıs 1986 tarih ve 3291 sayılı Kanunla 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun
birkısım maddeleri yürürlükten kaldırılmış günün koşullarına göre tütünle ilgili bir kısım ted
birlerin zamanında ve süratle alınabilmesi için, Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir. Bu kanu
nu, müteakip, Bakanlar Kurulunca çıkarılan Yaprak Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimi,
Satışı, İthalatı, Fon Alınması ve Bu Fonun Kullanılmasına Dair Usul ve Esaslara tlişkin 8.8.1986
tarih, 86/10911 sayılı Kararname ile birçok yenilikler getirilmiştir. Bu yenilikleri az evvel Sayın
Bakanım tek tek izah ettiklerinden vaktinizi almamak için tekrar izaha gerek görmüyorum.
1177 sayılı Yasanın değişikliğe uğrayan 21 inci maddesi alım satım sözleşmelerinin piyasa
günü imzalanacağını amir olduğundan, tütünlerin satıldığı ekim, kasım ve aralık aylarında alıcı
tüccarlar ile üreticiler arasında sözleşme yapılamamıştır. Bilahara, senenin tütün piyasası açıl
dığında alıcı tüccarlar, sözleşme imzalamak için fiyat düşürme ve yüzde 10'lara varan ıskarta
atma gibi eylemlerini ortaya koşmuşlardır. Bu tip olaylar, eskiden beri yaşanmış, üreticilerin
mağduriyetine sebep olmuş ve olacak uygulamalardır. Tütün alıcılarının eylül, ekim, kasım ve
aralık ayları gibi, piyasa öncesi el altından koçan toplayarak tütün satın alma alışkanlıklarının
devam edeceği ve üreticilerin mağduriyetine neden olacak böylesi uygulamaların her zaman
gündeme getirilebileceği düşünülerek, böyle olaylara sebebiyet vermemek için sözü edilen ka
nun değişiklikleri yapılmıştır.
Ekici tütünlerinin borsada satılması veya piyasa günü gibi yasal beklentilere bağlı kalın
maksızın sözleşme imzalayarak satılması şeklindeki hususlar, ekici menfaatlarına uygun olan
kararlardır; ancak, muhalefet sözcüleri, üretici menfaati düşünülerek kanunlaştırılma bu hu
susları "Tekel kalktı, tüccarla baş başa kaldınız, destekleme alımları yapılmayacak, Türk tütü
nü yerine Virjinya tütünü diktirilecek" gibi ifadelerle saptırarak, tütün üreticeleri üzerinde ka
ramsarlık yaratma gayreti içinde olmuşlardır.
Sene 1990; 1986 yılı iddialarına bakalım : Tekel Genel Müdürlüğü yerinde duruyor, des
tekleme alımları devam ediyor. Yurdun hiçbir bölgesinde Türk tütünü üretimden alınıp yerine
Virjinya tütünü üretime sokulmamıştır. Şimdi, Yüce Meclisin huzurunda muhalefet partileri
nin sayın sözcülerine soruyorum : 1986 yılı seçim meydanlarında çizilmeye çalışılan karamsar
tablo, 1990 yılı Türk Tütüncülüğünde mevcut mu? Tütün üreticilerinde sözleşme yapma alış
kanlığı yaygınlaşmaktadır. Artık, tütün üreticisi, koçanını almak isteyen tüccara, sözleşmeyi
de imzalayalım diyebilmektedir. Mahallî Tekel teşkilatları 10 günlük süresi içinde sözleşme kâ
ğıtlarını teslim etmeyen alıcıları ikaz etmektedir.
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Sayın milletvekilleri, Ege Bölgesi 1989 yılı ürünü rekoltesi 165 323 tondur. Bu istihsalin
yüzde 55.4'ünü Tekel satın almıştır. Tekelin ortalama fiyatı -geçen sene ortalama fiyatına göreyüzde 63,5'lik artışla 7 953 Türk Lirası olmuştur. Vasıf ve evsaf olarak en yüksek tütünlerin
üretildiği Manisa bölgesinde 1989 yılı istihsali 70 812 tondur. Tekel bu rekoltenin yüzde 56,1'ini
satın almış ve ortalama fiyat 9 252 Türk Lirası olmuştur.
Netice olarak, tütün ve tütün üretimiyle ilgili alınan yasal ve idarî tedbirlerle, üreticinin
alın teri en iyi şekilde değerlendirilmiş, yüzü güldürülmüştür. Tütün politikamız, kaliteli tütün
yetiştirilmesi bakımından başarılı olmuştur. Üretimde arz talep dengesi kurulmuştur. Stokla
rın optimal seviyelere doğru indirilmesine çalışarak, ekonomimize fayda yerine yük getirilme
sine mani olunmuştur. Üreticinin menfaatlarını zedeleyecek hiçbir uygulamaya meydan veril
memiş, üretici ve tütüncülüğümüz lehine tedbirler alınmıştır. Bu açıklamalarımla, söz konusu
önergedeki iddialarla ilgili olarak genel görüşme açılmasına gerek olmadığını Yüce Meclisin
takdirlerine arz eder, saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Çulhaoğlu, zatı aliniz mi konuşacak, yoksa?..
HALÎL ÇULHAOĞLU (tzmir) — Efendim, Sayın Güngör konuşacaklar.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
EROL GÜNGÖR (tzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tütünde en önemli hu
sus ekspertizdir. Ben burada niçin genel görüşme önergemize olumlu oy vermenizi istediğimi
ifade etmek istiyorum. "Çağ atladık*1 diyoruz, tütüne hala bir insanın iki gözüyle bakarak,
eliyle dokunarak ekspertiz yapmasına müsaade ediyoruz. Bugün, önceki konuşmamda da söy
lediğim gibi- tütün üreticileri, ürünlerini balyalamak üzeredirler; yakında, balyaladıkları ürün
lerini -eğer bu yıl da piyasayı geç açarsanız- misafir odalarında aylarca bekleteceklerdir. Kızla
rının çeyizlerini çıkaracak, tütünlerini oralara koyacak, eksperin gelmesini bekleyecek, o ek
sper acaba iyi görür de, bir miktar daha tütünüme para verir mi düşüncesiyle misafir odalarını
tütüne tahsis edeceklerdir. Sayın Pakdemirli, bu olaya gülüyorsunuz; ama, bunu mutlaka bil
meniz gerekiyor. Bu kadar önemli bir konuda diğer ülkelerde de öyle diye yaklaşmak, eksperti
ze yeni bir yaklaşım getirmemek, arayış getirmemek doğru bir olay değildir.
Ben, daha önce de İktisadî Araştırmalar Vakfının İzmir'de düzenlemiş olduğu bir semi
nerde konuştum; tütüm ekspertizine mutlaka yeni bir yol, yeni bir yöntem getirilmesini ya da
bağımsız ekspertiz mekanizmasının getirilmesini ileri sürdüm. Ama, bu konuda bir gelişme
bugüne kadar görmedik. Hiç değilse, üniversitede bağımsız bir bilimsel kuruluş oluşturarak,
tütünü üniversiteye ekspertize ettiriniz. Eksperlerin iki gözüyle, eliyle bakarak vermiş olduğu
raporlar sonucunda ocakları sönenlerin -geçmişte burada anlatmıştım- ekspertizden dolayı in
tihar edebilecek duruma kadar gelen tütün üreticilerinin şikayetleri bir an önce önlensin.
öneri getiriyorum : Üniversiteye ekspertiz yaptırılsın; tüccar da, Tekel de o ekspertize gö
re fiyat versin. Ekspertizi yeni bir yönteme oturtalım. Üreticiler bunu bekliyorlar. Bunların araş
tırılması, bunların konuşulması lazım.
Yeni yöntemler getiriliyor. Âlım satım sözleşmeleriyle, üreticiler diledikleri zaman tütün
lerini satabilecekler.
Sayın bakanlara gelmiş geçmiş ANAP'lı tüm sayın bakanlara, soruyorum, 1986 yılından
beri Maliye ve Gümrük Bakanlığı yapan bakanlara soruyorum; hiç, tütününü erken satan, sizin,
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fiyattan ilan etmeden önce satan bir üretici gördünüz mü? O zaman, niçin, "Eskiden köylü
tütününü fîyatlar geç ilan edildiği için sözleşme yapmadan satıyordu, sonra koçanları iade
ediliyordu" diyorsunuz? Yine aynı olaylar oluyor. Geçen yıl bu kürsüden dile getirdik. Tüccar
aldı, 2,5 ay süreyle yazılı sözleşmeyi yapmadı, sizden Başbakan 'yardımcısı Sayın Kaya Erdem'den prim alacaklarını, Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem istifa ettiği için alamadıklarını, bun
dan dolayı sözleşme imzalamadıklarını, ifadeyle koçanları iade ettiler, manevî baskı uyguladı
lar ve istedikleri fiyatı kabul etmeleri halinde bu sözleşmeleri yaptılar.
Şimdi, Sayın Bakan, tütün izin cüzdanlarına bu yıl niçin üç nüsha yazılı sözleşme eklet
mediniz? Niçin?... Var mı bir mantığı? Geçen yıl ekletmiştiniz. Defalarca buradan söyledik,
defalarca, "Uygun görülmüştür, inceliyoruz, yapacağız" dediniz. Geçen yıl ilk kez, üretici ekim
cüzdanlarına 3 nüsha yazılı sözleşme eklediniz. Bu sene niçin eklemediniz? Yoksa, Sayın Ba
kan, Tekel size bunları anlatmadı mı?
Bu sözleşmelerde 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Yısasına göre, üreticinin parasını er
ken alma ihtimali belirmişti, alamıyordu; çünkü, siz uygulamıyordunuz. Tütün ve Tütün Teke
li Yasasını, soru önergelerimize, "Ege Bölgesinde tütünün ambarlama süresi 30 Nisanda bit
mektedir; 30 Nisana kadar tütünü teslim almayıp, parasını ödemeyen tüccara gerekli işlem
yapılacaktır" diye cevap veriyordunuz; ama, iki bayram geçiyordu, hem Şeker Bayramı, hem
Kurban Bayramı geçtiği halde, tüccar, tütün üreticilerinin parasını ödemedi, hem de en büyük
tüccarlar ödemedi. Şimdi de diyorsunuz ki,"Biz İS tüccarın sözleşmesini feshettik..." Sözleş
mesini feshettiğiniz tüccarların kimler olduğunu merak ediyorum; sermayeleri 500 bin lira olan,
1 milyon lira civarında olan şirketler olup olmadığını merak ediyorum; büyük firmalara da
yaptırım uygulayabildiniz mi merak ediyorum.
Bütün bunların görüşülebilmesi için, konuşulabilmesi için, bu genel görüşme önergemize
olumlu oy veriniz, önergenize olumlu oy verirseniz bunları konuşuruz, geleceğe yönelik tütün
politikamızı belirleriz, sigara sanayiimize bakışımızı belirleriz, sigara ithalatına bakışımızı be
lirleriz, tütün politikamızı kalıcı bir hale getiririz. Bundan hem yurt ekonomisi faydalanır hem
de tütün üreticisi faydalanır.
Konuşmamı burada bitiriyor ve saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — önerge 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 Ozal Hükümetinde görev alan eski bakanlara resmî
taşıt tahsis edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/60)
BAŞKAN — Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 1 inci sırasında, Samsun Milletvekili
Sayın Ali Eser'in Başbakandan sorusu vardır.
Sayın Eser?.. Buradalar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
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2. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol liginde uygulanan puan sis
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 Sayın Bakan?.. Burada.
Soru sahibi Sayın Müftüoğlu ikinci defa bulunmadığı için, soru düşmüştür.
3. —Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Karadeniz Baktr işletmeleri Genel Müdürlüğü Yöne
tim Kurulu üyeliğine yapılan bir atamaya ilişkin 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. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgöl'ün, spor sahalarında meydana gelebilecek sportmenliğe
aykırı davranışları önlemek amacıyla ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Millî Eğüim 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.
Sayın Sarıgül?.. Yoklar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada.
Soru sahibi Sayın Sarıgül ikinci defa bulunmadığı için, soru düşmüştür.
5. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün Seul Olimpiyatlarına katılan yöneticilerin görevleri
ne ve bunlar için Devletçe yapılan harcamaya ilişkin Millî Eğüim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü
soru önergesi (6/203)
BAŞKAN — 5 inci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Sarıgül'ün, Millî Eğitim
Gençlik ve Spor Bakanından sorusu vardır.
Sayın Sarıgül?.. Yoklar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada.
Soru sahibi Sayın Sarıgül ikinci defa bulunmadığından, soru düşmüştür.

6. — Adana Mületveküi Cüneyt Canver'm, Horzum Şirketler Grubuna 20.11.1985 tarihli proto
kolden önce ve sonra ne kadar vergi iadesi ve kaynak kullananı destekleme primi ödendiğine ilişkin Başb
kandan sözlü soru önergesi (6/234)
BAŞKAN — 6 ncı sıradaki, Adana Milletveki Sayın Cüneyt Canver'in sorusu, soru sahi
binin izinli bulunması sebebiyle ertelenmiştir.

7. — Ankara Mületveküi Ömer Çiftçi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Talebelerine Yırdım Derneği
Öğrenci Pansiyonunun kazan dairesinin onaranı için gerekli malzeme ve işçüiğûı karşûıksız olarak T.K.
Orta Anadolu Linyü Işletmesince karşılandığı iddiasına üişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
sözlü soru önergesi (6/126)
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BAŞKAN — 7 nci sırada, Ankara Milletvekili Sayın Ömer Çiftçi'nin, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sorusu vardır.
Sayın Çiftçi?.. Yoklar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.

8. —İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Yumurtalık, Tekirdağ ve Aliağa'da termik santrallar kurulacağı iddiasına ve Aliağa'daki sanayi tesislerinin yaptığı olumsuz etkilere ilişkin Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/128)
BAŞKAN — 8 inci sırada, tzmir Milletvekili Sayın K. Kemal Anadol'un, Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanından sorusu vardır.
Sayın Anadol?.. Yoklar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.

9. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya fbstacı'mn, Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu A.Ş.'nin
ortaklarına ve şirket anasözleşmesindeyer alan bazı hükümlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öne
gesi (6/257)
BAŞKAN — 9 uncu sırada, Aydın Milletvekili Sayın Hilmi Ziya Postacı'nın, Devlet Ba
kanından sorusu vardır.
Sayın Postacı?.. Yoklar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
10. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'm 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?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.

11. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, hayali ihracatla ilgili olarak mahkemelere intikal
eden veya Devlet Planlama Tişküattnda soruşturması devam eden dosyalara ilişkin Başbakandan sözl
soru önergesi (6/138)
BAŞKAN — 11 inci sırada, Afyon Milletvekili Sayın Abdullah Ulutürk'ün, Başbakandan
sorusu vardır.
Sayın Uluturk?.. Burada.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
12. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Sosyal Sigorta Kurumu emeklilerinin de yurt dışı
tedavi imkânlarından yararlandmlmalart îcirf çalışma yapütp yapılmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/162)
BAŞKAN —12 nci sırada, Samsun Milletvekili Sayın İrfan Demiralp'in, Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sorusu vardır.
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Sayın Demiralp?.. Yoklar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
13. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Trabzon - Maçka İlçesinde meydana gelen
heyelandan zarar gören vatandaşlar için yaptırılacak konutlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından
sözlü soru önergesi (6/168)
BAŞKAN — 13 üncü sırada, Trabzon Milletvekili Sayın Mehmet Çakıroğlu'nun, Bayın
dırlık ve tskân Bakanından sorusu vardır.
Sayın Çakıroğlu?.. Buradalar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
14. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, ispir - Kundura, Tortum - Şayak, Durdu - Yapa
ğı Tiftik, Pasinler - Tütün ve Ilıca - Sütfabrikalarınınson durumlartna ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/169)
BAŞKAN — 14 üncü sırada, Erzurum Milletvekili Sayın ismail Köse'nin, Başbakandan
sorusu vardır.
Sayın Köse?.. Yoklar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
15. — Kocaeli Milletvekili Alâettin Kurt'un, Gebze İlçesinde sigorta hastanesi açılmasının düşü
nülüp düşünülmediğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/175)
BAŞKAN — 15 inci sırada, Kocaeli Milletvekili Sayın Alâettin Kurt'un, Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sorusu vardır.
Sayın Kurt?.. Burada.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
16. — Kocaeli Milletvekili Alâettin Kurt'un, Gebze Kapalı Spor Salonu inşaatının ne zaman
ihale edileceğine üişkin Millî Eğüvn Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/177)
BAŞKAN — 16 ncı sırada, Kocaeli Milletvekili Sayın Alâettin Kurt'un, Miltî Eğitim Gençlik
ve Spor Bakanından sorusu vardır.
Sayın Kurt?.. Buradalar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
17. — Zonguldak Milletveküi Şinasi Altıner'in, Karabük - Safranbolu karayoluna üişkin Bayın
dırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/184)
18. — Zonguldak Mületveküi Şinasi Altıner'in, Karabük - Yenice karayolu yapım çalışmalarının
durdurulma nedenine üişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/185)
19. — Zonguldak Mületveküi Şinasi Altıner'in, Karabük İlçesi Kapullu Köyünde yaptırılacak afet
evlerine üişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/186)
BAŞKAN — 17,18 ve 19 uncu sıralardaki, Sayın Şinasi Altıner'in soruları, soru sahibinin
görevli olması nedeniyle ertelenmiştir.
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20. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'm, dış ülkelere gidecek vatandaşlara uygulan
işlemlerinin kolaylaşttrtlması için çalışma yapdtp yapılmadığım ilişkin Dışişleri Bakanından sö
önergesi (6/188)
BAŞKAN — 20 nci sırada, Kütahya Milletvekili Sayın Mehmet Korkmaz'ın, Dışişleri Ba
kanından sorusu vardır.
Sayın Kormaz?.. Yoklar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.

21. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, inek ithalatına ilişkin Tarvn Orman ve Kö
Bakanından sözlü soru önergesi (6/317)
BAŞKAN — 21 inci sırada Denizli Milletvekili Sayın Adnan Keskin'in, Tarım Orman ve
Köyişleri Bakanından sorusu vardır.
Sayın Keskin?.. Yoklar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.

22. — Kocaeli Milletvekili Alâettin Kurt'un, Kocaeli İli Gebze ilçesinin öğretmen ihtiyacın
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/199)
BAŞKAN — 22 nci sırada, Kocaeli Milletvekili Sayın Alâettin Kurt'un, Millî Eğitim Gençlik
ve Spor Bakanından sorusu vardır.
Sayın Kurt?.. Buradalar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.

23. — Kocaeli Milletvekili Alâettin Kurt'un, Gebze İlçesi adliye binastmn ve bu ilçede ağ
mahkemesi kurubnasma ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun ceva
BAŞKAN — 23 üncü sırada, Kocaeli Milletvekili Sayın Alâettin Kurt'un, Adalet Baka
nından sorusu vardır. .
Sayın Kurt?.. Burada.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada.
Soruyu okutuyorum.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına aracılığı
nızı arz ederim.
Saygılarımla.
Alâettin Kurt
Kocaeli
Soru :
1. Gelişen ve büyüyen Gebze'de ihtiyaca cevap vermekten çok uzak olan adliye binası
yerine, ihtiyaca cevap verecek bir adliye binası yapmayı düşünmekte misiniz?
2. Nüfusu 200 000 civarında olan Gebze'de çok büyük malî bir külfeti olmayan ağır ce
za kurulmasını düşünmekte misiniz? Yoksa, ilgimiz olmayan, tstanbul'a gidip - gelmeye de
vam edecek miyiz?
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BAŞKAN -— Buyursunlar Sayın Bakan.
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan,
Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri; Kocaeli Milletvekili Sayın Alâettin Kurt'un şah
sıma tevcih ettiği suallere cevap vermek üzere huzurlarınızdayım. Saygılarımı arz ederim.
Gebze ilçesinde adliye hizmet binası için, Türkiye'deki genel tatbikat olarak ilçe merkez
lerinde adliye teşkilatları hükümet konağının içerisinde bulunmaktadır. Daha önce Devlet Plan
lamaca böyle planlanmış ve bu sistem içerisinde Türkiye'de yürütülmektedir. Gebze'de hükü
met konağının içerisinde 12 oda 1 salondan ibaret kısım Adalet Bakanlığına ayrılmış olup, ad
liye hizmetleri burada yürütülmektedir. Ancak, buranın yetmemesi sebebiyle seçim bürosu ve
icra daireleri, dışarıda kiralanmış olan bir kısımda görev yapmaktadır.
Tabiî, Gebze İlçesinin büyüklüğü sebebiyle burada bir adliye binası yapılması hususu uzun
zamandan beri araştırılmakta ve temin edilen bir arsanın planlama işleri mahallî teşkilatça yü
rütülmektedir. Bu arsa temin edildiğinde, Devlet Planlamadan geçirilmek kaydıyla, daha ileri
deki yıllarda, Gebze'de, diğer ilçelerdeki tatbikatın aksine, müstakil bir adliye binası yapılması
çalışmaları Bakanlığımızca sürdürülmektedir.
Ağır ceza mahkemesi işine gelince : Uzun yıllardan beri, büyük şehirlerin dışında, hiçbir
ilçede ağır ceza mahkemesi açılmamaktadır. Bakanlığımızın kanaati, ağır ceza mahkemeleri
nin büyük merkezlerde, il merkezlerinde olması yolundadır. Daha önce açılmış olan birçok ağır
ceza mahkemesini kapatma şansına sahip olmuş olsaydık, birçok ilçedeki ağır ceza mahkeme
lerini dahi kapatırdık. Hukuk meselesini vâkıf arkadaşlar, adliyede pratik yapmış arkadaşlar,
küçük merkezlerde ağır ceza mahkemelerinin sağlıklı netice vermeyeceklerini bilirler. Tabiî ki,
Gebze küçük bir merkez değildir; ama, ilçeler için genel tatbikatımız çerçevesinde meseleye ba
kabiliriz.
Tabiî, Gebze'nin ikinci bir özelliği var; bir noktada İzmit İlimize bağlı olmakla beraber,
İstanbul İlindeki diğer ilçelerle bir ağır ceza merkezi -Pendik'te- olmak üzere teşkili söz konu
su olabilir. Yani, illâ Gebze değil, ama o bölgedeki ilçelerden birinde, büyük şehirlerde yaptığı
mız tatbikat sebebiyle bir ağır ceza merkezi düşünülebilir. Şimdilik biz bunu Gebze'den ziyade
Pendik'te düşünüyoruz. Henüz karar verilmiş bir konu da değildir. Çalışmalarımız devam et
mektedir.
Arz ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Buyurun Sayın Kurt.
ALÂETTİN KURT (Kocaeli) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; bir sözlü soru
önergeme Adalet Bakanımızın vermiş olduğu cevabı hep beraber dinledik; ben kendilerine te
şekkür ediyorum. Yalnız, sorularımın birinci bölümünde, Sayın Bakanın da ifade ettikleri gi
bi, Gebze'nin büyük bir ilçe olması nedeniyle, eskiden yapılmış olan Hükümet Konağının bir
kısmının adliye hizmeti vermesi yeterli görülmemektedir ve Gebze'ye, ihtiyaca cevap verecek
bir adliye binasının planlamasının gerektiğini ifade etmiş bulunuyorlar. Tabiî, bu ihtiyaç yeni
değildir, bu ihtiyaç uzun zamandan beri devam etmektedir. Sayın Bakanımızın bu ifadesi bizi,
tamamen değil, ancak belli bir ölçüde rahatlatabilmiştir. Temennim şuydu r Bu konuda geldi
ğiniz nokta nedir, bu arsa istimlaki, daha ne kadar sürecektir, ne zaman ihaleye çıkabilecektir
konularını eğer ayrıntılarıyla izah etmiş olsalardı daha çok rahatlamış olacaktık. Temennimiz,
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bu çalışmanın, bu hizmetin bir an evvel mümkün olduğu kadar çabuklaştırılması yönündedir.
İkinci konuya gelince : Değerli milletvekilleri, idarecilerimiz, birçok meselede olduğu gi
bi, esas amaca maksada, gayeye, hedefe varmak için değil de, çoğu zaman isimler üzerinde
hareket ediyorlar. Ben hatırlıyorum; Matî Müşavirler Kanunu çıkarılırken dahi, aynı şekilde
hareket edildi. Şöyle ki, bir yerde 25 malî muhasebeci varsa, orada bir oda kurulabilme şansı
tanınıyor, ancak vilayet merkezi olmak kayıt ve şartıyla.
Şimdi, esasen idarecilikte söz konusu olan, hizmetlerin vatandaşın ayağına getirilmesidir.
Birçok yerden, 50'ye yakın vilayetten büyük olan Gebze'nin, ihtiyaç haline gelmiş olan bu hiz
metlerinin sırf vilayet olmaması nedeniyle ihmal edilmiş olmasını anlamak mümkün değildir.
Bir yerde, vatandaş, çeşitli sebeplerle buraya yığılmıştır; vatandaşın ihtiyaçlarına cevap vermek
gerekmektedir.
Sayın Bakanımızın, "Gebze Kocaeli'ye bağlı olmasına rağmen, İstanbul'a yakın büyük
bir ilçe; SO'ye yakın vilayetimizden büyük bir ilçe. Şimdi, buraya ağır ceza mahkemesi kurul
masını düşünmüyoruz; buradaki vatandaşlarımızı Kocaeli'ye değil. Kartal'daki ağır ceza mah
kemesine gönderiyoruz; Kartal'ın hemen bitişiğindeki Pendik İlçesine ileride ağır ceza mahke
mesi kurmayı düşünüyoruz" şeklindeki ifadelerini de doğrusu pek anlayamadım; ama, idare
cilerimizin hikmetinden sual olunmaz. İnşallah, bunu ileride izah edecek, bizi de ikna edecek
bir formül ortaya konulur; ama, yine de, temennim, bu hizmetin Gebze'de düşünülmesi yö
nündedir.
Saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Soru cevaplandırılmıştır.

24. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, günlük bir gazetenin 3.11.1988 tarihli nüshasın
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına atfen verilen habere konu teşkil eden olaya ilişkin Başb
sözlü soru önergesi (6/207)
BAŞKAN — 24 üncü sırada, Adana Milletvekili Sayın Orhan Şendağ'ın, Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sorusu vardır.
Sayın Şendağ?.. Yoklar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.

25. —Kocaeli Milletvekili Alâettin Kurt'un, ülkemize sığınan peşmergelerden bir kısmının Geb
- Çayırova'daki Tarım Meslek Lisesinde istihdam edileceği iddiasına ilişkin içişleri Bakanından
soru önergesi (6/320)

26. —Kocaeli Milletvekili Alâettin Kurt'un, Kocaeli Valilik Konağı için yapılan harcamaya ili
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/321)
BAŞKAN — 25 ve 26 ncı sıralardaki sorular, Sayın Alâettin Kurt'a ait olması sebebiyle,
İçtüzüğün 97 nci maddesine göre, ertelenmiştir.

27. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Fonunun ge
lerine ve harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/214)
BAŞKAN — 27 nci sırada, İsparta Milletvekili Sayın Ertekin Durutürk'ün Başbakandan
sorusu vardır.
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Sayın Durutürk?.. Yoklar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar.
Sayın Durutürk'ün sorusu, ikinci defa bulunmadıkları için, düşmüştür.
28. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'tn, Avrupa ülkelerinde çalışan Türk isçilerinin ailelerinin
parçalanmasını önlemek için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/224)
BAŞKAN — 28 inci sırada, Afyon Milletvekili Sayın Baki Durmaz'ın Dışişleri Bakanın
dan sorusu vardır.
Sayın Durmaz?.. Buradalar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
29. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz 'm, 1988yûında tedavi masraflarım ödeyemedikleri için
hastanelerden kaçan veya borç senedi vererek taburcu olan vatandaşların borçlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal
Hardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/225)
BAŞKAN — 29 uncu sırada, Sayın Baki Durmaz'ın, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından
sorusu vardır.
Sayın Baki Durmaz?.. Buradalar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
30. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, istanbul'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 — 30 uncu sıradaki, Sayın Alaettin Kurt'un sorusu İçtüzüğün 97 nci maddesi
ne göre ertelenmiştir.
31. — Bursa Milletvekili Abdulkadir Cenkçiler'in koruma sahası olarak Han edilen Fethiye ve Mar
maris'te yapımlarına daha önce izin verilen tesislerin inşasının durdurulduğu iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/228)
BAŞKAN — 31 inci sırada, Sayın Abdulkadir Cenkçiler'in, Başbakandan sorusu vardır.
Sayın Cenkçiler?.. Yoklar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar.
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
32. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, başbakan Turgut Ozal'ın, Göcek'tekiyaz tatili sıra
sında kaldığı yatın kira bedeline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/332)
BAŞKAN — 32 nci sırada, Sayın Kamer Genc'in, Başbakandan sorusu vardır.
Sayın Genç?.. Burada.
Cevap verecek Sayın Bakan?. Yok.
Soru ertelenmiştir.
33. — Hakkâri milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili Uludere ilçesi Kayadibi Köyü Evil
Mezrasmdaki bir vatandasın evinin jandarma tarafından yıkıldığı ve Kayadibi Köyünde zorunlu ikâmete
tabi tutulduğu iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/333)
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BAŞKAN — 33 üncü sırada, Sayın Cumhur Keskin'in, İçişleri Bakanından sorusu vardır.
Sayın Keskin?.. Yoklar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
34. — Hakkâri Milletveküi Cumhur Keskin'in, 1986 ve 1987yıllarında Hakkâri İli Yüksekova
ilçesi Esendere Bucağından stmrt geçerken jandarma tarafından öldürülen veya yaralı olarak ek geçirilen
vatandaşlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/334)
35. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Uludere İlçesi Şenoba Köyü Tabur
Komutanının bazı uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/335)

36. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Yüksekova İlçesi Güvenli Köyüne
ait olan ve Dere Yaylasında otlatılmakta bulunan koyun sürüsüne Aytepe Karakolu görevlilerince el konu
duğu ve sürünün gümrüğe teslim edildiği iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/336)
BAŞKAN — 34, 35 ve 36 ncı sıralardaki, Sayın Cumhur Keskin'in İçişleri Bakanından
soruları, aynı sebeple ertelenmiştir.
37. — Kocaeli Milletvekili Alâettin Kurt'un, Kocaeli İlindeki belediyelere 1988 yılında yapılan
yardımlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/337)
BAŞKAN — 37 nci sıradaki, Sayın Alâettin Kurt'un sorusu, İçtüzüğün 97 nci maddesine
göre ertelenmiştir.
38. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Doğu Anadolu'daki bazı illerin yakacak sorununa
. üişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/254)
BAŞKAN — 38 inci sırada, Sayın İsmail Köse'nin, Başbakandan sorusu vardır.
Sayın Köse?.. Buradalar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
39. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Afşin - Elbistan Termik Santralına
ve bu bölgede katkısız biriket imalatının ne zaman gerçekleştirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanından sözlü soru önergesi (6/269)
BAŞKAN — 39 uncu sırada, Sayın Atilla İmamoğlu'nun, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sorusu vardır.
Sayın İmamoğlu?.. Buradalar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
40. —Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, televizyon yaytnlarmı izleyemeyen Kah
ramanmaraş iline bağlı üçe ve köylere ve Kahramanmaraş'da Sümerbank ikinci satış mağazasının ne
zaman açılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/274)
BAŞKAN— 40 inci sırada, Sayın Atilla İmamoğlu'nun, Başbakandan sorusu vardır.
Sayın İmamoğlu?.. Buradalar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
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41. —Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Karabük Hastanesinde
vefat eden emekli bir isçinin cesedinin fareler tarafından tahrip edildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/277)
BAŞKAN —41 inci sırada, Sayın Şinasi Altıner'in, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın
dan sorusu vardır.
Soru sahibinin görevli bulunması nedeniyle, soru ertelenmiştir.
42. —DenizliMilletvekiliAdnan Keskin'in, MJaflar Bankası Samanpazan Şubesince Oztur Anonim
Şirketine verildiği iddia edilen krediye ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/343)
BAŞKAN — 42 nci sırada, Sayın Adnan Keskin'in, Devlet Bakanından sorusu vardır.
Sayın Keskin?.. Yoklar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar.
Sayın Keskin ikinci defa bulunmadığı için, soru düşmüştür.
43. — Hatay Milletvekili ÖnerMiski'nin, TEK Töroslar İsletmesinin Çukurova Elektrik A. Ş.'ne
devredilmesinden doğacak bazı sorunlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakamndan sözlü soru öner
gesi (6/348)
BAŞKAN — 43 üncü sırada, Sayın öner Miski'nin, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sorusu vardır.
Sayın Miski?.. Buradalar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yoklar.
Soru ertelenmiştir.
44. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, Keçiborlu ilçesinin içme suyu ve kanalizasyon so
runlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/286)
BAŞKAN — 44 üncü sırada, Sayın İbrahim Gürdal'ın, Başbakandan sorusu vardır.
Sayın Gürdal?.. Yoklar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
45. —Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun ili Uzirköprü ilçesinde Devlet millet yardırnlaşmasıyla inşa edilen ortaöğretim yatılı öğrenci yurdunun ne zaman açılacağına ilişkin Millî Eğilim Genç
lik ve Spor Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Recep Ercüment Konukman'ın cevabı (6/293)
BAŞKAN — 45 inci sırada, Sayın Ali Eser'in, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından
sorusu vardır.
Sayın Eser?.. Buradalar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar.
önergeyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı tarafından sözlü olarak
cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ederim.
Saygılarımla.
Ali Eser
Samsun
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Soru : Vezirköprü (Samsun)'de devlet-millet yardımlaşması ile inşa ve tefriş edilen 550 ki
şilik (kolayca 800 kişiye çıkarılabilecek) kapasiteli ortaöğretim yatılı öğrenci yurdu ne zaman
hizmete girecektir?
Not: Yurt binası ülke ölçüsünde 1 inci kalitede, hatta lüks sayılabilecek kalitede bir yapıdır.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
DEVLET BAKANI RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (İstanbul) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; Samsun Milletvekili Ali Eser'in sorusuna cevap vermek üzere huzurlarını
za geldim.
Samsun - Vezirköprü'de 550 öğrenci kapasiteli ortaöğretim öğrenci yurdu, 7.12.1988 gün
ve 33009 sayılı makam onayıyla açılmıştır.
Yurt binasına, 1988 -1989 öğretim yılında, 200 parasız yatılı, 268 paralı yatılı öğrenci alın
mıştır.
Bilgilerinize arz ederim.
Saygılarımla.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Eser, söz istiyor musunuz?
ALİ ESER (Samsun) — Çok Sayın Bakana, çok teşekkür ediyorum.

46. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Havza - Mzirköprü yolunun yaptmma ve E - 5 karayo
Henddc - Düzce güzergâhının onarvnma ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önerg
BAŞKAN — 46 ncı sıradaki, Samsun Milletvekili Sayın Ali Eser'in sorusu, içtüzüğün 97
nci maddesine göre ertelenmiştir.

47. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri IH Şemdinli ilçesi Kaymakamı hakk
daki iddialara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/358)
BAŞKAN — 47 nci sırada, Hakkâri Milletvekili Sayın Cumhur Keskin'in, içişleri Baka
nından sorusu vardır.
Sayın Keskin?.. Yoklar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.

48. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Çorum Belediyesinin1984yılı Nisan ayından bug
kadar iller Bankasından aldığı avans borçlarının miktarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanında
lü soru önergesi (6/360)
BAŞKAN — 48 inci sırada, Çorum Milletvekili Sayın Cemal Şahin'in, Bayındırlık ve is
kân Bakanından sorusu vardır.
Sayın Cemal Şahin?.. Buradalar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.

49. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, 1987 ytlı vergi taksidini geciktiren bir
kümlünün maruz kaldığı uygulamaya ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahv
cevabı (6/295)
BAŞKAN — 49 uncu sırada, Trabzon Milletvekili Sayın Mehmet Çakıroğlu'nun, Maliye
ve Gümrük Bakanından sorusu vardır.
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Sayın Çakıroğlu?.. Buradalar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada.
önergeyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki hususların Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Ahmet Kurtcebe Alptemoçin tara
fından sözlü olarak cevaplandırılması için, gereğine müsaadelerinizi arz ederim.
Saygılarımla.
Mehmet Çakıroğlu
Trabzon
Soru : Trabzon'un Yomra tlçe Merkezi Rize Caddesinde bakkallık yapan Harun Kayıkçı'nın, 1987 yılı vergi 2 nci taksidini iki ay geciktirdiğinden dolayı, 16.9.1988 Cuma günü saat
16.00'da iki Jandarma eri tarafından, herkesin gözü önünde, dükkanı kapattırılarak, alınıp
karakolu ve oradan da Mal Müdürlüğüne götürüldüğü;
Mal beyanı verme talebini reddeden Mal Müdürlüğü ilgili şefince, Jandarma tehdidiyle,
bir saat içinde parayı bulması için bırakıldığı, komşularından tedarik ettiği parayı götürünce,
şefin talimatıyla Jandarmaca serbest bırakıldığı;
Doğru mudur?
Bu tarz vergi tahsilatı, hangi hukuk ve usul kurallarına dayandırılabilir ve Bakanlığınızca
tasvip edilebilecek bir tatbikat şekli olabir mi?
BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Bakan.
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, bi
lindiği üzere usulüne uygun olarak tarh, tebliğ ve tahakkuk ettirilen amme alacaklarının özel
kanunlarında belirtilen sürelerde, özel kanunlarında ödeme zamanı belirtilmeyen amme ala
caklarının ise Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirtilecek usule göre yapılacak tebliğ tarihin
den itibaren bir ay için ödenmesi, kanun hükmüdür. Amme borcunu, belirtilen bu sürelerde
ödemeyen amme borçluları hakkında, 6183 sayılı Kanunun cebrî icraya ilişkin 54 ve müteakip
maddeleri uyarınca işlem yapılması kanun gereğidir.
Yomra Mal Müdürlüğü mükelleflerinden olan ve soru önergesinde adı geçen mükellefin,
1987 dönemine ilişkin Gelir Vergisinden olan 320 581 lira tutarınadaki amme borcunun, 106
860 lirası 27.5.1988'de, 14 779 lirası 12.9.1988'de, 92 681 lirası 16.9.1988'de, 14 179 lirası
26.10.1988'de, 92 681 lirası da 31.10.1988 tarihinde olmak üzere rızaen ödediği, mahallinden
alınan bilgilerden anlaşılmıştır.
Saygılarımla arz ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Çakıroğlu, herhalde teşekkür ediyorsunuz.
MEHMET ÇAKIROĞLİ (Trabzon) — Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.

50. — Bingöl Milletvekili Haydar Baylaz'm, Sivas ili Gürün ilçesi Çayboyu Mahallesinde
ettirilen afet konutlarının hak sahiplerine verilip verilmediğine ilişkin Bayındırlık ve iskân B
sözlü som önergesi (6/298)
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BAŞKAN — 50 nci sırada, Bingöl Milletvekili Sayın Haydar Baylaz'ın, Bayındırlık ve îskân Bakanından sorusu vardır.
Sayın Baylaz?.. Yoklar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yoklar.
Soru ertelenmiştir.
51. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Karadeniz Baktr işletmeleri Samsun izabe Tesislerindeki
rehabilitasyon çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/310)
BAŞKAN — Sİ inci sıradaki, Samsun Milletvekili Sayın Ali Eser'in sorusu, içtüzüğün
97 nci maddesine göre ertelenmiştir.
52. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkanın 1985 -1988 yularında Kaynak Kullanımını Destekle
me Fonundan yararlanabilmek için yatıran amacıylateşvikbelgesi alanlara ve adı geçen Fondan kimlere
ne kadar ödeme yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/370)
BAŞKAN — 52 nci sırada, Edirne Milletvekili Sayın Erdal Kalkan'ın, Başbakandan soru
su vardır.
Sayın Kalkan?.. Buradalar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
53. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'm, İsparta - Eğirdir ilçesi Endüstri Meslek Lisesi
Sanat Okulunun ne zaman yapdacağma ilişkin Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru
önergesi (6/311)
BAŞKAN — 53 üncü sırada, İsparta Milletvekili Sayın ibrahim Gürdal'ın, Millî Eğitim
Gençlik ve Spor Bakanından sorusu vardır.
Sayın Gürdal?.. Yoklar...
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada.
Soru, Sayın Gürdal'ın ikinci defa bulunmaması sebebiyle düşmüştür.
54. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Tunceli - Geyikksuyu Yatüı ilköğretim Bölge Oku
luna ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/313)
BAŞKAN — 54 üncü sıradaki Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un sorusu, içtüzüğün 97
nci maddesine göre ertelenmiştir.
55. — istanbul Milletvekili Mustafa Sangiil'ün, profesyonel futbol kulüplerinin maç hâsılatların
dan elde ettikleri gelirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/372)
BAŞKAN — 55 inci sırada, istanbul Milletvekili Sayın Mustafa Sarıgül'ün, Millî Eğitim
Gençlik ve Spor Bakanından Bakanından sorusu vardır.
Sayın Sarıgül?.. Yoklar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
56. — Antalya Milletvekili Adil Aydtn'ın, Devlet kuruluşlarında göreve almamaları bakımından
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi mezunları ile diğerfakülte mezunları arasında ayrım yapıl
dığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü, soru önergesi (6/326)
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BAŞKAN — 56 ncı sırada, Antalya Milletvekili Sayın Adil Aydın'ın, Millî Eğitim Gençlik
ve Spor Bakanından sorusu vardır.
Sayın Aydın?.. Yoklar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada.
Sayın Aydın ikinci defa bulunmadığı için, soru düşmüştür.

57 — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, doğalgaz santraUanna ilişkin Enerji ve Tabiî Ka
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/375)
BAŞKAN — 57 nci sırada, Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sorusu vardır.
Sayın Atalay?.. Burada.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.

58. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Kemerköy Termik Santralı baca gazı arıtma tesi
lerine ve Karltova Termik Santralına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru ön
(6/376)
BAŞKAN — 58 inci sıradaki Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın sorusu, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanının bulunmaması sebebiyle ertelenmiştir.

59. —içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, bazı vatandaşlara ait telefonların güvenlik güçl
rince dinlendiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/377)
BAŞKAN — 59 uncu sıradaki, tçel Milletvekili Sayın Fikri Sağlar'ın sorusu, soru sahibi
nin izinli olması nedeniyle ertelenmiştir.

60. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Türkiye Emlak Bankasınca 1988yılında ikram
faslından yapılan harcamaya ve "Hedef 1992" reklam kampanyasına ilişkin Başbakandan sorusu ve M
ve Gümrük Bakam Adnan Kahveci'nin cevabı (6/378)
BAŞKAN — 60 inci sırada, Diyarbakır Milletvekili Sayın Fuat Atalay'ın, Başbakandan
sorusu yardır.
Sayın Atalay?.. Buradalar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada.
önergeyi okutuyorum.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Anayasa ve tçtüzüğük gereği aşağıda belirtilen soruların, Sayın Başbakan Turgut özal ta
rafı nadan yazılı olarak yanıtlanmasını arz eder, Saygılar sunarım.
Fuat Atalay
Diyarbakır
1. Aralık 1988'in son günleri ile 1989 Ocak ayının ilk haftasında çeşitli kitle iletişim araçları
ve afişlemelerle sürdürülen "Hedef 1992" reklam kampanyasında harcanan para ne kadardır?
Söz konusu reklamlar, hangi kurum eli ile yaptırılmıştır?
2. Ankara Hilton'da kuruluş yıldönümü dolayı sı ile gerçekleştirilen, resepsiyon ve yine
^kuruluş yıldönümünde, dağıtılan yaklaşık 450 adet video kaseti, 11 200 adet teyp kaseti ve di
ğer iç ve dış propaganda reklam işleri için toplam harcanan para ne kadardır?
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Bu harcamaları, Hükümetinizin uyguladığını iddia ettiği tasarruf politikaları ile uyumlu
görüyor musunuz? Sınırsız bu harcamalara bakarak, tasarruf sahiplerinin bir kamu Bankası
na güvenleri sarsılmıyor mu?
3. Bu reklam kampanyası içeresinde, Davos ruhundan bahsedilmesi, Davos ruhuna kat
kıda bulunulduğunun duyurulması, bir kamu bankasının iç ve dış siyasete alet olmasını ortaya
koymuyor mu?
4. Banka personeli ile bir söyleşide Genel Müdür Sayın Şemiler'in, banka çalışmaları
ile komşumuz Sovyetler Birliğindeki Perestroika politikası ile bağlantı kurulması ne anlama
geliyor?
5. Sayın Şemiler'in "Ekibi" ile birlikte birkaç gündür Ankara Hilton'da kaldığı Basın
organlarında yer almaktadır. Kaldığı süreyi kapsayan Otel harcamaları ne kadardır? Hesaplan
Sayın Şemiler mi ödemiştir, yoksa Emlak Bankasına mı fatura edilmiştir? Eğer kendisi ödemiş
ise, bir kamu görevlisinin bir işçinin bir yıllık ücretinden daha çok olan bir harcamayı bir gün
de yapması normal midir?
6. Yapılan harcamalar bir kamu bankası olan Emlak Bankasına fatura edilmiş ise, sizce
bu normal bir işlem midir? Üst düzey Bürokratlar böylesi lüks ve şatafatlı bir yaşam sürdürür
ken, geniş yığınların sürekli kemer sıkması sizin sosyal adalet anlayışınıza uyuyor mu?
7. Türkiye Emlak Bankasında ikram faslından, 1988 yılı içerisinde yapılan toplam har
camalar ne kadardır?
BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Bakan,
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, sa
yın arkadaşlarım; Sayın Atalay'ın sorularına sırasıyla cevap vermek için söz almış bulunuyo
rum; hepinizi saygıyla selamlarım.
1. Hedef-92 reklam kampanyası için 1988 yılı Aralık ayında 299 milyon 970 bin lira, 1989
yılı Ocak ayı içerisinde 515 112 064 lira olmak üzere, toplam 815 082 064 lira harcanmıştır.
Banka Yönetim Kurulunun 23.12.1988/24 sayılı toplantısında alınan 1323 sayılı karar ge
reğince, reklam kampanyası için 2 milyar 081 milyon liralık bütçe ayrılmıştır. Söz konusu rek
lamlar Letra Reklam Ajansı kanalıyla yaptırılmıştır. 1989 yılında en önemli harcama, 242 363
706 lira ile TRT reklamlarına yapılmıştır.
2. Kuruluş yıldönümüne ilişkin olarak Ankara Hiltonda herhangi bir resepsiyon gerçek
leştirilmemiştir. İstanbul Hilton Otelinde 8 Ocak 1989 tarihinde resepsiyon düzenlenmiştir. Söz
konusu resepsiyonda, Yönetim Kurulunun 28.12.1988 tarih ve 25 sayılı toplantısında alınan 1359
nolu karar gereği, toplam 88 562 355 lira harcanmıştır. Bu rakamın içine toplam bedeli 3 561
250 lira olan 500 adet video kaseti ile 17 820 000 TL. olan 12 bin adet kaset bedelleri dahildir.
3. Gazetede çıkan bir reklamda kısa olarak Davos ruhundan bahsedilmesi, Emlak Baakasının Yunanistan'da yapılan İşadamları zirvesinde bulunması ve bazı karşılıklı iş ilişkilerini
ilgilendiren projelerde yer almasından kaynaklanmaktadır.
4. "Perestroika" kelimesinden, Emlak Bankasının yeniden yapılanması ve yeni bir or
ganizasyona girmesi anlamında bahsedilmiştir.
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S ve 6. Banka muhasebe kayıtlarında, Şemüer'in Ankara Hilton'da kaldığına dair her
hangi bir kayıt ya da otelden gelen bir faturaya rastlanmamıştır.
7. Emlak Bankası ikram faslından 1988 yılı içinde -kasım sonu itibariyle- yapılan top
lam harcama 1 548 000 000 liradır. Merkez ofislerinde ise, 31.12.1988 tarihi itibariyle İstanbul
Genel Müdürlük temsil harcamaları 281 829 145, Ankara merkez ofis temsil gideri harcamala
rı ise 124 862 580 liradır.
Saygılarımla arz ederim.
BAŞKAN — Sayın Atalay?.. Söz istemiyorsunuz...
Soru cevaplandırılmıştır.
61. — Konya Milletvekili \kja Tahtr'tn, elektrik üretim yollarım ve maliyetlerine ilişkin Enerji
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/380)
BAŞKAN — 61 inci sırada, Konya Milletvekili Sayın Vefa Tanır'in, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sorusu vardır.
Sayın Tanır?.. Buradalar.
Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
62. —Konya Milletvekili Ufiı Tanır'm, 1988 yûtnda akaryakıta yapılan zamlara ilişkin Enerji
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/381)
BAŞKAN —- 62 nci sırada, Konya Milletvekili Sayın Vefa Tanır'ın, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sorusu vardır.
Sayın Bakan bulunmaması sebebiyle soru ertelenmiştir.
VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkan, ben bu sualleri 5 Ocak 1989'da sordum ve yazılı
cevap istedim. Buraya aktardılar ve bu rakamlan sayın bakanlar şişiriyorlar. Yazılı suallerimize
cevap verseler hem şişmez hem de ben bunları bir aydır burada takip etmek zorunda kalmam.
Yeni İçtüzüğe bu konuda bir ışık tutsun diye bunları söylüyorum.
BAŞKAN — Efendim, beyanlarınız zapta geçmiştir. Mesajınız inşallah yerini bulur.
63. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'tn, 25.12.1988 tarihinde basma dağıtıldığı iddia edi
len "Türkiye Emlak Bankası çalışanları" imzalı açıklamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/382)
BAŞKAN — 63 üncü sıradaki Diyarbakır Milletvekili Sayın Fuat Atalay'ın sorusu, içtü
züğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir.
64. — İzmir Milletvekili Erol Güngör'ün, Tahtalı Barajı inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/383)
BAŞKAN — 64 üncü sırada, tzmir Milletvekili Sayın Erol Güngör'ün, Bayındıkhk ve İs
kân Bakanından sorusu vardır.
Sayın Güngör?.. Buradalar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
65. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, 1988 yılında elektrikfiyatlarınayapılan zam
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/384)
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BAŞKAN — 65 inci sırada, Edirne Milletvekili Sayın Fuat Erçetin'in Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sorusu vardır.
Sayın Erçetin?.. Yoklar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yoklar.
Soru ertelenmiştir.
66. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Âtalay'm, Anadolu ve Türkiye Emlak bankalarınca gerçekleş
tirildiği iddia edilen arsa alım ve satımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/385)
BAŞKAN — 66 ncı sıradaki, Sayın Atalay'ın sorusu, tçtüzüğün 97 nci maddesine göre
ertelenmiştir.
67. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'in, Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan'm Dı
şişleri bakanlığı idarî ve Malî işler Daire Başkanı iken MİT Müsteşarlığına verdiği iddia edilen malzelemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/386)
BAŞKAN — 67 nci sıradaki, Sayın Fikri Sağlar'ın sorusu, soru sahibinin izinli bulunması
sebebiyle ertelenmiştir.
68. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 1988 yılında kamu kuruluşları tarafından yabancı
kuruluşlara yaptırüan araştırmalara üişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/387)
69. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Emlak Bankasınca 1988yûında Uluslararası da
nışmanlık firmalarından alınan hizmetlere ve yapılan ödemelere üişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/389)
BAŞKAN — 68 ve 69 uncu sıralardaki, Sayın Atalay'ın, soruları içtüzüğün 97 nci madde
sine göre ertelenmiştir.
70. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, elektrik üretim ve satışfiyatlarına ilişkin Enerji
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/390)
BAŞKAN — 70 inci sırada, Edirne Milletvekili Sayın Mehmet Fuat Erçetin'in Enerji ve
Tabiî Kaynaklar Bakanından sorusu vardır.
Sayın Erçetin?.. Yoklar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yoklar.
Soru ertelenmiştir.
71. —Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, ülkemize sığınan Iraklılara yapılan yardımlara ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392)
BAŞKAN — 71 inci sıradaki, Sayın Atalay'ın sorusu, tçtüzüğün 97 nci maddesine göre
ertelenmiştir.
72. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfına
yapılan bağışlara ve Vakfın denetimine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/393)
BAŞKAN — 72 nci sıradaki, Sayın Canver'in sorusu, soru sahibinin izinli bulunması ne
deniyle ertelenmiştir.
73. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, T. C. Ziraat Bankasınca tarım satış koopera
tiflerine kullandırılan krediler için farklı faiz oranlan uygulandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/405)
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BAŞKAN — 73 üncü sırada, Aydın Milletvekili Sayın Hilmi Ziya Postacı'nın, Başbakan
dan sorusu vardır.
Sayın Postacı?.. Yoklar.
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yoklar.
Soru ertelenmiştir.

74. —içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağkr'ın, 'İcraatın içinden" ve 'Velişen Türkiye" adlı
programların Ankara Video Ajans A. Ş.'ne yaptırılmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru ön
gesi (6/406)
BAŞKAN — 74 üncü sıradaki, Sayın Sağlar'ın sorusu, soru sahibinin izinli bulunması
sebebiyle ertelenmiştir.
HASAN ZENGİN (Manisa) — Sayın Başkan, kesseniz artık... Böyle olmuyor... Fazla da
vakit geçti.

75. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm} Sivas - Kangal, Soma ve Yatağan bölgelerinde
termik santralleri besleyecek kömür ocaklarının özel sektöre devredileceği iddiasına ilişkin Enerji ve
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/397)
BAŞKAN — 75 inci sıradaki, Sayın Fuat Atalay'ın, sorusu İçtüzüğün 97 nci maddesine
göre ertelenmiştir.
Evet Sayın Hasan Zengin, Çalışma süremizin bitimine kısa bir zaman kalmış bulundu
ğundan, gündemdeki kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 17 Ekim 1990 Çar
şamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.
Kapanma Saati : 18.26

B)

YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Özal Ailesinin ortağı bulunduğu iddia edilen şirketlere
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Yazar'ın yazılı cevabı (7/1510)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından Yazılı olarak cevaplandırılmasının sağlanma
sını arz ederim. Saygılarımla.
Mahmut Alınak
Kars
Cumhurbaşkanı Turgut özal, eşi Semra özal, çocukları Ahmet, Efe ve Zeynep özal, kar
deşleri Yusuf Bozkurt özal, Korkut özal, Korkut özal'm eşi Müjgan özal, çocukları Mehmet
Murat, Mustafa Ali, Bahattin özal, Fatma Zehra Koşay (özal), Ayşe Erdoğdu (özal), dünürü
Mustafa Kalaycıoğlu, damatları Abdülbahri Koşay, Mustafa Sabri Erdoğdu, Semra özaPın kar
deşleri Selma Tanrıyar, Mehmet Yayinmen, eniştesi Ali Tanrıyar, Yusuf Bozkurt özal'ın dama
dı Ahmet Danışman ve dayı oğlu Hüsnü Doğan'ın Zeytaş Giyim Sanayii A. Ş., Tuteks Giyim
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Sanayii ve Ticaret A. Ş., Marmara Yapı Malzemeleri A.Ş., Karmak Maden Sanayii ve Ticaret
Ltd., Aköz Ticaret Müşavirlik A.Ş., özya Sanayii Ürünleri Pazarlama LTD., özbatrans Nakli
yat A.Ş., özgün Ağaç tşleri Sanayii ve Ticaret, Al Baraka Türk Kurumu, Hak Yatırım A.Ş.,
tslam Kalkınma Bankası, Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu, özba Petrol ve Kimya A.Ş., öztek Elektrik ve Elektronik A.Ş., Feniş Holding, Petrotrans Nakliyat A. Ş., Akabe tnşaat, Hak
Tekstil, Medplast A.Ş., ve Hak Ticaret A.Ş., ile ortaklıkları var mıdır? Var ise paylan ve bu
şirketlerdeki sermayeleri ne kadardır? Bu sermayeler hangi kanallardan kazanılmıştır? Söz ko
nusu şirketlerin öteki ortaklan kimlerdir?
Bu ticarî kuruluşlar, Cumhurbaşkanı Turgut özaFın başbakanlığa geldiği 1983 yılından
önce mi, yoksa sonraki tarihlerde mi kurulmuştur? Maliye Bakanlığı, bu şirketlerin kazandık
ları paralar ile ödedikleri vergi miktarları konusunda herhangi bir bilgiye sahip midir? Sahip
ise kazanılan para ve ödenen vergi miktarı ne kadardır?
Gür-tş holding sahibi, tdris Yamantürk tarafından Semra özal'a istanbul'da daire bağış
lanmış mıdır? Bağışlanmış ise değeri ne kadardır?
T. C.
Devlet Bakanlığı

11.10.1990

Sayı : 03-9 (10) 2584
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
tlgi : 5.9.1990 tarih ve 7/1510-5545/25562 sayılı yazınız.
Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Sayın Başbakanımıza yöneltdiği yazılı soru önerge
sinin cevabı ekte arz edilmiştir.
Saygılarımla.
Mehmet Yazar
Devlet Bakanı
CEVAP
Türkiye Cumhuriyeti insan haklarına dayalı demokratik bir Hukuk Devletidir.
Hukuk Devletinde herkes eylem ve işlemlerinden şahsen sorumlu olup; çalışma ve teşeb
büs hürriyetleri de dahil hak ve yetkilerini, Kanun dairesinde kullanmakta serbesttir.
Soru önergesinde sözü geçen kişiler hiç bir ayrıcalıkları veya masuniyetleri olmayan nor
mal vatandaşlarımızdırlar. Eylem ve işlemlerinden dolayı herkes gibi onlar da şahsen sorumlu
durlar.
Hukuk Devletinde vatandaşlardan hesap sormanın usul, esas; şart ve mercileri yasaları
mızda belirlenmiştir.
öte yandan özel Hukuk ile ilgili bilgilerin kimlere hangi şartlarda açıklanabileceği veya
bazı bilgilerin nerelerden alınabileceği yasalarımızda belirtilmiştir.
Daire hediye edildiği yolundaki iddia ise maksatlı bir yalandan ibarettir.
Siyasî yıpratma amaçlı birtakım dedikodular, ciddiyet ihtimali araştırılmadan, itibar gö
rürse, bu tip yalanların devam etmesi teşvik edilmiş olur.
Bunun, soru müessesesine gölge düşürmesinden endişe ederim.
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2. — izmir Milletvekili Akın Gönen'in, Irak yetkililerinin ülkemizden ilaç ve mama talebinde b
lunup buiunmadtklartna ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı Ali Bozer'in cevabı (7/1
TÜRKtYE BÜYÜK MİLLET MECLtSÎ BAŞKANLIĞINA
Çocuk hakları sözleşmesinin yürürlüğe girdiği dünyamızda, Eylül ayı sonunda bu konu
da yapılacak olan çocuk zirve toplantısına T.C. Cumhurbaşkanınında katılması gündemde iken
B.M. Teşkilatının Irak'a karşı körfez bunalımı sebebiyle aldığı kısıtlama tedbirleri, çocuğun
hakları bir yana, yaşaması yani varlığını sürdürmesi bile tehlikeye girdiği günümüzde maalesef
bir ikilem yaşanmaktadır.
Bu konu ile ilgili aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını arz ederim.
6.9.1990
Akın Gönen
izmir
Birleşmiş Milletlerin Irak'a yaptırım uygulamasına dair aldığı kararlar Irak'taki yeni doğ
muş binlerce çocuğun kırımına neden olabilecek bir ilaç ve anne sütü yerine geçebilecek mama
konusunda sıkıntı yarattığına dair basında çıkan haberlerde netlik yoktur ve bu konulara bu
güne kadar hükümet sözcüleri net bir açıklama yapmamışlardır.
1. Irak yetkilileri T.C. Devlet ve hükümetinden ilaç ve mama konusunda talepte bulun
muşlar mıdır?
2. Bulunmuşlarsa bu konuda ne cevap verilmiştir ve ne yapılmıştır?
3. Bu tür bir talep olmamışsa ve şayet yapılırsa Birleşmiş Milletlerin kısıtlamaya dair
kararları buna engel midir?
Şayet engel ise bu engelin harp nedir, iktidar nedir bunları bilemeyen dünyaya yeni gözü
nü açmış binlerce çocuğun göz göre göre hayatlarına son verme ve kırım olacağına ve bu in
sanlık suçunun komşumuzda işleneceğine ve içlerinde milyonlarca da Türk soyundan gelme
aile olduğu düşünülürse kendi kardeşlerimizinde kırımına sebep olacak bu kısıtlamanın ivedi
aşılması konusunda B.M. nezdinde neler yapılmıştır?
Şayet B.M.'den bu konunun halli konusunda müspet bir cevap gelmez veya gelmesi geci
kirse inisiyatif kullanma düşünülürmü ve bu konuda gerekli hazırlık yapılmış mıdır?
Yapılmışsa bu ilaç ve mama yardımının yerinde kullanılıp kullanılmadığının, yani, dolaylı
olarak kısıtlamayı delmenin önlenmesinin kontrolünün nasıl sağlanacağı konusu da berabe
rinde düşünülüp planlanıp karşı tarafla ve B.M.'le bu konuda da ön protokol sağlanmış mıdır?
T.C.
Dışişleri Bakanlığı
Siyaset Planlama Dairesi Başkanlığı
Sayı : SPLD/3699-461

8.10.1990

Konu : A. Gönen'in Soru önergesi Hk.
TÜRKtYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA
tlgi : Başbakanlığa muhatap 12 Eylül 1990 gün ve 7/1529-55595/25702 sayılı yazıları.
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tzmir Milletvekili Sayın Akın Gönen'in Irak'a uygulanan ambargoya ilişkin yazılı soru
önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.
Saygılarımla arz ederim.
Prof. Dr. Ali Bozer
Dışişleri Bakanı
1. Irak doğrudan Türkiye'den ilaç ve çocuk maması talebinde bulunmamıştır. Birleşmiş
Milletler Güvenlik Konseyinin 661 sayılı "Irak ve Kuveyt'e Ekonomik Yaptırımlar" başlıklı karan
uyarınca Irak'a şevki Türk Gümrükleri tarafından durdurulan üçüncü ülke çıkışlı malların ge
çişine izin verilmesi genel talebi çerçevesinde ilaç ve süttozunun da gönderilmesini istemiştir.
Ayrıca, Irak Kızılay Kurumu, Türkiye Kızılay Derneğine başvurarak, ambargo nedeniyle güm
rüklerimizde durdurulan, başta et olmak üzere bazı gıda maddelerinin ve ilaçların Irak'a sevkedilmesine aracılık yapmasını talep etmiştir.
2. Irak'ın başvurularına, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 661 ve 666 sayılı ka
rarlarının, çocuk maması ve süttozu da dahil her türlü gıda maddesi ihracını yasaklamış oldu
ğu, ilaç ve tıbbi malzeme konusundaki taleplerinin ise incelenebileceği yolunda cevap verilmiş
tir. öte yandan Türkiye Kızılay Derneği aracılığı ile iletilen talepte yer alan ilaç ve tıbbi malze
me isteği ise araştırılmıştır. Araştırma sonucunda, üçüncü bir ülke tarafından gönderilmiş bu
lunan ilaç ve tıbbi malzemeyi taşıyan geminin yükünü boşaltmadan Mersin limanından ayrıl
dığı, yine ilaç taşıdığı Irak tarafından bildirilen üç kamyonun ise Türkiye'de olmadıkları sap
tanmış ve durum, Türkiye Kızılay Derneği tarafından Irak Kızılay Kurumuna bildirilmiştir.
3. BM Güvenlik Konseyinin 661 ve 666 sayılı kararlan çerçevesinde, Irak'ın ilaç ve tıbbi
malzeme talepleri konusunda izlenebilecek yol şudur :
a) Yalnızca Irak Kızılay Kurumunun Türkiye Kızılay derneğine ileteceği talepler dikkate
alınabilecektir.
b) Kızılay Derneğinin incelemesi sonucunda talep, Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile Baş
bakanlığa ulaştırılacak ve Başbakanlık gerekli ihraç lisansının veya çıkış izninin verilmesi için
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına talimat verecektir.
Bu yol BM Güvenlik Konseyinin 666 sayılı kararı ile önerilen düzene uygundur.
4. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 666 sayılı kararı ile 661 sayılı kararındaki müphemiyet giderilmiş ve Irak'a "insanî gerekçelerle" gıda maddesi gönderilmesi Güvenlik Kon
seyinin özel iznine bağlanmıştır. Ancak BM Güvenlik Konseyi, "İnsanî gerekçeler" ile yapıla
cak gıda maddesi yardımının ihtiyaç sahiplerinin eline geçip geçmediğini saptamak amacı ite
bu yardımın hayır kurumları aracılığıyla yapılmasını ve dağıtılmasını da ayrıca şart koşmaktadır.
5. Diğer taraftan, Türkiye'nin BM Güvenlik Konseyinin "özel izninin" sağlanması ön
koşulu ile ve sırf ve "İnsanî gerekçeler"le Irak'a gıda maddesi yardımı yapması konusunda
ise şu yol izlenebilecektir :
a) Yalnızca Irak Kızılay Kurumunun Türkiye Kızılay Derneğine ileteceği talepler dikkate
alınacaktır.
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b) Türkiye Kızılay Derneğinin incelemesi sonucunda talep, Dışişleri Bakanlığı aracılığı
ile Başbakanlığın onayına sunulacak ve Başbakanlıkça gerekli ihraç lisansı veya çıkış izni sağ
lanması için Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına talimat verilecektir.
c) Dağıtımın ne şekilde yapılacağı hususu Türkiye Kızılay Derneği ile Irak Kızılay Kuru
mu arasında kararlaştırılacaktır.
Bu yöntem BM Güvenlik Konseyinin 661 ve 666 sayılı kararları ile uyum halindedir.
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GÜNDEMI
20 NCI BİRLEŞİM
16 . 10 . 1990 Sah
Saat : 15.00
1
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — Gensoru önergesi (11/17)
2. — Meclis Araştırması önergesi (10/117)
2
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER
3
SEÇİM
4
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER
S

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA
DAİR ÖNGÖRÜŞMELER
1. — izmir 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)
2. — 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, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/89)
3. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve 15 arkadaşının, ülkemizin Avrupa
Topluluğuna tam üyeliğiyle ilgili gelişmeler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/24)
4. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı ve 22 arkadaşının, ilaç ve ilaç sa
nayii konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/26)
5. — 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, İçtüzüğün 102 ve 103
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/90)

_ 2—
6. — Samsun Milletvekili Ali Eser ve 22 arkadaşının, baraj projeleri nedeniyle
gerçekleştirilen toplu kamulaştırmaların neden olduğu sorunları tespit etmek amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/91)
7. — 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, İçtüzüğün- 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/92)
8„ — 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)
9. — 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)
10. — 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)
11. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 23 arkadaşının, Arifiye - Sincan çift hatlı
demiryolu inşaatından vazgeçilmesinin nedenlerini tespit etmek amacıyla Anayasanın
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/97)
12. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 14 arkadaşının, ASELSAN'
la ilgili iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek ve soruna köklü çQzüm getirmek
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/98)
13. — 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)
14. — 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)
15. — tzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 13 arkadaşının, Sağlık Bakanlığında
yapıldığı iddia olunan kadrolaşma hareketinin boyutlarını ve bu uygulamanın insan
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sağlığının korunması ve gelişimi üzerindeki etkilerini tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/100)
16. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 14 arkadaşının, Kanun Hükmünde karar
namelerle ilgili olarak Hükümetçe yapılan uygulamalar konusunda Anayasanın 98 inci,
içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin
önergesi (8/28)
17. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül ve 19 arkadaşının, ülkemiz sporuyla
ilgili sorumsuz davranışları tespit etmek ve bu tür davranışlara son vermek amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101)
18. — 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/102)
19. — Kütahya Milletvekili Mustafa Uğur Ener ve 10 arkadaşının, Cumhurbaş
kanı Turgut özal ile A.B.D. Başkanı Bush'un görüşmelerine ait olup gizli kalması
gere>ken tutanakların basında yer alması olayı ile ilgili iddiaların açıklığa kavuşturul
ması amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103)
20. — 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişiklin önergesi (10/104)
21. — 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/105)
22. — Diyarbakır MiMvekıili Fuat Atalay ve 14 'arkadaşının, Mardin ili Midyat
ilçesi Budaklı Köyünde 21.5.1990 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddiaları açık
lığa kavuşturmak ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci,
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/106)
23. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 10 arkadaşının, Hac sırasında
meydana gelen ve yüzlerce vatandaşımızın ölümüne neden olan olayların nedenlerini
ve sorumlularını tespit etmeık amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/107)
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24. —- istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül ve 9 arkadaşının, mevcut hayat pa
halılığı karşısında memurların içine düştüğü durumu tespit etmek amacıyla Anayasanın
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/108)
25. — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Grup Başkanı ve izmir Millet
vekili Erdal inönü ile Grup başkanvekilleri Kocaeli Milletvekili Onur Kurribaracıbaşı
ve istanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş'in, olağanüstü hal bölgesindeki olumsuz
gelişmeler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme anılmasına ilişkin önergesi (8/31)
26. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 13 arkadaşının, uluslararası taşımacı
lığımızın içinde bulunduğu darboğazdan kurtarılması için alınması gerekli tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/109)
27. — 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, tçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/110)
28. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 11 arkadaşının, fındık ürünü ve üre
ticileriyle ilgi'l sorunları ve bu konuda alınması gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/111)
29. — Zonguldak Milletvekilli Güneş Müftüoğlu ve 10 arkadaşının, tstaribul'da
1990 yılında meydana gelen olayların gerçek nedenleri ile sorumlularını ve bu îl'de asa
yiş ve huzurun sağlanması için alınması gerekli önlemleri tespfit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, tçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/112)
30. — Afyon Milletvekilli BaJkıi Durmaz ve 28 ankadaşının, millî eğitimimizin
içinde 'bulunduğu sorumları ve bu konuda izlenecek yeni politikaları tespit etmelk ama
cıyla Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına İlişkin önergesi (10/113)
31. — Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve 9 arkadaşının, Dicle Kurudere Köyü
Cemalağa Mezrasında 5.9.1990 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddiaları açıklığa
kavuşturmak ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, tçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/114)
32. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 17 arkadaşının; ülkemizdeki petrol
rezervleri ile üretim ve ithalatının seviyesini, körfez krizi nedeniyle petrol ürünlerine
yapılan zamların ve yabancı petrol şirketlerinin ekonomimize etkilerini tespit etmek
amacıyla Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/115)
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33. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 11 arkadaşının, ÇİTOSAN
bünyesinde yer alan Amasra Şiferton Ocağının, işverenin ihmal ve sorumsuzluğu ne
deniyle kapatılarak burada çalışan işçilerin işsiz kalmasına neden olunduğu iddiasını
ve ülkemizdeki işyeri kapatma ve işte.ı çıkarma uygulamalarına son vermek için alına
cak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/116)
6
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 işletmeleri Genel
Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan bir atamaya ilişkin Devlet Bakanından
sözlü soru önergesi (6/108)
4. — istanbul 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. — istanbul 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 Milletvekili Cüneyt Canver'in, Horzum Şirketler Grubuna
20.11.1985 tarihli protokolden önce ve sonra ne kadar vergi iadesi ve kaynak kullanı
mı destekleme primi ödendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/234) (1)
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 tşletmesince karşılandığı id
diasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/126)
8. — izmir 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)
10. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum iline bağlı bazı köylerin elekt
rik sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi
(6/258) (1)
11. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutüfk'ün, hayalî ihracatla ilgili olarak mah
kemelere intikal eden veya Devlet Planlama Teşkilatında soruşturması devam eden
dosyalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/138)
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12. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, Sosyal Sigorta Kurumu emeklile-.
rinin 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, Trabzon - Maçka ilçesinde
meydana gelen heyelandan zarar gören vatandaşlar için yaptırılacak konutlara ilişkin
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/168)
14. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, ispir - Kundura, Tortum - Şayak,
Dumlu - Yapağı Tiftik, Pasinler • Tütün ve Ilıca - Süt fabrikalarının son durumları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/169)
15. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze ilçesinde sigorta hastanesi
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/175)
16. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze Kapalı Spor Salonu inşaatı
nın ne zaman ihale edileceğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü
soru önergesi (6/177)
17. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük - Safranbolu karayo
luna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/184)
18. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük - Yenice karayolu ya^
pim çalışmalarının durdurulma nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü
soru önergesi (6/185)
19. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner^in, Karabük İlçesi Kapullu Köyün
de yaptırılacak afet evlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/186)
20. — 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)
21. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, inek ithalatına ilişkin Tarım Orman
veKöyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/317) (1)
22. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli ili Gebze İlçesinin öğret
men ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi
(6/199)
23. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze ilçesi adliye binasının ve bu
ilçede ağır ceza mahkemesi kurulmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi
(6/200)
24. — 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)
(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir.
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25. — 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)
26. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli Valilik Konağı için yapılan
harcamaya ilişkin îçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/321) (1)
27. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı
Fonunun gelirlerine ve harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/214)
28. — 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)
29. — 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)
30. — 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)
31. — Bursa Milletvekili Abdulkadir Cenkçiler'in, 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)
32. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Başbakan Turgut Özal'ın, Göcek'teki
yaz tatili sırasında kaldığı yatın kira bedeline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/332) (1)
33. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri Ilı Uludere İlçesi Kayadibi Köyü Evil Mezrasındaki bir vatandaşın evinin jandarma tarafından yıkıldığı ve
Kayadibi Köyünde zorunlu ikâmete tabi tutulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/333) (1)
34. — 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 Bakarımdan sözlü soru
önergesi (6/334) (1)
35. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Uludere İlçesi Şenoba Köyü Tabur Komutanının bazı uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/335) (1)
36. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in,' Hakkâri ili Yüksekova ilçesi 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 içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) (1)
37. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli İlindeki belediyelere 1988
yılında yapılan yardımlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi
(6/337) (1)
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38. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Doğu Anadolu'daki bazı illerin ya
kacak sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/254)
39. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla îmamoğlu'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)
40. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla Îmamoğlu'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)
41. — 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 Bakamndan sözlü soru önergesi
(6/277)
42. — 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)
43. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, TEK Toroslar işletmesinin Çukurova
Elektrik A.Ş.'ne devredilmesinden doğacak bazı sorunlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) (1)
44. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesinin içme suyu ve
kanalizasyon sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/286)
45. — 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)
46< — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Havza - Vezirköprü yolunun yapımına ve
E - 5 karayolu Hendek - Düzce güzergâhının onarımına ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/294)
47. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri Üi Şemdinli İlçesi Kay
makamı hakkındaki iddialara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/358) (1)
48. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Nisan
ayından bugüne kadar iller Bankasından aldığı avans borçlarının miktarına ilişkin Ba
yındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) (1)
49. — 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)
50. — Bingöl Milletvekili Haydar Baylaz'ın, Sivas ili Gürün ilçesi Çayboyu Ma
hallesinde inşa ettirilen afet konutlarının hak sahiplerine verilip verilmediğine ilişkin Ba
yındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/298)
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51. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Karadeniz Bakir işletmeleri Samsun İza
be Tesislerindeki rehabilitasyon çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru
önergesi (6/310)
52. _ Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın 1985 - 1988 yıllarında Kaynak Kul
lanımını Destekleme Fonundan yararlanabilmek için yatırım amacıyla teşvik belgesi
alanlara ve adı geçen Fondan kimlere ne kadar ödeme yapıldığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/370) (1)
53. — İsparta Milletvekili 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)
54. — 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)
55. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, profesyonel futbol kulüplerinin
maç hâsılatlarından elde ettikleri gelirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/372) (1)
56. — 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 Spor
Bakanından sözlü soru önergesi (6/326)
57. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, doğalgaz santrallarına ilişkin Enerji
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/375) (1)
58. — 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)
59. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, bazı vatandaşlara ait telefonla
rın güvenlik güçlerince dinlendiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/377) (1)
60. — 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)
61. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, elektrik üretim yollarına ve maliyetle
rine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/380) (1)
62. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, 1988 yılında akaryakıta yapılan zam
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/381) (1)
63. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 25.12.1988 tarihinde basına dağı
tıldığı iddia edilen «Türkiye Emlak Bankası çalışanları» imzalı açıklamaya ilişkin Başoakandan sözlü soru önergesi (6/382) (1)
64. — İzmir Milletvekili Erol Güngör'ün, Tahtalı Barajı inşaatına ilişkin Bayın
dırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/383) (1)
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65. — 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)
66. — 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)
'
67. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Millî Savunma Bakanı Ercan
Vuralhan'm Dışişleri Bakanlığı İdarî ve Malî işler Daire Başkanı iken MİT Müste
şarlığına verdiği iddia edilen malzemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/386) (1)
68. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 1988 yılında kamu kuruluşları ta
rafından yabancı kuruluşlara yaptırılan araştırmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/387) (1)
69. — 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)
70. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, elektrik üretim ve satış fiyat
larına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/390) (1)
71. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, ülkemize sığınan Iraklılara yapılan
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) (1)
72. — 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)
73. — 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)
74. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, «icraatın içinden» ve «Gelişen
Türkiye» adlı programların Ankara Video Ajans A.Ş.'ne yaptırılmasının nedenine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/406) (1)
75. — 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)
76. — istanbul Milletvekili Aytekin Kotil'in, istanbul Anakent Belediyesince ku
rulan şirketlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) (1)
77. — İstanbul Milletvekili Aytekin Kotil'in, istanbul Anakent Belediyesince
25.3.1983 tarihinden bu yana gazetelere verilen ilanlar için yapılan ödemelere ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/399) (1)
78. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sovyetler Birliğinden ithal edilen
doğalgazın hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/400) (1)
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79. — 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)
80. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Emlak Bankasının amblemi ile ilgili
çalışmalara ve bu nedenle yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/328)
8i!. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/329)
82. — 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)
83. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Altunkaya Barajı sahasında kalan Vezir
köprü ilçesi Düzce Köyüne ait arazilerin kamulaştırma bedellerine ilişkin Bayındırlık
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/339)
84. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, doğalgaz ithali ile ilgili sözleşme
ye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/402) (1)
85. — 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)
86. — 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)
87. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Emlak Bankası eski Genel Mü
dürünün Amerikaya gidiş nedenine ve hakkında soruşturma açılması için Cumhuriyet
Savcılığınca istenilen iznin geciktirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/409) (1)
88. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, istanbul Valiliğince bazı sanatçıların
konserlerinin yasaklandığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/410) (1)
89. — 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)
90. — 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)
91. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Fiskobirlik 1988 yılında ger
çekleştirilen fındık alımlarına ve bu nedenle yapılan ödemelere ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/414) (1)
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" 92. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Ankara Bahçelievler sem
tinde 29.1.1989 günü meydana gelen olaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/415) (1)
93. — 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)
94. — Adana Milletvekili M. Selahattin Kılıç'ın, 19.7.1988 tarihli ve 88/13161
sayılı kararnameden istifade eden firmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/417) (1)
95. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, MİT ile ilgili bazı iddialara ilişkin
tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/418) (1)
96. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, yeraltı mafyası olarak nitelendirilen
grupların son günlerde neden oldukları olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/420) (1)
97. — 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)
98. — 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)
99. — 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)
100. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzurum İli Şenkaya İlçesine bağlı
Yoğurtçular ve Nişantaşı köyleri arasındaki mera davası ile ilgili mahkeme kararının
infazı sırasında meydana gelen olayın sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/426) (1)
101. — 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)
102. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan İli Merkez İlçesi Aşağı
ve Yukarı Molla Gürani mahallelerinin Merkez Belediyesi sınırları içine alınmaması
nın nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) (1)
103., — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, il mahallî idareler kontrolörlerine
denetim özel hizmet tazminatı verilmemesinin nedenine ilişkin İçişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/429) (1)
104. — 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)

— 13 —
105. — İsparta Milletvekili İbrahim Oürdal'ın, İsparta Tapu Sicil Müdürlüğü ile
ilgili olarak Valilikçe yapılan tahkikata ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/431) (1)
106. — 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)
107. — 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)
108. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Emlak Bankası eski Genel Müdü
rünün talimatlarıyla yapılan döviz değişim işlemlerine ve bu Bankaca Türk Kadım
Gazetesine ödenen reklam ücretine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/433) (1)
109. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Şemiler döneminde Emlak
r

Bankasınca aylık bir gazeteye ödenen reklam ücretine ve bir firmaya kullandırılan dö
viz kredisinin ödenmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/434) (1)
110. — Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'ın, Manisa İli Selendi İlçesine bağlı
bazı köylerin içme suyu sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/355)
111. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, ülkemizce de imzalanmış olan iş
kenceye Karşı Avrupa Sözleşmesi ile İşkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi
hükümlerine uyulmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/441) (1)
112. — 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)
113. — 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)
114. — 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)
115. — 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)
116. — 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)
117. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 9 Eylül Üniversitesi Denizli Mühen
dislik Fakültesi öğretim üyelerinden birine Fakülte Dökanınca hakaret edildiği ve gö
revinden alındığı iddialarına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü
soru önergesi (6/362)
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118. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta ili Yalvaç İlçesine bağlı
bazı köylerin yol sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/363)
119. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Sütçüler İlçesi Karadiken Köyünün su sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/364)
120. — 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)
121. — 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)
122. — 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)
123. — izmir Milletvekili Veli Aksoy'un, düşünce suçlusu olarak gözaltına alınan
sanıklara farklı muamele yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/446) (1)
124. — 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)
125. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Konya İli Çumra ilçesi kapatılan
ülkü ocakları başkanının bugüne kadar yakalanamamasının nedenine ilişkin içişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/450) (1)
126. — 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)
127. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Devlet eski Bakanı Yusuf Bozkurt
Özal'ın yurt dışı seyahatler nedeniyle aldığı harcırah miktarına, Başbakanın tedavisi
için yapılan harcamaya ve 1987 yılındaki yurt dışı seyahatlerde götürülen hediyelik
eşyaların tutarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/458) (1)
128. — izmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, küçük esnaf ve zanaatkarlara kul
landırılan kredinin miktarına ve şartlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/452) (1)
129. — Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş'in, Emlak Bankasınca 12.9.1980
tarihinden bu yana üretilen konutlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi
(6/453) (1)
130. — Ankara Milletvekili Ömer Çlftçi'nin, Ankara Merkez Kapalı Cezaevi
4 üncü koğuşunda bulunan siyasî hükümlülere özel jandarma timi tarafından işkence
yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/454) (1)
131. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, ülkemizde mevcut Kur'an kurs
larına ve özel vakıflarca açılan v© yönetilen öğrenci yurtlarına, özel okullara ve dersanelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) (1)
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132. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya Üniversitesi inşaatına iliş
kin Millî Eğitim Bakamndan sözlü soru önergesi (6/422)
133. _ 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)
134. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Şarköy Belediye Başkanlığı se
çiminin iptali nedeniyle Valilikçe Belediye Başkanvekilliğine yapılan atamaya ilişkin
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/461) (1)
135. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yusuf Bozkurt özal ile Aydın Cor
poration A.Ş. arasında ilişki bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/463) (1)
136. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Ödemiş'te üniversite veya yüksekokul
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
önergesi (6/425)
137. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, spor tesisi yapma ve antrenör
bulundurma zorunluluğunu yerine getirmeyen müesseselere karşı ne gibi önlemler alı
nacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/437)
138. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, şehir içinde çalışan araçlara takograf zorunluğu getirilmesinin nedenine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü
soru önergesi (6/438)
139. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, vatandaşların AİDS hastalığı
hakkında aydınlatılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/439)
140< — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, sahillerdeki okulların yaz ayla
rında, öğrenci gençlik tatil merkezleri haline dönüştürülmesinin düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/440)
141. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, istanbul - Tuzla'da meydana gelen
olay hakkında yanlış bilgi verildiği iddiasına ve olayın sorumlularına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/466) (1)
142. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, tarım ürünlerinin 1989 yılı taban
fiyatlarının tespitine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/467) (1)
143. — 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)
144. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, 26 Mart 1989 tarihi itibariyle bele
diyelerin durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/469) (1)
145. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Devlet memurlarının konut so
rununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/456)
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146. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, 26.4.1989 - 2.5.1989 tarih
leri arasında gözaltına alınan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/473) (1)
147. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, ayçiçeği ekiminde tohum kalite
sinden kaynaklanan sorunlara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/474) (1)
148. — 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)
149. _ 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)
150. — 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)
151. — 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)
152. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, ilköğretim müfettişlerine ve mü
fettişlik için atama emri bekleyen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü
soru önergesi (6/484) (1)
153. — 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)
154. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Güzel istanbul Hizmet Vakfına
yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/486; (1)
155. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Çocuk ve Tabiat Vakfına yapılan
bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) (1)
156. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfına
yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) (1)
157. — Bursa Milletvekili Abdulkadir Cenkçiler'in, ikinci ligde grubunda şampi
yon olan Bursaspor Futbol Takımının birinci ligde oynayamayacağına dair Futbol
Federasyonu kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/512) (1)
158,— Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, TEK Genel Müdürü ile yardımcıla
rından Kurum iştiraklerinde görev alanlar bulunup bulunmadığına ve bu Kurum için
satın alınan güç trafolarına iilşkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru
önergesi (6/489) (1)
159. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, işkence yaptıkları iddia edilen İs
parta İli Merkez Sanayi Karakolu görevlileri hakkında ne gibi işlemler yapıldığına
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) (1)
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160. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Çocuk ve Tabiat Vakfına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) (1)
161. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, istanbul Eğitim ve Kültür Vakfına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/492) (1)
162. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Güzel İstanbul Hizmet Vakfına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/493) (1)
163. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğün
ce gözaltına abnan vatandaşlara işkence yapılmasını önlemek için ne gibi tedbirler
ahnacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/494) (1)
164. — 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)
165. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Asil Nadir Şirketler Grubunun
gümrüksüz ithalat yaptığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru
önergesi (6/513) (1)
166. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, Bingöl İli Adaklı İlçesi Elmaağacı
Köyünde orman katliamı yapıldığı iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü som önergesi (6/462)
167. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Belediyeler Fonundan ve yedek öde
nek faslından belediyelere yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/509) (1)
168. — 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)
169. — 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)
170. — 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)
171. — Balıkesir Milletvekili 1. önder Kırb'nın, Muhammed Shakarchi ile İsviç
re'de yapıldığı iddia edilen toplantıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/516) (1)
172. — 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)
173. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Hınısspor Lokalinde 30.5.1989 tarH
hinde meydana gelen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) (1)
174. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu An
kara Dışkapı Hastanesine ilişkin Çahşma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru
önergesi (6/464)
(20 nci Birleşim)
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175. — 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)
176j — Niğde Milletvekili Mahmut öztürk'ün, Niğde Hindeki toprak sulama
kooperatiflerinin borçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru
önergesi (6/520) (1)
177. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Uluslararası Af örgütünce yayın
lanan rapora ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/533) (1)
178. — 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)
179. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, bazı futbol kulüplerine Devlet tara
fından bağış yapılmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/573) (1)
180. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Eruh İlçesi Ormaniçi Kö
yünden iki vatandaşın kaybolduğu iddiasına ve yörede bulunan bir cesede ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/538) (1)
1.811. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, ortaöğretimde devamsızlık nede
niyle sımfta kalan öğrenciler için af getirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/475)
182. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Karabük ve İskenderun Demir - Çelik
İşletmelerindeki greve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/539) (1)
183. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, emekli, dul ve yetim aylıklarının ay
lık olarak ödenmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/540) (1)
184.; — 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)
185. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli 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)
186. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal'ın, amatör spor kulüplerine de yardım
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/543) (1)
187. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Karabük ve İskenderun Demir Çelik fabrikalarındaki greve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/544) (1)
188. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Sakarya - Hendek İlçesi Es
ki Bıçkı Köyünden bir vatandaşın bayat kuduz aşısı nedeniyle öldüğü iddiasına ilişkin
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/477)
189. — 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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190. — istanbul Milletvekili Ali Haydar Erdoğan'ın, Devlet Planlama Teşkilatın
dan alman hayalî ihracat dosyalarının yargı organlarına geç intikal ettirildiği iddiasına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/574) (1)
191. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, İstanbul Atatürk Havalimanı Güm
rük Müdürlüğünde ortaya çıkarıldığı iddia edilen hayalî ihracat olayma ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/547) (1)
192. — İçel Milletvekili Etem Cankurtaran'ın, Demir - Çelik işletmelerindeki gre
vin neden olduğu zarara ve grev süresince gerçekleştirilen demir - çelik ithalatına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/548) (1)
193. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt Hi Sunak ilçesindeki bazı
yayla ve meralarda atış eğitimi yapılacağına dair Kaymakamlık duyurusuna ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/549) (1)
194. — 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)
195^ — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Şırnak İlçesine bağlı bazı
köylerdeki ruhsatsız kömür ocaklarının güvenlik güçlerince dinamitlendiği iddiasına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/551) (1)
196. — 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)
197. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak ilçesi Balveren Köyü ile
Silopi ilçesi Ballikaya Köyündeki vatandaşların güvenlik güçlerince mağdur edildikleri
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/553) (1)
198. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, Bulgaristan'dan getirilen bir
soydaşımız hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/554) (1)
199. — 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)
200. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 11.11.1988 tarihinde istanbul Atatürk
Havalimanında kaçak eşya ile yakalanan bir şahsın polisçe alman ifadesinin sonradan
değiştirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/557) (1)
201. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak ilçe merkezinde bazı va
tandaşların köy korucusu sıfatıyla görevlendirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/558) (1)
202. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Cudi Dağı çevresindeki
köylerin güvenlik güçlerince zorla boşaltıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/559) (1)
203. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, «Kazı Kazan» adlı şans oyunu
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/560) (1)
204. — 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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205. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 11.8.1989 tarihinde Diyarbakır ili
Aşağı Beyan Köyü yakınlarında meydana gelen olaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/562) (1)
206. — Kars Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, Kars ilinde 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)
207. — Kars Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, Melyat Çay Fabrikasının depoların
da bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/563) (1)
208. — 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)
209. — 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)
210. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli 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)
211. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, PETKIM'in özelleştifilmesinin
ne gibi sonuçlar doğuracağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/566) (1)
212. — 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)
213. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, futbol müsabakalarındaki ser
best bilet fiyatı uygulamasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/480)
214^ — içel Milletvekili M. îstemihan Talay'ın, insan hakları ihlallerine neden
olan ülkemizdeki uygulamaların dış itibarımıza zarar verdiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/568) (1)
215. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, işyerlerinin tehlike derecesine göre sınıf
landırılmasına ve işçilerin bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/570) (1)
216. — 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)
217. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, ilk ve ortaöğretim kurumlarında bir ders
liğe düşen öğrenci sayısına ve öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü
soru önergesi (6/578) (1)
218. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, DYP üst yöneticilerinden bazılarının
kaçakçılarla ilişkisi bulunduğuna dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/579) (1)
219. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Başbakanlık ve bakanlıklarda
çalıştırılan danışmanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/580) (1)
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220. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Orman Kanununa göre «muha
faza ormanı» olarak ayrılan ormanlara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından
sözlü soru öasrgesi (6/581) (1)
221. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Kooperatifince gerçekleştirilen ayçiçeği alımlarına ve 1989 yılında ne kadar ham ayçiçeği
yağı ithal edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/582) (1)
222.: — 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)
223. — 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)
224. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yüdırım'ın, Tunceli İli Nazimiye İlçesi
Bostanlı Köyü sakinlerine 11 Jandarma Alay Komutanı tarafından hakaret edildiği
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/586) (1)
225. — İçel Milletvekili M .Istemihan Talay'ın, T.R.T. tarafından kurum dışın
daki firmalara yaptırılan programlar için yapüan ödemelere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/587) (1)
226. — Ankara Milletvekili Eşref Erdem'in, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu Genel Müdürlüğünde yapüan bazı işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/588) (1)
227. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, Bergama - Terzihalüer Kö
yündeki granit taşı sahasının özel bir kişi tarafından kapatıldığı iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/589) (1)
228. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, İzmir İline bağlı ilçelerden
hangisinde üreticilerin tarım kredi kooperatiflerine veya Ziraat Bankasına olan borç
larının ertelendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590) (1)
229. — 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)
230. — Ankara Mületvekili Rıza Yılmaz'ın, 31.8.1989 tarihinde izmir'de meyda
na gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) (1)
231. — İstanbul Milletvekili Hüsnü Okçuoğlu'nun, Orman Kanunundaki değişik
likten sonra yapılan orman alam tahsislerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/594) (1)
232. — Tokat Milletvekili Kâzım özev'in, Tokat •-• Turhal Spor sahasının ne za
man çimlendirileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/595) (1)
233. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, KİT ürünlerinin zam yapılma
dan piyasaya çıkarılmadığı ve çürümeye terkedüdiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/496)
234. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, emeklilere yakacak kredisi veri
lip verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/497)
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23,5. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Rize bölgesindeki çay üreticilerine ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine ilişkin Maliye ve Gümrük Balkanın
dan sözlü soru önergesi (6/498)
236. — 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)
237. — 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)
238. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Bayburt - Aşkale karayo
luna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/501)
239. — 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)
240. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Gümüşhane'de kurulan
klinger öğütme tesisinin çimento fabrikasına dönüştürülmesinin düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/503)
' 241 i — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Bayburt İlinde et kombi
nası açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişlerı Bakanından sözlü soru
önergesi (6/504)
242. — 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)
243. — 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)
244. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge
sinde bazı aşiretlerin silahlandırılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/598) (1)
245. — 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)
246. — Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı'nın, Millî Savunma eski Bakanı Er
can Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığındaki görevleri sırasında yolsuzluk yaptığı iddia
sıyla hakkında Memurin Muhakematı Yasasına göre açılan soruşturmanın sonucuna
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/600) (1)
247. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Bursa Turizm Müdürü ile ilgili bazı
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/601) (1)
248. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bazı bankalarca yürürlüğe konulacak
memur emeklilerine çek kırdırma yasağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/602) OJ
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249. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'm, kendir ürünü taban fiyatına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/611) (1)
250. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Kırklareli - Lüleburgaz hudutları
dahilindeki Sarımsaklı ve Türkgeldi çiftliklerinin bir Libya şirketine kiralanacağı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/613) (1)
251^ — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 12.9.1980 - 30.9.1989 tarihleri
arasında meydana gelen anarşi ve terör nitelikli olaylara ilişkin İçişleri Bakanından
tözlü soru önergesi (6/614) (1)
252. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, demiryolları ve denizyolları ile
seyahat yapacak emeklilerden ücret alınmamasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/511)
253. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Yortanlı ve Çaltıkoru barajlarının ne
zaman ihale edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/615) (1)
254. — 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)
255. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, Malatya Milletvekili Yusuf Bozkurt
özal*ın, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına ait bir villada ikamet ettiği iddiasına
ve villama tefriş masrafı ile aylık giderine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/621) (1)
256. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, yüksekokullarda okuyan öğren
cilerin kredilerinin artırılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/522)
257. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in, Diyarbakır - Batman karayoluna
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/523)
258. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, İçel, Silifke, Erdemli köyleri içme su
yu (Aksıfat) projesinin 1989 yılı ödeneğine ve bu projenin temel atma töreni için ya
pılan harcamaya ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözKi soru önergesi
(6/622) (1)
259. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, İzmir - Beydağ - Palamutcuk köy yo
luna ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru Önergesi (6/524)
260. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ödemiş İlçesindeki lise ve ortaokul için
yeni binalar yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/525)
261. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Gölcük Gölünün ne zaman temizlenece
ğine ve ödemiş Efe toplu konut inşaatları için kredi verilmemesinin nedenine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/526)
262. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ödemiş İlçesi çevre yolunun ne zaman
yapılacağına ve Beydağ - Nazilli karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından
sözlü soru önergesi (6/527)
263. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, tarihi eser kaçakçılığının önlen
mesi ve bu eserlerin korunması için ne gibi t Kibirler alınacağına ilişkin Kültür Bakıv
omdan sözlü soru önergesi (6/528)
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264. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Van ili Gürpınar İlçesine yakın bir
mezrada meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/625) (1)
265. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'm, Kırıkkale ili 1 inci Bölge Müdürlüğü
Bahşili yol sıkıştırma ekibinden bir işçinin zehirlenmesi olayına ilişkin Tarım Orman
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/626) (1)
266. — Kırklareli Milletvekili irfan Gürpınar'ın, Kırklareli ili Lüleburgaz ilçesin
deki Türkgeldi ve Sarımsaklı çiftliklerinin Libya'lılara satılacağı veya kiralanacağı id
dialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/628) (1)
267. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Van ili Gürpınar ilçesi Yukarıbeşparmak Mezrasında 2.10.1989 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ve olay
la ilgili olarak yapılan açıklamalara ilişkin içişleri Balkanından sözlü soru önergesi
(6/629) (1)
268. — 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)
269. — izmir Milletvekili Birgen Keleş'in, 3083 numaralı Kanun uyarınca eski
sahiplerine iade edilen ve topraksız veya az topraklı çiftçi ailelerine dağıtılması plan
lanan arazilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/630) (1)
270. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, 16 ncı Avrupa Konseyi Eğitim Bakan
ları Konferansında KKTC'nin temsü edilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/529)
271. — 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)
272. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, izmir - Buca Cezaevine hüküm
lü ve tutuklularca telefon sokulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru
önergesi (6/531)
273. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Buca Cezaevindeki bir hayalî ihracat
sanığına ayrıcalık tanındığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi
(6/532)
- 274. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı
nın yurt dışındaki şubelerine ve Vakfın teftişine ilişkin Başbakandan sözlü soru Öner
gesi (6/632) (1)
275. — Balıkesir Milletvekili I. önder Kırlı'nın, Ankara Milletvekili ve Millî Sa
vunma eski Bakanı Ercan Vuralhan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Soruş
turma Kurulu talebinin Türkiye Büyük Millet Meclisine sevkedümediği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/635) (1)
276. — Balıkesir Milletvekili I. önder Kırlı'nın, Bandırma Körfezinde faaliyet
gösteren BAĞFAŞ. işletmelerine ait fabrikaların bacalarından çıkan gazların çevre kü>

— is
lenmesine neden olduğu ve bu işletmelerin ruhsatsız çalıştırıldığı iddialarına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/636) (1)
277. — Çorum Milletvekili Rıza Hıman'ın, Bulgaristan'dan gelen soydaşlarımız
dan 800 kişinin sınavsız olarak öğretmenliğe alınacağı iddiasına ilişkin Millî Eğitim
Bakanından sözlü soru önergesi (6/637) (1)
278. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İline bağlı bazı köylerdeki
vatandaşların toplu olarak göçe zorlandıkları iddiasına ve yerleşim bölgeleri sayısını
azaltmak konusunda alınan önlemlere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/638) (1)
279. — 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)
280. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Gaziosmanpaşa - SultançifÜiği yo
lu üzerindeki Mescid-i Selam Vakfında Atatürk ve laiklik ilkelerine aykırı faaliyetler
de bulunulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/639) (1)
281. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Güneydoğu Anadolu'da güvenliği
sağlama yetkisiyle ilgili olarak yapılan açıklamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru
Önergesi (6/654) (1)
282. — içel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Akdeniz Gübre Sanayii A.Ş.'deki greve
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/655) (1)
283. — 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)
284. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, ülkemizin, Sovyet Sosyalist Cum
huriyetler Birliğinden almak zorunda olduğu doğal gazı kullanamamasından dolayı
herhangi bir cezaî durumla karşılaşıp karşılaşılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/641) (1)
285. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Türk Hükümetince Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetler Birliğine açılan krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/642) (1)
286. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, elektrik ithali için Sovyetler Bir
liği ile anlaşma yapılmasının nedenine ve elektrik ithal edilmediği halde tahsil edilen
kurulu güç karşılığında yapılan ödemelere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/643) (1)
287. — içel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, 1983 yılından bugüne kadar ör
tülü ödenekten yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/656) (1)
288. — 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)
289ı — Izrnir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, izmir « Yenifoça Gençelli mevkiinde it
hal kömüre dayalı bir termik santral yaptırılacağı iddiasına ilişkin Enerji ye Tabiî
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/658) {1)
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290. — Ankara Millet teli ili İbrahim Tez'in Sosyal Hkmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumundaki tayinlere ilişki; Başbakandan sözlü soru önergesi (6/659) (1)
291. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, yap - işlet - devret modeliye ya
bancı sermayeye termik santral ihale edilmesinin ulusal çıkarlarımızla bağdaşmadığı
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/661) (1)
292. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Horzum olayıyla ilgili iddialaı
hakkında bir araştırma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/668) (1)
293. — 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)
294. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in Marmara Denizinin kirlenmesini
önlemek için ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/663) (1)
295. — 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)
296. — 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)
297. — 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)
298. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'm, BAĞ - KUR emeklilerine verilen
sosyal yardım parasına ve Kurumun mal varlığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) (1)
299. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, BAĞ - KUR iştirakçilerinin
emekli aylıklarına ve üniversite hastanelerinden yararlanamamalarının nedenine ilişkin
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/669) (1)
300. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Atatürk Barajı için Hilvan Güluşağı'nda gerçekleştirilen kamulaştırmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/603)
301. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Giresun İli Harşit Vadisi yo
luna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/604)
302. — 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)
303. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, kuraklık nedeniyle Erzurum Hine
bağh köylerde yapılan hasar tespiti çalışmalarına ve kuraklıktan zarar gören üretici
lere ne gibi imkânlar tanındığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/606)
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304. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, 1989 - 1990 sezonu için Erzurum
İline tahsis edilen kömür miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/607)
305. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Erzurum ve Kars illerindeki bazı
fabrika ve tesislerin kimlere, hangi şartlarla satıldığına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/676) (1)
306. — Bingöl Milletvekili Ilhami Binici'nin, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumunda yapılan tayinlere ve bazı işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/670) (1)
307â — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Giresun - Tirebolu - Torul kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/608)
308. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde ili Ulukışla ve Çamardı ilçele
rine bağlı bazı köylerin içme ve sulama suyu ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/671) (1)
309. — 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)
310. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, 7.11.1989 tarihinde istanbul'da
öldürülen bir gazetecinin katilinin bugüne kadar yakalanamamasının nedenine ilişkin
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/616)
311. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli ili Hozat ilçesinde görevli
bir binbaşı hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/672) (1)
312. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, kalkınmada öncelikli olan Doğu il
lerinde kömür fiyatlarında indirim yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/677) (1)
313. — 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)
314. — 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)
315. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Erzurum iline bağlı Çat, Pasinler
ve Şenkaya ilçelerindeki orta dereceli okulların öğretmen sorununa ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/633)
316. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, Kars ili Çıldır ilçesinde 29.11.1989 ta
rihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/646)
317. — Ankara Milletvekili ibrahim 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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318. — 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)
319. — içel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, ülkemizdeki hal mafyasına ve bu
konuda yapılacak mücadeleye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) (1)
320. — içel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, günlük bir gazetenin 8.12.1989 ta
rihli nüshasında yer alan «Millî Eğitim Kasası Mahkûma Emanet» başlıklı habere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/682) (1)
321. — Erzurum Milletvekili ismail Röse'nin, Erzurum ili Karayolları 12 nci
Bölge Müdürlüğünün yol yapımı için gerçekleştirdiği kamulaştırma ve ihalelerden kay
naklanan borçlarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/649)
322. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, haklarında müfettiş raporu ve mah
kûmiyet karan bulunduğu iddia edilen iki daire başkanına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi (6/650)
323. — içel Milletvekili Ekin Dikmen'in, TEK içel Müdürlüğü ile ilgili iddialara
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/684) (1)
324. — 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)
325i — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Elazığ Emniyet Müdürlüğünce
gözaltına alman kırka yakın vatandaşın yaklaşık bir aydır gözaltında bulundurulduğu
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/686) (1)
326. — 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)
327. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Havsa ilçesi Müftüsü ile
ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/688) (1)
328. — Edime Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Karpas Limited Şirketince Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde çalıştırılan Türk işçilerinin sorunlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/689) (1)
329. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya ili Alanya ilçesi Orman
işletme Müdürlüğünce Keşefli Köyü Denizgüneyi mevkiindeki kumsalda üç adet bina
yaptırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/674)
330. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, T.R.T. mensupları misafirhanesinin
yapımıyla ilgili ihaleye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/675)
331. __ Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli ilindeki bazı vatan
daşlara güvenlik kuvvetleri tarafından işkence yapıldığı iddiasma ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/690) (1)
332. — 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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333. — 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)
334. — 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)
335. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Afşin - Elbistan, Keban ve Karakaya santrallerinin 1988 - 1989 yıllarındaki elektrik üretimlerine ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar 'Bakamndan sözlü soru önergesi (6/694) (1)
336. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Süleoğlu beldesi ile çevre
köylerde mukim bazı vatandaşların İl Jandarma Alay Komutanlığına ihzar edilerek
kimlik ve ikametgâh kontroluna tabi tutuldukları iddiasına ilişkin İçişleri Bakamndan
sözlü soru önergesi (6/696) (1)
337. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Sosyal Sigortalar Kurumunun
prim alacaklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi
(6/697) (1)
338. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Eruh İlçesi Akmeşe Kö
yünde 1989 yılı Kasım ayında meydana gelen olay nedeniyle gözaltına alınan Köy
Muhtarına işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/698) (1)
339. _ Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Hakkâri İli Uludere İlçesi Hilal
Köyündeki vatandaşlara karakol komutanı tarafından baskı ve tehditle taş taşıttırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) (1)
340. — Nevşehir Milletvekili Cemal Seymen'in, Çankaya Köşkünde yapılan tami
rat ve tadilatlara ve İstanbul'da yapılacak yeni köşk inşaatına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/700) (1)
341. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Türkiye Elektrik Kurumunda çalışan
sözleşmeli personelin mağdur edildiği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/701) (1)
342. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Sosyal Sigortalar Kurumu Trabzon
Hastanesi Baştabipliğine yapılan atamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/702) (1)
343. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Enez ve İpsala ilçelerinde
bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait arazilerin İpsala ve Küplü belediyelerine ki
ralandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/706) (1)
344._ — Çonım Milletvekili Rıza Ilıman'ın, son bir ayda gözaltına alınan ve tu
tuklanan vatandaşlara ve çalışmaları durdurulan derneklere ilişkin İçişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/707) (1)
345. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Konya İli Çumra İlçesi Türkmen
Karahüyük Köyündeki bazı vatandaşlara Çumra Karakolunda işkence yapıldığı iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/708) (1)
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346. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Hakkâri İli Uludere İlçesi Taşdelen
Köyü ve Kayadibi Mezrasındaki vatandaşlardan bazüarınm güvenlik güçlerinin baskısı
nedeniyle Irak'a sığındıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/709) (1)
347. _ Bingöl Milletvekili Uhami Binici'nin, bir yurttaşımızın mahkeme karşısı
na çıkarılmaksızın güvenlik kuvvetleri tarafından kurşuna dizildiği iddiasına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/710) (1)
348. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, İstanbul Ataköy'deki iki adet
okul arsasına ilişen Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/712) (1)
349. _ içel 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)
350. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, İstanbul Gaziosmanpaşa Mehmet
çik İlkokulu Müdür Yardımcısı hakkındaki iddiaya ilişkin Millî Eğitim Bakanından
sözlü soru önergesi (6/713) (1)
351. — 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)
352. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Cumhurbaşkanının A.B.D. gezisine iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/714) (1)
353. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, ülkemizdeki Kuran kurslarına
ve 1983 - 1989 yıllarında güvenlik güçlerine intikal eden irticai faaliyetlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/721) (1)
354. _ Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun, T. C. Ziraat Bankası Genel Müdü
rüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/715) (1)
355. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun, Cumhurbaşkanının A.B.D. ge
zisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/716) (1)
356. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Çankaya Köşkünde yaptırıldığı id
dia edilen restorasyonun ve ek inşaatın maliyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/717) (1)
357. — 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)
358. — 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)
359. — Bingöl Milletvekili ilhami Binici'nin, Bingöl Hi Karlıova İlçesi ile Muş
İli Varto İlçesi arasındaki karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü
soru önergesi (6/683)
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360. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Kılıçkaya Barajında su tutulma
sından etkilenen köylülerin sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü
soru önergesi (6/724) (1)
36i. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, 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)
362. — 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)
363,1 — 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)
364. — 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)
365. — 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)
366. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Taşdelen ve Kayadibi köylerine mal ve eşya girişinin yasaklanmasının nedenine ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/739) (1)
367. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Mü
dürü hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/740) (1)
368. — 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)
369. — 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)
370. — 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)
371,ı — 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)
372. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, «Bütçe Gelirleri Yıllığı», «Aylık
Bütçe Bülteni» ve «Kamu Hesapları Bülteni» adlı yayınlar ı ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/745) (1)
373. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Siirt \u Eruh İlçesi Körüklükaya
Köyünde bir vatandaşın ve Eruh Ayıntepedeki çatışmada bir erin öldürülmeleriyle il
gili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/746) (1)
374. — Çorum Milletvekili Rıza Uıman'ın, kamu iktisadî teşebbüslerinin sayısına
ve bunların yönetim kurulu üyelerinin uzmanlık alanlarına göre dağılımına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/749) (1)
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375. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin
1990 - 1991 sezonu kömür ihtiyacına üişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
sözlü soru önergesi (6/752) (1)
376. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt - §ırnak ve Mardin - Silopi
kömür ocaklarında 1990 yılında gerçekleştirilen üretime ve yapılan tahsislere ilişkin
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) (1)
377. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, NATO Alçak Uçuş ve Atış Eği
timi projesinin neden olacağı sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/755) (1)
378. — 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)
379. — tçel Milletveküi Durmuş Fikri Sağlar'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/794) (1)
380. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Cizre'ye içme suyu temin eden
Keson Kuyularının Türkiye Kömür İşletmelerine ait kanalizasyon atıklarıyla kirlen
diği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi
(6/757)(l)
381^ — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, Noramin iş merkezinde borsa
için yüksek fiyatla bina satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru
önergesi (6/758) (1)
382. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Hakkâri Üı Çukurca ilçesine bağlı
bazı köylerin tamamen boşaltıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi
(6/759) (1)
383. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Sivas İli Yıldızeli İlçesi Davutalan Köyü sulama projesine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/703)
384. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Erzurum Asayiş Şube Müdürü hak
kındaki iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/760) (1)
385. — 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)
386. — 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)
387. — Diyarbakır Milletveküi Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İli Çermik İlçesi Yar
gıcının dövülmesi olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/763) (1)
388. — 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)
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389. — 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)
390. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, üniversite öğrencileri arasında mey
dana gelen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/796) (1)
391. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, özel bir şirket tarafından Federal
Almanya'dan ülkemize televizyon yayım yapüacağı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/797) (1)
392. — 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)
393. — 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)
394. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun, Balıkesir İlinde 3 üncü
noterliğin ne zaman kurulacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/705)
395. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, İstanbul Üniversitesinde öğrenci
lere saldırdıkları iddia edilen sivil kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/799) (1)
396. — 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)
397. — Çorum Milletvekili Rıza Dıman'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu Çorum
Hastanesi Başhekimi hakkındaki iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/826) (1)
398. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, Yem Sanayii Türk Anonim Şir
keti ile ilgili bazı iddialara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/802) (1)
399. — 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)
400.j — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, İstanbul Üniversitesinde 5.3.1990 günü
meydana gelen olaylarda polislerle birlikte hareket ettikleri iddia edilen sivü kişilere
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/805) (1)
401. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, sınır ihlali suçundan dolayı Bis»
mil Cezaevinde hükümlü bulunan bir Iraklıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/807) (1)
(20 nci Birleşim)
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402. — 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)
403. — 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)
404. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı İdaresinin Menkul Kıymetler Borsasındaki faaliyetlerine ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/810) (1)
405. - - Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Yüksekova İlçesi
Esendere Bucağında görevli bir üsteğmen hakkındaki iddiaya ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/811) (1)
406. — 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)
407.; — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Diyanet İşleri Başkanlığınca bastırıldığı
ve bedava dağıtıldığı iddia edilen kitaplara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/813) (1)
408. — Çorum Milletvekili Rıza Ihman'ın, Hasanoğlan öğretmen Lisesiyle ilgili
bazı iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/730)
409. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in, 20.3.1990 tarihinde Cizre'de mey
dana gelen olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/814) (1)
410. — 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)
411. — 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)
412. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Amerika'dan ithal edilen pirinçle
ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/815) (1)
413. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'm, 1.1.1989 tarihinden bugüne kadar
gerçekleştirilen pirinç ithalatına ve ithal pirinçlerle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/816) (1)
414. — İzmir Milletvekilli Fuat Kıicı'nın, son üç yıl içinde ülkemize iltica eden
îrak'hlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/827) (1)
415. — İzmir Milletvekili Fuat Kıicı'nın, son üç yıl içinde Bulgaristan'dan ülke
mize gelen soydaşlarımıza ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/828) (1)
416i — 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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417. — Balıkesir Milletvekili I. önder Kırlı'nın, Elazığ'daki ferrokrom tesitlerin
den krom çalındığı ve krom hırsızlığının önlenmesi için tesislere yöre dışından güven
lik görevlileri atandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/829) (1)
418. — 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)
419. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Alaplı Meslek Yüksek Okulu Müdiresi
hakkındaki iddiaya ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/832) (1)
420. — 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)
421. — 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)
422. — Çorum Milletvekili Rıza Dıman'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu 11 Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce çocuk yuvaları ile yetiştirme yurtları ve
huzurevlerinde dinî sohbetler ve konferanslar düzenlendiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/834) (1)
423. — 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)
424., — 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)
425. — 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)
426. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, 1990 yılı enflasyon hedefine ve ilk üç
aydaki fiyat artışlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/841) (1)
427. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Pakistan asıllı İngiliz uyruklu mollaların
Edirne'deki camüerde cihat çağrısı yaptıkları iddiasına ve Türkiye'ye geliş nedenlerine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/842) (1)
428. — 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)
429. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Karadeniz Bölgesindeki bakır
ve çinko madenlerinin değerlendirilmesiyle ilgili üretim projesine ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/845) (1)

— 36 —
430. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, çimento işçilerine, istedikleri
zammın verilmemesinin nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/846) (1)
431. _ Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Ç1MSE - tş Sendikasmca başla
tılan grevin ertelenme nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/847) (1)
432. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan îli Beybağı ve İstasyon
Maihafesinde kirada oturan ve 1978 yılındaki depremden sonra hak sahiplikleri kesin
leşen vatandaşlara tahsis edilen arsalara ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakanından sözlü
soru önergesi (6/867) (1)
433. _ Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, T. C. Ziraat Bankasından teşvik
kredisi almış olan Tercan ilçesindeki kümes hayvanı üreticilerinin sorunlarına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/848) (1)
434. — Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar'ın, Sosyalist Parti Van 11 örgütünün
17.4.1990 tarihinde polisler tarafından basıldığı ve gözaltına alınan yedi kişiye işkence
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/754)
435^ — İzmir Milletvekili Akın Gönen'in, Niğde İli Bor Ilçes!İnd;eki 600 LV. Ana
Depo Fabrikasının kaldırılacağı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözîü
soru önergesi (6/868) (1)
436. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, öğretmenlere sendika kurma hakkı
tanınıp tanınmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/871) (1)
437. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İsparta - Karacaören, Tunceli - Mer
can ve Trakya barajları ile İğdır sulama suyu inşaatları nedeniyle usulsüz ödemeler
japıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/872) (1)
438. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, pancar fiyatlarında yeni bir ayarlama
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü
soru önergesi (6/765)
439. — 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)
440. — 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 Balkanından sözlü soru önergesi (6/767)
441. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, 1980 yılından önce temeli atılan şeker
fabrikalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/769)
442. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Toplu Konut İdaresince halka satılan
Ankara - Eryaman'daki konutlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/770)
443. — 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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444. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Seydişehir Alüminyum Fabrikasında
kaç işçi çalıştırıldığına üişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/773)
445. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebinin, Güneydoğu Anadolu'daki iller
de 1989 - 1990 yılında öğretime açüamayan ilkokullara ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/774)
446. — 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)
447. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, il merkezlerindeki hastanelerin tıbbî
cihaz ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/776)
448. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, ülkemizde davaların çok uzun
süre devam etmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/777)
449. — 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 İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/778)
450. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, yeterlik sınavından geçmiş öğ
retmen adaylarının tayinlerinin yapılmamasının nedenine ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/779)
451. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, ülkemizde mevcut traktör
fabrikalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/780)
452. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Toplu Konut Kanununun
yürürlüğe girmesinden sonra kurulan konut kooperatiflerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/782)
453. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, bir paket uzun Maltepe si
garasının maliyetine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/783)
454. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünce
sulama ücretlerinin artırıldığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü
soru önergesi (6/784)
455. — izmir 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)
456. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, şeker fabrikası bulunan ilçelerden han
gilerinde Sosyal Sigortalar Kurumu hastanesi bulunmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/787)
457. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Fonun
dan konut kooperatiflerine 1989 yılında verilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/788)
458. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tabir Saşmaz'ın, Tarım Orman ve Köyişleri
Bakanlığına bağlı hayvancılık işletmelerine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789)
459. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, Sağlık Bakanlığınca 1989 - 1990 yula
rında Devlet Planlama Teşkilatıyla irtibatlı olarak yabancı kuruluşlara araştırma yap
tırılıp yaptırılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/790)
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460. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, NATO alçak uçuş ve atış
eğitimi projesinin neden olacağı sorunlara karşı ne gibi tedbirler alındığına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/791)
461. — 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)
462. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Cudi Dağı çevresinde kaç köy boşal
tıldığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/793)
463. — Bursa Milletvekilli İlhan Aşıkın'ra, Bursa Büyükşehir Belıedıiyesine ait Taş
ocağı ve Asfalt -Şantiyesinin nakli için alınan karara ve bu amaçla gerçekleştirilen ka
mulaştırmaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/873) (1)
464. — 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)
465. — Balıkesir Milletvekili I. önder Kırlı'nın, huzurevleri ücretlerine yapılan
zammın huzurevi sakinlerini mağdur ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/875) (1)
466. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'm, Emniyet Genel Müdürlüğü binasının mer
divenleri ile merdiven korkulukları için yapılan harcamaya ilişkin İçişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/876) (1)
467. — 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)
468. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Horzum'un, bazı milletvekilleri tarafından
korunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/878) (1)
469. — 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)
470. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ülkemize sığınan İran vatandaşları bu
lunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/880) (1)
471. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ülkemize sığınan Irak vatandaşları bu
lunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) (1)
472. — Hakfcârıi Milletvekilli Cumhur Keıskin'in, 1983 - 1984 öğretim yılından bu
yana üniversite, yüksekokul ve yurtlarla, ilişiği kesilen veya kaydı silıinen öğrencilere
ilişikin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/885) (1)
473 ^ — Kocaeli MIelt)vekili Ömer Türk'çakal'ın, Missuri Üniversitesi Siyasal Bil
giler Fakültesince ülkemizle ilgili olarak hazırlandığı iddia edilen rapora ilişkin Başba
kandan sözîlü soru önergesi (6/886) (1)
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474. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Millî Savunma Bakanlığınca 12 Ey
lül 1980 tarihinden sonra açılan ihalelere ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/887) (1)
475. _ Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, «Başkanlık» veya «Şube Müdürlü
ğü» görevi yapan lise mezunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi
(6/817)
476. — 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)
477. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, eski belediye başkanlarından ve
belediye başkanı adayı olup da seçilemeyenlerden kaç kişiye kamu iktisadi teşebbüs
lerinde veya diğer devlet kuruluşlarında görev verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/819)
478. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum - İspir karayoluna ilişkin
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/820)
479. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, bir kamu bankasını dolandıran
yabancı kişilere ülkemizde ticaret yapma izni verildiği iddiasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/888) (1)
480. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya İlinde ne zaman olimpik
yüzme havuzu yaptırılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/821)
481. — 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)
482. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, 1983 yılından bu yana Türk Si
lahlı Kuvvetleriyle ilişiği kesilen subay ve astsubayların yargılanıp yargılanmadıklarına
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/823)
483. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, Ankara Tıp Fakültesi 3 üncü sınıf
öğrencilerinden birinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Siyasî Şubesince gözaltına alındığı
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/824)
484. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'm, Cumhurbaşkanının ve Cumhurbaşkanlığı
Makamının tarafsızlığına gölge düşürüldüğü iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/889) (1)
485. - Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Hakkâri İli Çukurca İlçesinde ko
ruculuk kabul etmeyen köylülerin bulunduğu köylerin etrafının mayınla döşendiği id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) (1)
486. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, İstanbul'daki bir diş doktorunun mu
ayenehanesinin polislerce basıldığı ve telefonunun dinlendiği iddialarına ilişkin İçişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/908) (1)
487 — İstanbul Milletvekili Ali Haydar Erdoğan'ın, Başbakanlıkça Devlet Plan
lama Teşkilatından alındığı iddia edilen hayali ihracat dosyaları için dava açılıp açıl
madığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/891) (1)
488. — 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 İçişljeri Bakanından sözlü soru önergesi (6/843)
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489. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Devlet ihale Kanununun 44 üncü
maddesi uyarınca verilen ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanindan sözlü soru
önergesi (6/892) (1)
490. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, konut edindirme fonu için toplanan
paralara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/849)
491. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edil
mesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun uyarınca yapılan işlemlere
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/850)
492. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İli Beytüşşebap İlçesi Dön
mezler Köyünden iki vatandaşın Boğazveren Köyü korucuları tarafından gözaltına
alındığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/893) (1)
493. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İli Beytüşşebap İlçesine bağ
lı Dönmezler, Kovankaya ve Yassıtaş köylerindeki vatandaşlardan köylerini boşalt
malarının istendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/894) (1)
494. — Nevşehir Milletvekili Cemal Seymen'in, Cumhurbaşkanlığının 1990 malî
yılı ödeneğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/895) (1)
495. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Mardin İli Dargeçit ilçesinde 30.5.1990
- 1.6.1990 tarihlerinde meydana geldiği iddia edifen olaylara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/896) (1)
496. — Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş'in, Bayan Özal'ın Japonya ziyare
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/909) (1)
497. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, küçük esnaf ve çiftçilerin vergi
cezalarının affedilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/910) (1)
498. — Bingöl Milletvekili İlhamı Binici'nin, Ankara Tıp Fakültesi 3 üncü sınıf
öğrencilerinden birine işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/911) (1)
499. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Beytüşşebap İlçesi Oymakaya Kö
yü civarında 1990 yılı Nisan ayında meydana gelen olaya ve olayla ilgili olarak ileri
sürülen iddialara ilişkin 'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/912) (1)
500. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, üniversitelerin içinde bulunduğu du
rumun düzeltilmesi için ne gibi çalışmalar planlandığına ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/851)
501. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, Bağ - Kur emeklilerinin yaşam
standardının yükseltilmesi için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/913) (1)
502. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Ankara ili Şereflikoçhisar İlçesinde
görevli jandarma bölük komutanı hakkındaki iddialara ilişkin içişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/914) (1)
503. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, 3.6.1990 tarihinde yerel seçim yapılan yer
lerde seçimden önce kaç kişinin işe alındığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/915) (1)
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504. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, ülkemizce, İslam Kalkınma Ban
kası ile Kuveyt, Suudi ve Sama fonlarından alındığı iddia edilen kredilere ve 1989
yılında güvenlik güçlerine intikal eden irtica olaylarına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/916) (1)
505. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, geçmiş yıllarda tatile gönderilen
öğrencilerin sayısına ve öğrencilere «gençlik tatil kredisi» verilip verilmeyeceğine iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü, soru önergesi (6/917) (1)
506. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Etibank - Kütahya 100 üncü
Yıl Gümüş Üretim Tesislerinin yıllık üretim miktarına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/918) (1)
507. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, silah taşıma ruhsatı verilen il
genel meclisi üyelerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/919) (1)
508. — Ankara Milletvekili Erol Ağagil'in, karayoluyla hacca gitmeleri yasakla
nan vatandaşların mağdur edildiği iddiasına ve bunlardan alınan paralara, ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/852)
509. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, T. C. Ziraat Bankasınca hayvan
cılık kredilerine uygulanan faiz oranına ilişkin Başbakandan sözllü sıoru önergesi
(6/925) (1)
510. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, 1990 yılı hac döneminde baş
vuruda bulunan ve hacca gidebilen vatandaşların sayısına ve hacı adaylarından alınan
ücretlere ilişlkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/926) (1)
51 İl — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Fırat Üniversitesinde çalıştırılan ge
çici işçilere sözleşmeye bağlı haklarının verilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/927) (1)
512. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, 1UKSAN ilçe yönetim kurulu
üyelikleri için yapıllan seçJmfere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözllü soru önergesi
(6/928) (1)
513. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Karaman İli Ermenek İlçesinde
Türkiye Emlak Bankası şubesi açılıp açılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/929) (1)
514. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, olağanüstü hal uygulaması nedeniyle
yapılan harcamalara ilişlkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/930) (1)
515. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak İli Kurucaşile
İlçesi Tekkeönü Köyü Sağlık Ocağının araç ve tıbbî malzeme sorununa ilişkin Sağlık
Bakanından sözlü soru önergesi (6/855)
516. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak İli Kurucaşile
İlçesi Tekkeönü Köyü Sağlık Ocağının doktor sorununa ilişkin Sağlık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/856)
517. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Amasra İlçesi adlî teşkila
tının ne zamap kurulacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/857)
518. — 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)

- 4 2 519. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Çevrimli Köyünde meydana gelen
olayla ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi ı(6/931) (1)
520. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgöl'ün, otomobil ithalinin neden olacağı
sorunlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/932) (1)
521. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, bakanlıkların ve kamu iktisadî teşeb
büslerinin sosyal eğitim ve dinlenme tesislerinden yararlanabilme koşullarına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/933) (1)
522. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, bir Devlet Bakanının gümrüksüz ola
rak yurda kaçak mal soktuğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/934) (1)
523. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bazı üst düzey bürokratların «Rabıtat-ül Alem-il İslam Teşkilatı» tarafından hacca davet edildiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/935) (1)
524. — 'Bingöl Milletvekili Ilhami Binici'nin, Ankara Sigortanın Etibank tarafın
dan satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/936) (1)
525. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Muğla ili Milas İlçesi, Güllük
Kasabası Dalyan bölgesinde yapılması düşünülen havaalanına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/937) (1)
526. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, Denizcilik Bankasınca, gemi alımı
için kimlere ne miktar kredi verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/938) (1) 527. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, ÎLKSAN hakkındaki bazı yolsuzluk
iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/939) (1)
528. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 1990 yılı hacı adaylarının kar
şılaştıkları bazı sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/940) (1)
529. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, vatandaşlıktan çıkartılan bazı
eski vatandaşlara farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/941) (1)
530. — Ankara Milletvekili ibrahim Tez'in, Sağlık Bakanlığı ile Sosyal Sigortalar
Kurumu dışındaki sağlık tesislerinde çalışan sağlık personelinin ek ödemeden yarar landırılmamasının nedenine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/859)
531. _ Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Eruh İlçesi Bingöl Köyünden bir
vatandaşın ikibuçuk ay gözaltında bulundurulduğu ve konutunun güvenlik mensup
larınca yakıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/942) (1)
532. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İda
resince Ankara Mesnevi Sokakta yaptırılan lojmanların tefriş ve tahsisine ve idarece
bazı usulsüz işlemler yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/943) (1)
533. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Başbakanın İskenderun ve Ikizce'ye
yaptığı seçim gezisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/860)
534. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, askerî helikopterlerin hangi hallerde
kimin emri ile kullanıldığına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi
(6/861)
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535. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Sdüopi İlçesi Derebaşı Köyünden zo
runlu olarak İlçeye göç ettiği iddia edilen vatandaşların sorunlarına ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/862)
536. _ İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, MİT'in Ankara Teşkilatında gö
revli sivil kökenli elemanların Doğu ve Güneydoğudaki illere sürüldüğü iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/944) (1)
537. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi
Liderinin bölücülük yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/863)
538. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 1990 yılı hac döneminde Suudi
Arabistan'da meydana gelen olayda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızla ilgili ola
rak tazminat talebinde bulunulup bulunulmayacağına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/864)
539. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Van İli Başkale İlçesi Yukarı Dik
men Köyünde 1.6.1990 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin içişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/945) (1)
540. — Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy'un, Hacıbektaş Veli Müzesi girişinin
sol tarafında bulunan mezarların külliye İçerisinde başka yere nakledildiği iddiasına
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/946) (1)
541. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 1990 yılı Haziran ayında Tunceli ili
Ovacık ilçesi Çayüstü Köyünde ve 1.8.1990 tarihinde Mardin İli Kızıltepe İlçesi Ay
dın Köyünde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/947) (1)
542. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, petrol ürünlerinin kullanımında tasarrufa
gidilmesi için açıklama yapılıp yapılmayacağına ilişkin iBaşbakandan sözlü soru öner
gesi (6/865)
543. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafın
dan tahıl bedeli olarak çiftçilere verilen çeklerin karşılıksız çıktığı iddiasına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/948) (1)
544. _ Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası A. O. ile
ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/949) (1)
545. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, 'Manisa İli Sarıgöl İlçesinin güneyin
deki kuşatma kanalının doldurulmasının neden olduğu sorunlara ve Ömerli Deresinin
ıslahına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü ısoru önergesi (6/950) (1)
546. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Toplu Konut idaresince İzmit - Yahya
Kaptan'da yaptırılmakta olan konut inşaatlarının hangi firmalara ne kadar bedelle
ihale edildiğine ve firmalara yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/951) (1)
547. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Toprak Mahsulleri Ofisince Trak
ya yöresinde 22.7.1990 tarihinden bu yana çiftçilerden satın alınan tahılların bedelle
rinin ödenmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/952) (1)
548. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, il genel meclisi üyelerine silah ruhsatı
verilmesinde farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/870)
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549. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla Imamoğlu'nun, Göksün - Andırın ve
Andırın - Kahramanmaraş yollarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/882)
550. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, beslenme bozukluklarının önlenmesi
için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ve hekimi bulunmayan sağlık ocaklarına ilişkin
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/883)
551. _ izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, İzmir'in kurtuluş törenleri nede
niyle Atatürk Anıtı'na çelenk koymak isteyen Türkiye Birleşik Komünist Partisi yöne
ticilerine izin verilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/884)
552. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Çankırı İli İlgaz İlçesi Saraycık
Köyünde 15.7.1987 tarihinde meydana gelen yangından zarar gören vatandaşlara ne
gibi yardımlar yapıldığına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önerge
si (6/897)
553. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, soğuk demircilik meslek dalı için
yazar kasa kullanma mecburiyetinin kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin Maliye ve
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/898)
554. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Afyon İli Bayat İlçesi İmrallı Köyüj
Sağlık Ocağının ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru
önergesi (6/899)
555. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Çay - Dinar karayoluna ve Afyon İli
Emirdağ İlçesine bağlı bazı köylerin sulama suyu sorununa ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/900)
556. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Emirdağ İlçesine bağlı bazı kasaba ve
köylere otomatik telefon santralı verilip verilmeyeceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından
sözlü soru önergesi (6/901)
557. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Afyon İli Tatarlı Kasabasında daha
önce kapatılan jandarma karakolunun yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin İçişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/902)
558. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Kütahya İlinin ne zaman doğal
gaza kavuşturulacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/903)
559. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Mardin İlinde kapalı bulunan
okul sayısına ve öğretmen sorununa ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/904)
560. — Mardin Milletvekili Süleyman Çele'bi'nin, Mardin'de nakliyat işiyle uğraşan
şoför ve nakliyecilerin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/905)
561. _ Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Mardin İline bağlı köylerin içme
suyu ve yol sorunlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/906)
562. — Bingöl Milletvekili İlhami Binici'nin, Bngöl İl Sıtma Savaş Kurumunda
görevli bir sağlık memurunun emekliye ayrılış nedenine ilişkin Sağlık Bakanından
sözlü soru önergesi (6/907)
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7
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER
1. — 1211 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Kadının
Statüsü ve Sorunları Başkanlığının Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
me ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/717) (S. Sayısı : 452)
(Dağıtma tarihi: 1.10.1990)
2. — Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 39 Arkadaşının, 28.3.1983 Tarihli
ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumlan 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)
3. — 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)
4. — 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair
Kanun Tasarısı ile içel Milletvekili M. tstemihan 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 Sakalüoğlu'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)
5. — Gümüşhane Milletvekili Ülkü Güney ve 2 Arkadaşının, 926 Saydı 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)
6. — 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)
7. — 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)
8. — Adlî Sicil Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/524) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi : 12.4.1990)
9. — 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 istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Sigaranın Za
rarlarının önlenmesi için 6 Mayıs 1930 Gün ve 1593 Sayılı Genel Sağlık Yasasına
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(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)
10. — 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)
11. — 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)
12. — 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)
13. — 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)
14. — 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)
15. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, 466 Sayılı Kanun Dışı Yakalanan veya
Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komis
yonu Raporu (2/227) (S. Sayısı : 413) (Dağıtma tarihi : 10.5.1990)
16. — 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 17. — 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)
18. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı ve 3 Arkadaşının 2918 Sayılı
Karayolları Trafik Kanununun 6 ve 114 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Teklifi ve tç^leri Komisyonu Raporu (2/239) (S. Sayısı : 423) (Dağıtma
tarihi : 15.5.1990)
19. — 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)
20. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın ve 3 Arkadaşının, 3394 ve 3542 Sayılı
Kanunlarla Değişik 3194 Sayılı İmar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi,
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Bu Kanuna iki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar,
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/333) (S. Sayısı : 421) (Dağıtma tarihi :
17.5.199i»
21. — Samsun Milletvekili Kemal Akkaya'nın, 3346 Sayılı Kamu İktisadî Te
şebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlen
mesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/195)
(S. Sayıları : 279 ve 279'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 2.11.1989, 21.5.1990)
22. — 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)
23. — 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)
24. — Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyoplan Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/904) (S. Sayısı : 432) (Dağıtma tarihi :
29.5.1990)
25. — Malatya Milletvekili ibrahim 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)
26. — Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1044) (S. Sayısı : 440) (Dağıtma tarihi :
29.5.1990)
27. — Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/968) (S. Sayısı : 441) (Dağıtma tarihi :
29.5.1990)
28. — istanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/736) (S. Sayısı : 436) (Dağıtma tarihi :
29.5.1990)
29. — istanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/901) (S. Sayısı : 437) (Dağıtma tarihi :
29.5.1990)
30. — istanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/902) (S. Sayısı : 438) (Dağıtma tarihi :
29.5.1990)
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31. — 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)
32. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1002) (S. Sayısı : 439) (Dağıtma tarihi :
29.5.1990)
X 33. — Milletlerarası Hidrografi Teşkilatı Sözleşmesinin Onuncu Maddesindeki
Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri
Komisyonu Raporu (1/626) (S. Sayısı : 447) (Dağıtma tarihi : 27.9.1990)
X 34. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükü
meti Arasındaki Askerî Eğitim ve öğretim İşbirliği Anlaşmasında Değişiklik Yapılma
sına İlişkin Anlaşmamn Onaylanmasımn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/527) (S. Sayısı : 448) (Dağıt*
ma tarihi : 27.9.1990)
X 35. — Nükleer Enerjinin Barışçı Amaçlarla Kullanılması Alanında Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu (1/523) (S. Sayısı : 449) (Dağıtma tarihi : 27.9.1990)
36. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 29 Arkadaşının, îzin ve Tebdilihava
Müddetlerini Geçiren Er ve Erbaşlarm Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/159) (S. Sayısı : 445) (Dağıtma tarihi: 27.9.1990)
X 37. — Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amirleri Kütahya Milletvekili Musta
fa Uğur Ener, Tokat Milletvekili Kâzım Özev ve Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un,
27.12.1989 Tarih ve 3595 Sayılı 1990 Malî Yılı Bütçe Kanununun T.B.M.M. Kısmın
da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (2/330) (S. Sayısı : 450) (Dağıtma tarihi : 1.10.1990)
38. — Malatya Milletvekili Yusuf Bozkurt Özal'ın, 21.2.1967 Tarih ve 832 Sayılı
Sayıştay Kanununun 5 inci ve 6 ncı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/389) (S. Sayısı : 451) (Dağıtma tarihi :
1.10.1990)
39. — Çanakkale Milletvekili M. Cumhur Ersümer ile Kars Milletvekili Yasin
Bozkurt'un; 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/408) (S. Sayısı : 460) (Dağıtma ta
rihi : 12.10.1990)

(X)

Açık oylamaya tabi işleri gösterir.

