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ÇEŞİTLİ İŞLER 

— Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin Başkanlık duyu
rusu 

C. 

32 

B. 

(13) 

Sayfa 

222 

— TBMM Başkanvekili Aytekin Kotil'in, Başkanvekil-
liği görevine başlaması dolayısıyla yaptığı konuşma 32 (17) 

— TBMM Hesaplarını İnceleme Komisyonunun, baş
kanlık divanını oluşturmak üzere, hangi gün ve saatte top
lanacağına ilişkin Başkanlık duyurusu 32 (18) 

470 

520 

— Üyeleri belirlenmiş olan komisyonların, başkanlık di
vanlarını oluşturmak üzere, hangi yer ve saatte toplanacak
larına ilişkin Başkanlık duyurusu 32 (16) 458:460 



GEÇEN TUTANAK ÖZETLERİ 

29.9.1989 Tarihli 10 uncu Birleşime ait 
3.10.1989 Tarihli 11 inci Birleşime ait 
4.10.1989 Tarihli 12 nci Birleşime ait 
5.10.1989 Tarihli 13 üncü Birleşime ait 

10.10.1989 Tarihli 14 üncü Birleşime ait 
11.10.1989 Tarihli 15 inci Birleşime ait 
12.10.1989 Tarihli 16 ncı Birleşime ait 
17.10.1989 Tarihli 17 nci Birleşime ait 
18.10.1989 Tarihli 18 inci Birleşime ait 

GENEL GÖRÜŞME ÖNERGELERİ 

C. B. 
32 11 
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18 
19 

Sayfa 
105 
153 
205 
264 
341 
389 
467 
517 
2 

GENÇ Kamer (Tunceli) - Ve 17 arkadaşının, 
Kamu iktisadî teşebbüslerinin ülke ekonomisine katkısı, bunlardan ba

zılarının satılmasını zorunlu kılan nedenler ve satılan ve satışa çıkarılan kamu 
iktisadî teşebbüslerinin değer takdirleri konusunda genel görüşme açılma
sına ilişkin önergesi (8/18) 32 (14) 282:283 

GENSORU 

ALTINER Şinasi (Zonguldak) • Ve 20 arkadaşının, 
Uzlaşmaz ve kasıtlı tutumlarıyla Türkiye Demir - Çelik İşletmeleri Ka

rabük ve İskenderun fabrikalarındaki grevi teşvik ettikleri, birtakım çev
relere haksız kazanç aktarılmasına' neden oldukları ve gerek ülke 
ekonomisini, gerekse demir-çelik işçilerini zarara uğrattıkları iddialarıyla 
Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkili önergesi (11/8) 32 (10) 28:52 

KESKİN Adnan (Denizli) - Ve 34 arkadaşının, 
Siyasî tercih ve takdirleri doğrultusunda hazırlattığı kararnamelerle bazı 

kamu iktisadî kuruluşlarım yabancılara sattığı, satışlardan elde edilen kay
nakları Meclis denetiminden uzak olan fon idaresine kullandırdığı satış
larda izlenen yöntemler ile satış koşullarının ilgililer hakkında cezaî 
sorumluluğu gerektirecek kanıtları ve yolsuzlukları içerdiği iddialarıyla Baş
bakan Turgut özal hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/11) 32 (14) 

(16) 
279:281 
415:448 

KILCI Fuat (İzmir) - Ve 20 arkadaşının, 
Uyguladıkları siyasî ve ekonomik politikalarla, belediyeleri, kanun

larla kendilerine verilmiş olan görevleri yapamaz hale getirdikleri ve eko
nomik yönden çıkmaza soktukları iddiasıyla Bakanlar Kurulu üyeleri 
hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/10) 32 (10) 5:28 
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C. B. Sayfa 

TOPTAN Koksal (Zonguldak) -

TANIR Vefa (Konya) - tle 24 arkadaşının, 
— Bulgaristan'daki soydaşlarımızın maruz kaldıkları göç olayı karşı

sındaki tutumu ve izlediği sorumsuz politika ile ülkemizin geleceği konu
sunda yaygın endişeler yarattığı iddiasıyla Başbakan Turgut özal hakkında 
gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/6) 32 (10) 52:100 

GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

AĞAGİL Erol (Ankara) - Dışişleri Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın, ABD 
Kongresine sunulan Ermeni karar tasarısına ilişkin gündem dışı açıklama
sı dolayısıyla 32 (15) 346:349 

AKSU Abdülkadir (İçişleri Bakanı) (Diyarbakır) - Zonguldak Millet
vekili Güneş Müftüoğlu'nun, 5.10.1989 tarihli Resmî Gazetede yayımla
nan, Grev ve Lokavtlarda Mülkî tdare Amirlerince Alınacak önlemlere 
tlişkin Tüzük hakkında gündem dışı konuşması dolayısıyla 32 (14) 272:273 

ALTUN Vedat (Kars) - Laiklik ve Atatürkçülük konusunda 32 (18) 526:527, 
529 

ARAŞ Sabri (Kars) - Sözde Ermeni Soykırım Tasarısı ve Ermenistan'ın 
Türkiye'den toprak talebine ilişkin 32 (18) 529:532 

BARANDoğan (Niğde)-Türkiye'nin sağlık sorunlarına ilişkin 32 (18) 520:522 

CENKÇİLER Abdülkadir (Bursa) • Bursa şehri hakkında Başbakan 
Turgut özaFın beyanına ilişkin 32 (13) 217:219 

ÇAKIROĞLU Mehmet (Trabzon) - Çay üreticilerinin içinde bulun
dukları son duruma ilişkin 32 (13) 213:215 

ERDOĞAN Ali Haydar (İstanbul) - Hayalî ihracat dosyalan ve Hü
kümetin bu konudaki tutumuna ilişkin 32 (11) 110:111 

GİRAY İsmail Safa (Millî Savunma Bakanı) (İstanbul) • Kütahya Mil
letvekili Mehmet Korkmaz'ın, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Kütahya-
Dumlupınar'da yapılan törenlere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla 32 (11) 110 

GÜNEY Ülkü (Gümüşhane) - Dışişleri Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın, 
ABD Kongresine sunulan Ermeni karar tasarısına ilişkin gündem dışı açık
laması dolayısıyla 32 (15) 350:352 



C. B. Sayfa 

İNAN Kâmran (Devlet Bakanı) (Bitlis) - Kars Milletvekili Vedat Al-
tun'un, laiklik ve Atatürkçülük konusunda gündem dışı konuşması dola
yısıyla 32 (18) 527:529 

İNÖNÜ Erdal (İzmir) — Erken genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı se
çimine ilişkin 32 (13) 207:209 

KAYALAR Lutfullah (Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı) (Yozgat) 
- Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, ülkemizde yaşanan kuraklık ile bu 
kuraklıktan zarar gören çiftçilerimizin sorunları ve dağıtılacak tohumluk
lara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla 32 (17) 481:485 

KIRLI İ. Önder (Balıkesir) - Ankara Milletvekili Ercan Vuralhan ile 
ilgili yolsuzluk iddialarındaki gelişmelere ilişkin 32 (14) 273:275 

KORKMAZ Mehmet (Kütahya) - 30 Ağustos Zafer Bayramında 
Kütahya-Dumlupınar'da yapılan törenlere ilişkin 32 (11) 107:110 

KUL Mustafa (Erzincan) - Ülkemizde yaşanan kuraklık ile bu kurak
lıktan zarar gören çiftçilerimizin sorunlan ve dağıtılacak tohumluklara ilişkin 32 (17) 477:481 

KURT Alâettin (Kocaeli) - Kocaeli ve ilçelerinin su sorunu ve bu so
runa çözüm getirecek Yuvacık Barajı konusuna ilişkin 32 (12) 155:157 

MÜFTÜOĞLU Güneş (Zonguldak) - 5.10.1989 tarihli Resmî Gazete
de yayınlanan, Grev ve Lokavtlarda Mülkî tdare Amirliklerince Alınacak 
Önlemlere İlişkin Tüzük hakkında 32 (14) 269:271 

NEİDİM Ahmet (Sakarya) - Fındık üreticisinin içinde bulunduğu du
ruma ilişkin 32 (11) 112:113 

ÖZAL Turgut (Başbakan) (İstanbul) - tzmir Milletvekili Erdal İnö
nü'nün, erken genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin gündem 
dışı konuşması dolayısıyla 32 (13) 209:213 

ÖZTÜRK Mahmut (Niğde) - Yeni açıklanan memur maaş artış oran
larının karşısında kifayetsizliği ve memurların sıkıntılarına ilişkin 32 (17) 474:475 

PAKDEMİRLİ Ekrem (Maliye ve Gümrük Bakanı) (Manisa) - Trab
zon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, çay üreticilerinin içinde bulunduk
ları son duruma ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla • 32 (13) 215:217 
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C. B. Sayfa 

ŞIVGIN Halil (Saflık Bakanı) (Ankara) - Niğde Milletvekili Doğan 
Baran'ın, Türkiye'nin sağlık sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması do
layısıyla 32 (18) 522:526 

TANER Güneş (Devlet Bakanı) (İstanbul) • Niğde Milletvekili Mah
mut oztürk'ün, yeni açıklanan memur maaş artış oranlarının karşısında 
kifayetsizliği ve memurların sıkıntılarına ilişkin gündem dışı konuşması do
layısıyla ' 32 (17) 476:477 

TANIR Vefa (Konya) - Dışişleri Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın, ABD 
Kongresine sunulan Ermeni karar tasarısına ilişkin gündem dışı açıklama
sı dolayısıyla 32 (15) 349:350 

TÜTÜNCÜ Enis (Tekirdağ) - Ayçiçeği ürün bedellerinin ödenmesin
de meydana gelen gecikmeler ve üreticilerin sıkıntılarına ilişkin 32 (17) 470:472 

YAZAR Mehmet (Devlet Bakanı) (Kayseri) • Tekirdağ Milletvekili Enis 
Tütüncü'nün, ayçiçeği ürün bedellerinin ödenmesinde meydana gelen ge
cikmeler ve üreticilerin sıkıntılarına ilişkin gündem dışı konuşması dola
yısıyla 32 (17) 473:474 

YILMAZ A. Mesut (Dışişleri Bakanı) (Rize) - ABD Kongresine sunu
lan Ermeni karar tasarısına ilişkin 32 (15) 343:345 

— Balıkesir Milletvekili 1. önder Kırlı'nın, Ankara Milletvekili Ercan 
Vuralhan ile ilgili yolsuzluk iddialarındaki gelişmelere ilişkin gündem dışı 
konuşması dolayısıyla 32 (14) 275:278 

— Kars Milletvekili Sabri Aras'ın, sözde Ermeni Soykırımı Tasarısı 
ve Ermenistanın Türkiye'den toprak talebine ilişkin gündem dışı konuş
ması dolayısıyla 32 (18) 532:533 

YÜRÜR Şükrü (Sanayi ve Ticaret Bakanı) (Ordu) - Sakarya Milletve
kili Ahmet Neidim'in, fındık üreticisinin içinde bulunduğu duruma ilişkin 
gündem dışı konuşması dolayısıyla 32 (11) 114:115 

ZEYBEK Namık Kemal (Kültür Bakanı) (İstanbul) - Bursa Milletve
kili Abdülkadir Cenkçiler'in, Bursa şehri hakkında Başbakan Turgut özal'ın 
beyanına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla 32 (13) 219:220 



KARARLAR 

Karar 
No. Adı C. Q. Sayfa 

66 Konut Sorunu Konusunda Kurulan (10/42) Esas Numaralı Mec
lis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin 32 11 117 

67 Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonları Üyeliklerine Yapılan 
Seçime Dair 32 16 448:458 

68 (10/36) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev 
Süresinin Uzatılmasına tlişkin 32 18 540 

MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

ALTINER Şinasi (Zonguldak) • Ve 15 arkadaşının, 
Madencilik sektörünün içinde bulunduğu sorunları ve bu sorunların 

nedenlerini tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/52) 32 (17) 488:508 

ANADOL K. Kemal (İzmir) - Ve 15 arkadaşının, 
Aliağa Rafinerisine ait pay senetlerinin yabancılara satılacağı ve bu 

uygulamanın çeşitli sakıncalara neden olacağı iddialarını tespit etmek ve 
ulusal çıkarlanmızın zedelenmemesi için tutarlı bir politika oluşturmak ama
cıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) 32 (15) 354:383 

ATALAY Fuat (Diyarbakır) - Ve 50 arkadaşının, 
Olağanüstü Hal Bölge Valiliği kapsamına giren illerdeki bazı uygula

maların neden olduğu sorunları ve bu sorunlara getirilecek çözüm yolları
nı tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/47) 32 (12) 174:202 

ATEŞ Abdulkadir (Gaziantep) - Ve 33 arkadaşının, 
Kamu bankalarının içinde bulundukları sorunları, bu konuda alına

cak tedbirleri ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 32 (13) 225:254 

BAYDAR Beşer (Ankara) - Ve 19 arkadaşının, 
Atatürk Orman Çiftliğinin, kuruluş ve millete devrediliş amacı dışın

da kullanıldığı iddiasını tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/74) 32 (14) 283:285 
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C. B. Sayfa 

ERTÜZÜN Tevfik (Zonguldak) - Ve 16 arkadaşının, 
Hükümetçe izlenen yabancı sermaye politikasını iktisadî, siyasî, malî, 

ve teknolojik boyutlarıyla incelemek ve bu konuda alınması gerekli tedbir
leri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/46) 32 (11) 137:150 

(12) 164:174 

KANGAL Ekrem (Sivas) - Ve 33 arkadaşının, 
Hayvancılığımızın içinde bulunduğu sorunları ve bu sorunlara getiri

lecek çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/50) 32 (14) 286:312 

SÖKMENOĞLU Mustafa Murat (Hatay) - Ve 19 Arkadaşının, 
Denizcilik sektörünün içinde bulunduğu sorunları ve bu konuda alın

ması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/45) 32 (11) 118:137 

TÜTÜNCÜ Enis (Tekirdağ) - Ve 32 arkadaşının, 
Bankacılık sistemindeki sorunları ve bu sorunlara getirilecek çözüm 

yollarını tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/48) 32 (13) 225:254 

ULUTÜRK Abdullah (Afyon) • Ve 16 arkadaşının, 
Trafik kazalarının nedenleri ve trafik kazalarının önlenebilmesi için 

alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/53) 32 (18) 540:563 

MECLİS SORUŞTURMASI ÖNERGELERİ 

GENÇ Kamer (Tunceli) - Ve 48 arkadaşının, 
Hükümetlerindeki bakanlık görevlerinden ayrılan milletvekillerine res

mî araç tahsis ettirdiği, bu araçların kullanılmasından doğan ve devletçe 
karşılanan masraflar nedeniyle Hazineyi zarara uğratarak görevini kötüye 
kullandığı ve bu eylemlerinin Taşıt Kanununun 16 ncı ve Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla Başbakan Turgut özal hak
kında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/2) 32 (13) 220:222 

(16) 392:415 

MİLLETVEKİLLERİYLE İLGİLİ İŞLER 

A) Çekilmeler 

BA YAZIT M. Turan (İzmir) - Anayasa Komisyonundan çekilmesi 32 (17) 487 
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C. B. Sayfa 

GÖRENTAŞ Muslih (Van) - Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komis
yonundan çekilmesi 32 (17) 486:487 

KOTİL Aytekin (İstanbul) -10/37 esas numaralı Meclis Araştırma Ko
misyonundan çekilmesi 32 (13) 224 

B) İzinler 

ARAL Cahit (Elazığ) - 32 (16) 391:392 

ELMAS Hayrettin (İstanbul) - 32(16) 391:392 

ŞAHİN Cemal (Çorum) - 32 (16) 391:392 

C) Seçimler 

— Komisyonlara üye seçimi 32 (11) 118 
(12) 163 
(13) 225 
(14) 286 
(15) 353 
(16) 448:458 

— Konut Sorunu Konusunda1 Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu
na (10/42) üye seçimi 32 (11) 117 

— 10/37 esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonunda açık bulu
nan bir üyelik için seçim 32 (15) 353 

ÖLÜM CEZALARI 

Geri İstenen Dosyalar 

— ölüm cezasına mahkûm tsmet Durdu hakkındaki dava dosyasının 

geri verilmesine ilişkin 32 (17) 487 

ÖNERGELER 

A) Üyelere Ait önergeler 
AĞAGİL Erol (Ankara) - (6/506) numaralı sözlü sorusunu geri aldı

ğına ilişkin (4/87) 32 (16) 391 
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C. B. Sayfa 

BAYAZIT M. Turan (İzmir) • Anayasa Komisyonundan çekildiğine 
ilişkin (4/98) 32 (17) 487 

GÖRENTAŞ Muslih (Van) • Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komis
yonundan çekildiğine ilişkin (4/90) 32 (17) 486:487 

KOTİL Aytekin (İstanbul) - 10/37 esas numaralı Meclis Araştırması 
Komisyonundan çekildiğine ilişkin (4/86) 32 (13) 224 

SÖKMENOĞLU Mustafa Murat (Hatay) • Ve 27 arkadaşının, 
Türk çiftçi ve köylüsünün sorunlarını ve bu konuda alınması gerekli 

tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına dair önerge
yi geri (10/49) aldığına ilişkin (4/85) 32 (11) 116:117 

B) Grup Başkanvekillerinin önergesi 

— Siyasî parti grupları adına, başkanvekillerinin, ABD Kongresine su
nulan Ermeni karar tasarısı karşısında Yüce Meclisin infial ve görüşleri
nin, Başkanlıkça, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla, bütün Kongre üyelerine 
aktarılması için, ABD Senato ve Temsilciler Meclisi Başkanlıklarına iletil
mesine ilişkin (4/88) 32 (15) 352:353 

ÖNERİLER 

A) Danışma Kurulu Önerileri 

— Başbakan Turgut özal hakkındaki Meclis soruşturması önergesi
nin özel gündemde yer almasına, görüşmelerinin 12 Ekim 1989 Perşembe 
günkü birleşimde yapılmasına; Cumhurbaşkanlığı seçimi için aday göster
me süresine ve yapılacak oylamaların günlerine; 20 Ekim 1989 tarihinden 
itibaren Cumhurbaşkanı seçimi tamamlanıncaya kadar, Genel Kurulda, Baş
kanlık sunuşları dışında başkaca bir konunun görüşülmemesine ilişkin 32 (13) 223:224 

— Başbakan Turgut özal Hakkında verilmiş olan (11/11) esas numa
ralı gensoru önergesinin öngörüşme gününe ilişkin 32 (14), 281 

B) Siyasî Parti Grubu Önergesi 

— Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve 67 arkadaşının (10/73) esas 
numaralı, Meclis araştırması açılmasına; tstanbul Milletvekili Hasan Feh
mi Güneş ve 64 arkadaşının (8/17) esas numaralı, genel görüşme açılması
na ilişkin önergelerinin gündemin bir ve ikinci sıralarına alınmasına ilişkin 
SHP Grubu önerisi 32 (12) 158:163 
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C. B. Sayfa 

SORULAR VE CEVAPLAR 

YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

a) Bakanlıklara göre (Milletvekillerinin soyadı alfabetik sırasına göre) 

Adalet Bakanından 

ALINAK Mahmut (Kars) • Eskişehir (E) Tipi Cezaevindeki açlık gre
vine ilişkin sorusu ve Adalet Bakam Mahmut Oltan Sungurlu'nun cevabı 
(7/763) 32 (14) 318:320 

Sarıkamış İlçesi Akkoz Köyündeki bazı vatandaşlara işkence yapan 
Jandarma yüzbaşısı hakkında herhangi bir işlem yapılmadığı iddiasına ilişkin 
sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun cevabı (7/795) 32 (14) 325:327 

ARİFAĞAOĞLU Ayhan (Artvin) - Erzurum Ağır Ceza Mahkeme
since verilen bir hükmün infaz edilip edilmediğine ilişkin sorusu ve Adalet 
Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun cevabı (7/798) 32 (14) 329:330 

DİKMEN Ekin (İçel). 12 Eylül 1980 tarihinden bu yana şartlı salıver
meden yararlandırılmayan hükümlülere ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı 
Mahmut Oltan Sungurlu'nun cevabı (7/809) 32 (13) 256:258 

GENÇ Kamer (Tunceli) • Adalet Bakanlığı Müsteşarı hakkındaki ba
zı iddialara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun 
cevabı (7/793) 32 (13) 254:256 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 

ARİFAĞAOĞLU Ayhan (Artvin) - Sosyal Sigortalar Kurumu Anka
ra Hastanesi göz kliniğindeki yanlış tedavi ve ihmal sonucu vatandaşlar
dan bazılarının gözlerini kaybettikleri iddiasına ilişkin sorusu ve Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı İmren Aykut'un cevabı (7/797) 32 (17) 513:514 

Devlet Bakanından 

ALINAK Mahmut (Kars) - Televizyon yayınlarının Posof İlçesinde ne 
zaman izlenebileceğine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Yazar'ın 
cevabı(7/748) 32 (17) 509:510 

KORKMAZ Mehmet (Kütahya) - Kütahya İlindeki TÜĞSAŞ tesisle
rinden çıkan gazların çevre kirlenmesine neden olduğu iddiasına ve bu ko
nuda ne gibi önlemler alınacağına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Işın 
Çelebi'nin cevabı (7/831) 32 (14) 335:338 
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Dışişleri Bakanından 

KALKAN Erdal (Edirne) • Türkiye'ye atanan yeni ABD Büyükelçisi 
hakkındaki iddialara ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı ve Dışişleri 
Bakan Vekili İsmail Safa Giray'ın cevabı (7/766) 32 (10) 100:101 

TALAY M. tstemihan (tçel) -Dışişleri Bakanlığı mensuplarının eko
nomik ve sosyal sorunlarına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı A. Mesut 
Yılmaz'ın cevabı (7/778) 32 (14) 320:321 

İçişleri Bakanından 

ATALAY Fuat (Diyarbakır) • Siirt İli Eruh İlçesi Fındık Bucağına bağlı 
Yenidemir Köyündeki yurttaşların köyü terketmeye zorlandıkları ve Ciz
re'ye yerleşmelerinin engellendiği iddiasına ilişkin sorusu ve tçişleri Baka
nı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/789) 32 (14) 322:323 

— Siirt SHP eski ti Başkanı ile eski ti Sekreterinin olağanüstü hal böl
gesi dışına çıkarılmalarının nedenine ilişkin sorusu ve tçişleri Bakanı Ab
dülkadir Aksu'nun cevabı (7/796) 32 (14) 327:329 

GÜRSELER Güneş (Tekirdağ) • Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin gö
reve başlamasından bugüne kadar, bölgedeki çatışmalarda ölen vatandaş
ların sayısına ilişkin sorusu ve tçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı 
(7/816) 32 (13) 258:259 

Millî Eğitim Bakanından 

GÜRSELER Güneş (Tekirdağ) -Yurt dışında yüksek lisans ve dokto
ra yapan öğrencilerin ödeneklerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Avni Akyol'un yazılı cevabı (7/817) 32 (14) 332:333 

SARIGÜL Mustafa (İstanbul) - Ortaöğretim kurumlarının ara sınıf-
larındaki beklemeli öğrencilere de kurula girebilme hakkı tanınıp tanınma
yacağına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Avni Akyol'un cevabı (7/792) 32 (14) 323:325 

SÖKMENOĞLU Mustafa Murat (Hatay) - Yurt dışında burslu tahsil 
yapmakta olan öğrencilerin tahsisatının kesildiği iddiasına ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Avni Akyol'un cevabı (7/822) 32 (14) 333:335 

Millî Savunma Bakanından 

DOĞU Tufan (Muğla) • Yasadışı görüşleri benimsedikleri gerekçesiy
le bazı subay, astsubay ve askerî öğrencilerin Türk Silahlı Kuvvetlerinden 
çıkarıldıkları iddialarına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı tsmail Safa 
Giray'ın cevabı (7/773) 32 (17) 510:513 
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KORKMAZ Mehmet (Kütahya) - Kütahya İlindeki 9 uncu Er Eğitim 
Taburunda yapılan atış eğitimlerinin çevrede korku ve tehlike yarattığı id
diasına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmail Safa Giray'ın ceva
bı (7/788) 32 (14) 321:322 

ÜNAL Zeki (Eskişehir) - TUSAŞ tarafından üretilen F-16 savaşan şa
hin uçaklarının maliyetlerine ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı İs
mail Safa Giray'ın cevabı (7/761) 32 (16) 460:464 

Sanayi ve Ticaret Bakanından 

SÖKMENOĞLU Mustafa Murat (Hatay) - Çukobirlikçe pamuk üre
ticilerinden yeni kapital kesilmesinin üreticileri mağdur ettiği iddiasına ilişkin 
sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür'ün cevabı (7/805) 32 (14) 330:332 

Tanm Orman ve Köyişleri Bakanından 

TÜTÜNCÜ Enis (Tekirdağ) - Trakya Yağlı Tohumlar Kooperatifleri 
alım merkezlerinde ayçiçeği alımlarının aksadığı ve üreticilere peşin öde
me yapılmadığı iddiasına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü 
Yürür'ün yazılı cevabı (7/806) 32 (15) 383:386 

YILMAZ Rıza (Ankara) - Et ve Balık Kurumu Genel Müdür Yardım
cısı hakkındaki iddialara ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanı Lutfullah Kayalar'in cevabı (7/734) 32 (14) 312:315 

— Et ve Balık Kurumu ile ilgili bazı iddialara ilişkin sorusu ve Tarım 

Orman ve Köyişleri Bakanı Lutfullah Kayalar'ın cevabı (7/735) 32 (14) 315:317 

b) Konularına göre 

— Adalet Bakanlığı Müsteşarı hakkındaki bazı iddialara ilişkin (7/793) 32 (13) 254:256 
— Çukobirlikçe pamuk üreticilerinden yeni kapital kesilmesinin üre

ticileri mağdur ettiği iddiasına ilişkin (7/8Ö5) 
— Dışişleri Bakanlığı mensuplarının ekonomik ve sosyal sorunlarına 

ilişkin (7/778) 
— Erzurum Ağır Ceza Mahkemesince verilen bir hükmün infaz edilip 

edilmediğine ilişkin (7/798) 
— Eskişehir (E) Tipi Cezaevindeki açlık grevine ilişkin (7/763) 
— Et ve Balık Kurumu Genel Müdür Yardımcısı hakkındaki iddiala

ra ilişkin (7/734) 
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— Et ve Balık Kurumu ile ilgili bazı iddialara ilişkin (7/735) 32 (14) 315:317 

— Kütahya tündeki 9 uncu Er Eğitim Taburunda yapılan atış eğitim
lerinin çevrede korku ve tehlike yarattığı iddiasına ilişkin (7/788) 32 (14) 321:322 

— Kütahya İlindeki TUĞSAŞ tesislerinden çıkan gazların çevre kir
lenmesine neden olduğu iddiasına ve bu konuda ne gibi önlemler alınaca
ğına ilişkin (7/831) 32 (14) 335:338 

— Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin göreve başlamasından bugüne ka
dar, bölgedeki çatışmalarda ölen vatandaşların sayısına ilişkin (7/816) 32 (13) 258:259 

— 12 Eylül 1980 tarihinden bu yana şartlı salıvermeden yararlandırıl
mayan hükümlülere ilişkin (7/809) . 3 2 (13) 256:258 

— Ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarındaki beklemeli öğrencilere 
de kurula girebilme hakkı tanınıp tanınmayacağına ilişkin (7/792) 32 (14) 323:325 

— Sarıkamış tlçesi Akkoz Köyündeki bazı vatandaşlara işkence ya
pan Jandarma yüzbaşısı hakkında herhangi bir işlem yapılmadığı iddiası
na ilişkin (7/795) 32 (14) 325:327 

— Siirt tli Eruh tlçesi Fındık Bucağına bağlı Yenidemir Köyündeki 
yurttaşların köyü terketmeye zorlandıkları ve Cizre'ye yerleşmelerinin en
gellendiği iddiasına ilişkin (7/789) 32 (14 ) 322:323 

— Siirt SHP eski ti Başkanı ile eski ti Sekreterinin olağanüstü hal böl
gesi dışına çıkarılmalarının nedenine ilişkin (7/796) 32 (14) 327:329 

— Sosyal Sigortalar Kurumu Ankara Hastanesi göz kliniğindeki yan
lış tedavi ve ihmal sonucu vatandaşlardan bazılarının gözlerini kaybettik
leri iddiasına ilişkin (7/797) 32 (17) 513:514 

— Televizyon yayınlarının Posof ilçesinde ne zaman izlenebileceğine 
ilişkin (7/748) 32 (17) 509:510 

— Trakya Yağlı Tohumlar Kooperatifleri alım merkezlerinde ayçiçe
ği alımlarının aksadığı ve üreticilere peşin ödeme yapılmadığı iddiasına ilişkin 
(7/806) 32 (15) 383:386 

— TUSAŞ tarafından üretilen F-16 savaşan şahin uçaklarının mali
yetlerine ilişkin (7/761) 32 (16) 460:464 

— Türkiye'ye atanan yeni ABD Büyükelçisi hakkındaki iddialara iliş
kin (7/766) 32 (10) 100:101 

— Yasadışı görüşleri benimsedikleri gerekçesiyle bazı subay, astsubay 
ve askerî öğrencilerin Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarıldıkları iddiaları
na ilişkin (7/773) 32 (17) 510:513 

— Yurt dışında burslu tahsil yapmakta olan öğrencilerin tahsisatının 
kesildiği iddiasına ilişkin (7/822) 32 (14) 333:335 

— Yurt dışında yükesek lisans ve doktora yapan öğrencilerin ödenek
lerine ilişkin (7/817) 32 (14) 332:333 
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TEZKERELER 
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A) Başbakanlık Tezkeresi 

Geri İsteme Tezkeresi 

— ölüm cezasına mahkum tsmet Durdu hakkındaki dava dosyasının 

geri verilmesine ilişkin (3/999) 32(17) 487 

B) Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 

Vekillik Etme Tezkereleri 
— Amerika Birleşik Devletlerine giden Kültür Bakanı Namık Kemal 

Zeybek'in dönüşüne kadar; Kültür Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet 
Yazar'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin (3/998) 32 (17) 486 

— Federal Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Recep Ercüment 
Konukman'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı tlhan 
Aşkın'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin (3/988) 32 (14) 278 

— Finlandiya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in dönüşü
ne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Saffet Sert'in vekillik etme
sinin uygun görüldüğüne ilişkin (3/987) 32 (14) 278 

— Fransa'ya gidecek olan Devlet Bakanı Recep Ercüment Konukman'
ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin (3/985) 32(11) 116 

— Malta'ya gidecek olan Bayındırlık ve, tskân Bakanı Cengiz Altın-
kaya'nın dönüşüne kadar; Bayındırlık ve tskân Bakanlığına, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı Fahrettin Kurt'un vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin (3/989) 32 (14) 279 

— Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine gidecek olan Maliye ve 
Gümrük Bakanı Ekrem Pakdemirli'nin dönüşüne kadar; Maliye ve Güm
rük Bakanlığına, Devlet Bakanı Güneş Taner'in vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin (3/996) 32 (17) 485:486 

— Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine gidecek olan Sağlık Ba
kanı Halil Şıvgın'ın dönüşüne kadar; Sağlık Bakanlığına, Devlet Bakanı 
tlhan Aşkın'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin (3/984) 32 (11) 116 
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— Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine gidecek olan Sanayi ve Ti
caret Bakanı Şükrü Yürür'ün dönüşüne kadar Sanayi ve Ticaret bakanlı
ğına, Devlet Bakanı tsmet özarslan'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
ilişkin (3/997) 32 (17) 486 

C) Komisyon Başkanlıktan Tezkereleri 

— Adalet Komisyonu.Geçici başkanlığının, görev bölümüne ilişkin 
(3/1006) 32 (18) 534 

— Anayasa Komisyonu Geçici Başkanlığının, görev bölümüne ilişkin 
(3/1005) , 32 (18) 533 

— Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Geçici Başkan
lığının, görev bölümüne ilişkin (3/1012) 32 (18) 537 

— Dışişleri Komisyonu Geçici Başkanlığının, görev bölümüne ilişkin 
(3/1009) 32 (18) 535 

— Dilekçe Komisyonu Geçici Başkanlığının, görev bölümüne ilişkin 
(3/1015) 32 (18) 538 

— İçişleri Komisyonu Geçici Başkanlığının, görev bölümüne ilişkin 
(3/1008) 32 (18) 535 

— Kamu iktisadî Teşebbüsleri Komisyonu Geçici Başkanlığının, gö
rev bölümüne ilişkin (3/1016) 32 (18) 538 

— Konut Sorunu Konusunda Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu 
Geçici Başkanlığının (10/42) görev bölümü yaptığına ilişkin (3/986) 32 (12) 157:158 

— Millî Eğitim Komisyonu Geçici Başkanlığının, görev bölümüne iliş
kin (3/1010) 32 (18) 536 

— Milî Savunma Komisyonu Geçici Başkanlığının, görev bölümüne 
ilişkin (3/1007) 32 (18) 534 

— 10/36 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığı
nın, çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin (3/1019) 32 (18) 540 

— Plan ve Bütçe Komisyonu Geçici Başkanlığının, görev bölümüne 
ilişkin (3/1017) 32 (18) 539 
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— Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu Geçici Başkanlığının, görev bö
lümüne ilişkin (3/1014) 32 (18) 538 

— Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Geçici Başkanlığının, 
görev bölümüne ilişkin (3/1011) 32 (18) 536 

— Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Geçici Başkanlığının, gö
rev bölümüne ilişkin (3/1013) 32 (18) 537 

— TBMM Hesaplarını İnceleme Komisyonu Geçici Başkanlığının, gö
rev bölümüne ilişkin (3/1018) 32(18) 539 

D) TBMM Başkanlığı Tezkereleri 

— Bazı milletvekillerine izin verilmesine ilişkin (3/992) 32 (16) 391:392 

— TBMM Başkanının, refakatinde bir heyetle Hindistan'ı ziyaretle
riyle ilgili vaki davete icabet edilmesine ilişkin (3/991) 32 (14) 285 

— TBMM Başkanının, refakatinde bir heyetle Pakistan'ı ziyaretleriy
le ilgili vaki davete icabet edilmesine ilişkin (3/990)' 32 (14) 285 

Y O K L A M A L A R 

B Sayfa 
32 10 
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12 
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269 
343 
391 
470 
520 
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SÖZ ALANLAR 

(Soyadı alfabetik sırasına göre) 

C. B. Sayfa 

AÖAGİL Erol (Ankara) - Dışişleri Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın, ABD 
Kongresine sunulan Ermeni karar tasarısına ilişkin gündem dışı açıklama
sı dolayısıyla 32 (15) 346:349 

AKSOY Veli (İzmir) - Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner ve 15 ar
kadaşının, madencilik sektörünün içinde bulunduğu sorunları ve bu sorun
ların nedenlerini tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi münasebetiyle 32 (17) 500:504 
« 

AKSU Abdülkadir (İçişleri Bakanı) (Diyarbakır) - Afyon Milletvekili 
Abdullah Ulutürk ve 16 arkadaşının, trafik kazalarının nedenlerini ve tra
fik kazalarının önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle 32 (18) 542:547 

— Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve 50 arkadaşının, Olağanüstü 
Hal Bölge Valiliği kapsamına giren illerdeki bazı uygulamaların neden ol
duğu sorunları ve bu sorunlara getirilecek çözüm yollarını, tespit etmek ama
cıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle 32 (12) 176:181 

— Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, 5.10.1989 tarihli Res
mî Gazetede yayımlanan, Grev ve Lokavtlarda Mülkî tdare Amirlerince 
alınacak önlemlere ilişkin Tüzük hakkında gündem dışı konuşması dola
yısıyla 32 (14) 272:273 

ALTINER Şinasi (Zonguldak) • Madencilik sektörünün içinde bulun
duğu sorunları ve bu sorunların nedenlerini tespit etmek amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önerge münasebetiyle 32 (17) 493:499 

— Uzlaşmaz ve kasıtlı tutumlarıyla Türkiye Demir - Çelik işletmeleri 
Karabük ve iskenderun fabrikalarındaki grevi teşvik ettikleri, birtakım çev
relere haksız kazanç aktarılmasına neden oldukları ve gerek ülke ekono
misini, gerekse demir - çelik işçilerini zarara uğrattıkları iddialarıyla 
Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi mü
nasebetiyle 32 (10) 32:37 
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ALTINKAYA Cengiz (Bayındırlık ve İskân Bakanı) (Aydın) - tzmir 
Milletvekili Fuat Kılcı ve 20 arkadaşının, uyguladıkları siyasî ve ekonomik 
politikalarla, belediyeleri, kanunlarla kendilerine verilmiş olan görevleri ya
pamaz hale getirdikleri ve ekonomik yönden çıkmaza soktukları iddiasıyla 
Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi mü
nasebetiyle 32 (10) 25:28 

ALTUN Vedat (Kars) - Laiklik ve Atatürkçülük konusunda 32 (18) 526:527 
,529 

ANADOL K. Kemal (İzmir) - Aliağa Rafinerisine ait pay senetlerinin 
yabancılara satılacağı ve bu uygulamanın çeşitli sakıncalara neden olacağı 
iddialarını tespit etmek ve ulusal çıkarlarımızın zedelenmemesi için tutarlı 
bir politika oluşturmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge 
münasebetiyle 32 (15) 365:373 

ARAŞ Sabri (Kars) - Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve 33 arkadaşı
nın, hayvancılığımızın içinde bulunduğu sorunları ve bu sorunlara getirile
cek çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi münasebetiyle 32 (14) 295:299 

— Sözde Ermeni Soykırım Tasarısı ve Ermenistan'ın Türkiye'den top
rak talebine ilişkin 32 (18) 529:532 

AŞKIN tlhan (Devlet Bakanı) (Bursa) - tzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol ve 15 arkadışının, Aliağa Rafinerisine ait pay senetlerinin yaban
cılara satılacağı ve bu uygulamanın çeşitli sakıncalara neden olacağı iddia
larını tespit etmek ve ulusal çıkarlarımızın zedelenmemesi için tutarlı bir 
politika oluşturmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si münasebetiyle 32 (15) 355:360 

ATALAY Fuat (Diyarbakır) • Olağanüstü Hal Bölge Valiliği kapsa
mına giren illerdeki bazı uygulamaların neden olduğu sorunları ve bu so
runlara getirilecek çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önerge münasebetiyle 32 (12) 181:187 

201:202 

ATEŞ Abdulkadir (Gaziantep) - Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertü-
zün ve 16 arkadaşının, Hükümetçe izlenen yabancı sermaye politikasını ik
tisadî, siyasî, malî ve teknolojik boyutlarıyla incelemek ve bu konuda 
alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırmasına iliş
kin önergesi münasebetiyle 32 (11) 143:150 
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BARAN Doğan (Niğde) • Türkiye'nin sağlık sorunlarına ilişkin 32 (18) 520:522 

BİNİCİ İlhami (Bingöl) • Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk ve 16 
arkadaşının, trafik kazalarının nedenlerini ve trafik kazalarının önlenebil
mesi için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle 32 (18) 554:558 

— Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 32 arkadaşının, bankacılık 
sistemindeki sorunları ve bu sorunlara getirilecek çözüm yollarını tespit et
mek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ile 

— Gaziantep Milletvekili Abdülkadir Ateş ve 33 arkadaşının, kamu 
bankalarının içinde bulundukları sorunları, bu konuda alınacak tedbirleri 
ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi münasebetiyle 32 (13) 251:254 

BOZKURT Onural Şeref (Ankara) • Doğru Yol Partisi Grubu Adına 
Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve Konya Mil
letvekili Vefa Tanır ile 24 arkadışının, Bulgaristan'daki soydaşlarımızın ma
ruz kaldıkları göç olayı karşısındaki tutumu ve izlediği sorumsuz politika 
ile ülkemizin geleceği konusunda yaygın endişeler yarattığı iddiasıyla Baş
bakan Turgut özal hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münase
betiyle 32 (10) 76:89 

BOZKURT Yasin (Kars) • Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve 67 
arkadaşının (10/73) esas numaralı, Meclis araştırması açılmasına; İstan
bul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş ve 64 arkadışının (8/17) esas numara
lı, genel görüşme açılmasına ilişkin önergelerinin gündemin bir ve ikinci 
sıralarına alınmasına ilişkin SHP Grubu önerisi münasebetiyle 32 (12) 161:163 

C 
CENKÇİLER Abdülkadir (Bursa) - Bursa şehri hakkında Başbakan 

Turgut ÖzaPın beyanına ilişkin 32 (13) 217:219 

— Doğru Yol Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Zonguldak 
Milletvekili Koksal Toptan ve Konya Milletvekili Vefa Tanır ile 24 arka
daşının, Bulgaristan'daki soydaşlarımızın maruz kaldıkları göç olayı kar
şısındaki tutumu ve izlediği sorumsuz politika ile ülkemizin geleceği 
konusunda yaygın endişeler yarattığı iddiasıyla Başbakan Turgut özal hak
kında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle 32 (10) 53:57 
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ÇAKIR Hasan (Antalya) • Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve 50 
arkadaşının, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği kapsamına giren illerdeki bazı 
uygulamaların neden olduğu sorunları ve bu sorunlara getirilecek çözüm 
yollarım tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi münasebetiyle 32 (12) 193:200 

ÇAKIROĞLU Mehmet (Trabzon) - Çay üreticilerinin içinde bulun
dukları son duruma ilişkin 32 (13) 213:215 

ÇELEBİ Işın (Devlet Bakam) (İzmir) - Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 16 arkadaşının, Hükümetçe izlenen yabancı sermaye politika
sını iktisadî, siyasî, malî ve teknolojik boyutlarıyla incelemek ve bu konu
da alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırmasına 
ilişkin önergesi münasebetiyle 32 (11) 138:143 

ÇİÇEK Cemil (Devlet Bakam) (Yozgat) • Zonguldak Milletvekili Şi-
nasi Altıner ve 20 ar kadısının, uzlaşmaz ve kasıtlı tutumlarıyla Türkiye De
mir - Çelik İşletmeleri Karabük ve İskenderun fabrikalarındaki grevi teşvik 
ettikleri, birtakım çevrelere haksız kazanç aktarılmasına neden oldukları 
ve gerek ülke ekonomisini, gerekse demir-çelik işçilerini zarara uğrattıkla
rı iddialarıyla Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına iliş
kin önergesi münasebetiyle 32 (10) 46:52 

ÇORAPÇIOĞLU Mustafa (Balıkesir) • Tunceli Milletvekili Kamer 
Genç ve 48 arkadaşının, hükümetlerindeki Bakanlık görevlerinden ayrılan 
milletvekillerine resmî araç tahsis ettirdiği, bu araçların kullanılmasından 
doğan ve devletçe karşılanan masraflar nedeniyle hazineyi zarara uğrata
rak görevini kötüye kullandığı ve bu eylemlerinin Taşıt Kanununun 16 ncı 
ve Türk Ceza Kanununun 240 inci maddelerine uyduğu iddiasıyla Başba
kan Turgut özal hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi 
münasebetiyle 32 (16) 405:409 

D 
DEMİREL Süleyman (İsparta) • Doğru Yol Partisi Grubu Adına Grup 

Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve Konya Milletve
kili Vefa Tanır ile 24 arkadaşının, Bulgaristan'daki soydaşlarımızın maruz 
kaldıkları göç olayı karşısındaki tutumu ve izlediği sorumsuz politika ile 
ülkemizin geleceği konusunda yaygın endişeler yarattığı iddiasıyla Başba
kan Turgut özal hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle 32 (10) 57:67 
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DİNEK Mustafa (Konya) - Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner ve 
15 arkadaşının, madencilik sektörünün içinde bulunduğu sorunları ve bu 
sorunların nedenlerini tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi münasebetiyle 32 (17) 504:508 

DOĞAN H. Hüsnü (İzmir) • Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 48 
arkadaşının, hükümetlerindeki Bakanlık görevlerinden ayrılan milletvekil
lerine resmî araç tahsis ettirdiği, bu araçların kullanılmasından doğan ve 
devletçe karşılanan masraflar nedeniyle hazineyi zarara uğratarak görevi
ni kötüye kullandığı ve bu eylemlerinin Taşıt Kanununun 16 ncı ve Türk 
Ceza Kanununun 240 inci maddelerine uyduğu iddiasıyla Başbakan Tur
gut özal hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi müna
sebetiyle 32 (16) 409:412 

DÖNEN Mehmet (Hatay) - Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner ve 
20 arkadaşının, uzlaşmaz ve kasıtlı tutumlarıyla Türkiye Demir-Çelik iş
letmeleri Karabük ve iskenderun fabrikalarındaki grevi teşvik ettikleri, bir
takım çevrelere haksız kazanç aktarılmasına neden oldukları ve gerek ülke 
ekonomisini, gerekse demir-çelik işçilerini zarara uğrattıkları iddialarıyla 
Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi mü
nasebetiyle 32 (10) 37:41 

DURMAZ Baki (Afyon) - Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve 33 ar
kadaşının, hayvancılığımızın içinde bulunduğu sorunları ve bu sorunlara 
getirilecek çözüm yollarım tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi münasebetiyle 32 (14) 304:309 

DURUTÜRK Ertekin (İsparta) - izmir Milletvekili Fuat Kılcı ve 20 
arkadaşının, uyguladıkları siyasî ve ekonomik politikalarla, belediyeleri, 
kanunlarla kendilerine verilmiş olan görevleri yapamaz hale getirdikleri ve 
ekonomik yönden çıkmaza soktukları iddiasıyla Bakanlar Kurulu üyeleri 
hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle 20 (10) 14:18 

E 
ERDOĞAN Aii Haydar (İstanbul) • Hayalî ihracat dosyaları ve Hü

kümetin bu konudaki tutumuna ilişkin 32 (11) 110:111 

ERTÜZÜN TcvFık (Zonguldak) • Denizli Milletvekili Adnan Keskin 
ve 34 arkadaşının, siyasî tercih ve takdirleri doğrultusunda hazırlattığı ka
rarnamelerle bazı kamu iktisadî kuruluşlarını yabancılara sattığı, satışlar
dan elde edilen kaynakları Meclis denetiminden uzak olan fon idaresine 
kullandırdığı, satışlarda izlenen yöntemler ile satış koşullarının ilgililer hak
kında cezaî sorunluluğu gerektirecek kanıtları ve yolsuzlukları İçerdiği id
dialarıyla Başbakan Turgut özal hakkında gensoru açılmasına ilişkin 
önergesi münasebetiyle 32 (16) 423:430 



C. B. Sayfa 

— Hükümetçe izlenen yabancı sermaye politikasını iktisadî, siyasî, malî 
ve teknolojik boyutlarıyla incelemek ve bu konuda alınması gerekli tedbir
leri tespit etmek amacıyla Meclis araştırmasına ilişkin önerge münasebetiyle 32 (12) 166:174 

ESER Ali (Samsun) - Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu 
ve 19 arkadaşının, denizcilik sektörünün içinde bulunduğu sorunları ve bu 
konuda alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle 32 (11) 129:132 

— tzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve 15 arkadaşının, Aliağa Ra
finerisine ait pay senetlerinin yabancılara satılacağı ve bu uygulamanın çe
şitli sakıncalara neden olacağı iddialarını tespit etmek ve ulusal çıkarlarımızın 
zedelenmemesi için tutarlı bir politika oluşturmak amacıyla Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle 32 (15) 360:365 

,379 

G 
GENÇ Kamer (Tunceli) • Hükümetlerindeki Bakanlık görevlerinden 

ayrılan milletvekillerine resmî araç tahsis ettirdiği, bu araçların kullanıl
masından doğan ve devletçe karşılanan masraflar nedeniyle hazineyi zara
ra uğratarak görevini kötüye kullandığı ve bu eylemlerinin Taşıt Kanununun 
16 ncı ve Türk Ceza Kanununun 240 inci maddelerine uyduğu iddiasıyla 
Başbakan Turgut özal hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi münasebetiyle 32 (16) 394:399 

GİRAY İsmail Safa (Millî Savunma Bakanı) (İstanbul) - Kütahya Mil
letvekili Mehmet Korkmaz'ın, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Kütahya -
Dumlupınar'da yapılan törenlere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla 32 (11) 110 

GÜNEŞ Hasan Fehmi (İstanbul) - Denizli Milletvekili Adnan Keskin 
ve 34 arkadaşının, siyasî tercih ve takdirleri doğrultusunda hazırlattığı ka
rarnamelerle bazı kamu iktisadî kuruluşlarını yabancılara sattığı, satışlar
dan elde edilen kaynakları Meclis denetiminden uzak olan fon idaresine 
kullandırdığı, satışlarda izlenen yöntemler ile satış koşullarının ilgililer hak
kında cezaî sorunluluğu gerektirecek kanıtları ve yolsuzlukları içerdiği id
dialarıyla Başbakan Turgut özal hakkında gensoru açılmasına ilişkin 
önergesi münasebetiyle 32 (16) 446 

— Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve 67 arkadaşının (10/73) esas 
numaralı, Meclis araştırması açılmasına; İstanbul Milletvekili Hasan Feh
mi Güneş ve 64 arkadaşının (8/17) esas numaralı, genel görüşme açılması
na ilişkin önergelerinin gündemin bir ve ikinci sıralarına alınmasına ilişkin 
SHP Grubu önerisi münasebetiyle 32 (12) 160:161 
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—- Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve 50 arkadaşının, Olağanüstü 
Hal Bölge Valiliği kapsamına giren illerdeki bazı uygulamaların neden ol
duğu sorunları ve bu sorunlara getirilecek çözüm yollarını tespit etmek ama
cıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle 32 (12) 200:201 

— Usul hakkında 32 (16) 402,403 

GÜNEY Ülkü (Gümüşhane) - Dışişleri Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın, 
ABD Kongresine sunulan Ermeni karar tasarısına ilişkin gündem dışı açık
laması dolayısıyla 32 (15) 350:352 

GÜRPINAR İrfan (Kırklareli) • Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu ve 19 arkadaşının, denizcilik sektörünün içinde bulunduğu sorun
ları ve bu konuda alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle 32 (11) 124:128 

GÜRSELER Güneş (Tekirdağ) - Doğru Yol Partisi Grubu Adına Grup 
Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve Konya Milletve
kili Vefa Tanır İle 24 arkadaşının, Bulgaristan'daki soydaşlarımızın maruz 
kaldıkları göç olayı karşısındaki tutumu ve izlediği sorumsuz politika ile 
ülkemizin geleceği konusunda yaygın endişeler yarattığı iddiasıyla Başba
kan Turgut özal hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle 32 (10) 68:76 

İ 
İÇÖZ Talat (İstanbul) • Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 32 ar

kadaşının, bankacılık sistemindeki sorunları ve bu sorunlara getirilecek çö
züm yollarını tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi ile 

— Gaziantep Milletvekili Abdülkadir Ateş ve 33 arkadaşının, kamu 
bankalarının içinde bulundukları sorunları, bu konuda alınacak tedbirleri 
ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi münasebetiyle 32 (13) 247:251 

İNAN Kâmran (Devlet Bakanı) (Bitlis) • Kars Milletvekili Vedat AI-
tun'un laiklik ve Atatürkçülük konusunda gündem dışı konuşması dola
yısıyla 32 (18) 527:529 

İNÖNÜ Erdal (İzmir) • Erken genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçi
mine ilişkin 32 (13) 207:209 
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K 
KAHVECİ Adnan (İstanbul) - Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 

34 arkadaşının, siyasî tercih ve takdirleri doğrultusunda hazırlattığı karar
namelerle bazı kamu iktisadî kuruluşlarını yabancılara sattığı, satışlardan 
elde edilen kaynakları Meclis denetiminden uzak olan fon idaresine kul
landırdığı, satışlarda izlenen yöntemler ile satış koşullarının ilgililer hak
kında cezaî sorunluluğu gerektirecek kanıtları ve yolsuzlukları içerdiği 
iddialarıyla Başbakan Turgut özal hakkında gensoru açılmasına ilişkin öner
gesi münasebetiyle 32 (16) 430:435 

KALEMLİ Mustafa (Kütahya) • Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 
48 arkadaşının, hükümetlerindeki Bakanlık görevlerinden ayrılan millet
vekillerine resmî araç tahsis ettirdiği, bu araçların kullanılmasından doğan 
ve devletçe karşılanan masraflar nedeniyle hazineyi zarara uğratarak göre
vini kötüye kullandığı ve bu eylemlerinin Taşıt Kanununun 16 ncı ve Türk 
Ceza Kanununun 240 inci maddelerine uyduğu iddiasıyla Başbakan Tur
gut özal hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi müna
sebetiyle 32 (16) 400:401 

KALKAN Erdal (Edirne) • Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 32 
arkadaşının, bankacılık sistemindeki sorunları ve bu sorunlara getirilecek 
çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi ile 

— Gaziantep Milletvekili Abdülkadir Ateş ve 33 arkadaşının, kamu 
bankalarının içinde bulundukları sorunları, bu konuda alınacak tedbirleri 
ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi münasebetiyle 32 (W) 242:247 

KANGAL Ekrem (Sivas) - Hayvancılığımızın içinde bulunduğu sorun
ları ve bu sorunlara getirilecek çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle 32 (14) 299:303 

KAYALAR Lutfullah (Tarım Orman ve Köyişleri Bakam) (Yozgat) 
-Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, ülkemizde yaşanan kuraklık ile bu 
kuraklıktan zarar gören çiftçilerimizin sorunları ve dağıtılacak tohumluk
lara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla 32 (17) 481:485 

— Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve 33 arkadaşının, hayvancılığı
mızın içinde bulunduğu sorunları ve bu sorunlara getirilecek çözüm yolla
rını tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
münasebetiyle 32 (14) 288:295, 
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KEMALOĞLU Erkan (Muş) • Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu ve 19 arkadaşının, denizcilik sektörünün içinde bulunduğu sorun
ları ve bu konuda alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle 32 (11) 133:135 

KESKİN Adnan (Denizli) - Siyasî tercih ve takdirleri doğrultusunda 
hazırlattığı kararnamelerle bazı kamu iktisadî kuruluşlarını yabancılara sat
tığı, satışlardan elde edilen kaynakları Meclis denetiminden uzak olan fon 
idaresine kullandırdığı, satışlarda izlenen yöntemler ile satış koşullarının 
ilgililer hakkında cezaî sorunluluğu gerektirecek kanıtları ve yolsuzlukları 
içerdiği iddialarıyla Başbakan Turgut özal hakkında gensoru açılmasına 
ilişkin önerge münasebetiyle 32 (16) 417:423 

KILCI Fuat (İzmir) • Uyguladıkları siyasî ve ekonomik politikalarla, 
belediyeleri, kanunlarla kendilerine verilmiş olan görevleri yapamaz hale 
getirdikleri ve ekonomik yönden çıkmaza soktukları iddiasıyla Bakanlar 
Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önerge münasebetiyle 32 (10) 6:10 

KIRLI t. önder (Balıkesir) • Ankara Milletvekili Ercan Vuralhan ile 
ilgili yolsuzluk iddialarındaki gelişmelere ilişkin 32 (14) 273:275 

KORKMAZ Mehmet (Kütahya) • 30 Ağustos Zafer Bayramında Kü
tahya - Dumlupınar'da yapılan törenlere ilişkin 32 (11) 107:110 

KOTİL Aytekin (TBMM Başkanvekili) (İstanbul) • Başkanvekilliği gö
revine başlaması dolayısıyla 32 (17) 470 

KÖSE Erol (Kocaeli) • tzmir Milletvekili Fuat Kılcı ve 20 arkadaşının, . 
uyguladıkları siyasî ve ekonomik politikalarla, belediyeleri, kanunlarla ken
dilerine verilmiş olan görevleri yapamaz hale getirdikleri ve ekonomik yön
den çıkmaza soktukları iddiasıyla Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru 
açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle 32 (10) 10:14 

KUL Mustafa (Erzincan) • Ülkemizde yaşanan kuraklık ile bu kurak
lıktan zarar gören çiftçilerimizin sorunları ve dağıtılacak tohumluklara ilişkin 32 (17) 477:481 

KURT Alfiettin (Kocaeli) • Kocaeli ve ilçelerinin su sorunu ve bu so
runa çözüm getirecek Yuvacık Barajı konusuna ilişkin 32 (12) 155:157 

KURT Fahrettin (Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı) (Trabzon) - Zon
guldak Milletvekili Şinasi Altıner ve 15 arkadaşının, madencilik sektörü
nün içinde bulunduğu sorunları ve bu sorunların nedenlerini tespit etmek 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle 32 (17) 489:493, 

499,508 
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M 
MÜFTÜOĞLU Güneş (Zonguldak) - 5.10.1989 tarihli Resmî Gazete

de yayınlanan, Grev ve Lokavtlarda Mülki tdare Amirlerince Alınacak ön
lemlere İlişkin Tüzük hakkında 32 (14) 269:271 

— Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner ve 20 arkadaşının, uzlaşmaz 
ve kasıtlı tutumlarıyla Türkiye Demir - Çelik İşletmeleri Karabük ve is
kenderun fabrikalarındaki grevi teşvik ettikleri, birtakım çevrelere haksız 
kazanç aktarılmasına neden oldukları ve gerek ülke ekonomisini, gerekse 
demir - çelik işçilerini zarara uğrattıkları iddialarıyla Bakanlar Kurulu üyeleri 
hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle 32 (10) 30:32 

N 
NAMLI Mustafa (Çorum) - tzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve 

15 arkadaşının, Aliağa Rafinerisine ait pay senetlerinin yabancılara satıla
cağı ve bu uygulamanın çeşitli sakıncalara neden olacağı iddialarını tespit 
etmek ve ulusal çıkarlarımızın zedelenmemesi için tutarlı bir politika oluş
turmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münase
betiyle 32 (15) 373:379 

NEİDİM Ahmet (Sakarya) - Fındık üreticisinin içinde bulunduğu du
ruma ilişkin 32 (11) 112:113 

• • 

O 
ÖZAL Turgut (Başbakan) (İstanbul) - Doğru Yol Partisi Grubu Adı

na Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve Konya 
Milletvekili Vefa Tanır ile 24 arkadaşının, Bulgaristan'daki soydaşlarımı
zın maruz kaldıkları göç olayı karşısındaki tutumu ve izlediği sorumsuz po
litika ile ülkemizin geleceği konusunda yaygın endişeler yarattığı iddiasıyla 
Başbakan Turgut özal hakkında gensoru açılmasına iilişkin önergesi mü
nasebetiyle 32 (10) 91:99 

izmir Milletvekili Erdal inönü'nün, erken genel seçim ve Cumhurbaş
kanlığı seçimine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla 32 (13) 209:213 

28 



C. B. Sayfa 

— Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 48 arkadaşının, hükümetlerin
deki Bakanlık görevlerinden ayrılan milletvekillerine resmî araç tahsis et
tirdiği, bu araçların kullanılmasından doğan ve devletçe karşılanan masraflar 
nedeniyle hazineyi zarara uğratarak görevini kötüye kullandığı ve bu ey
lemlerinin Taşıt Kanununun 16 ncı ve Türk Ceza Kanununun 240 inci mad
delerine uyduğu iddiasıyla Başbakan Turgut özal hakkında Meclis 
soruşturması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle 32 (16) 412:415 

ÖZTÜRK Mahmut (Niğde) • Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 
32 arkadaşının, bankacılık sistemindeki sorunları ve bu sorunlara getirile
cek çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi ile 

— Gaziantep Milletvekili Abdülkadir Ateş ve 33 arkadaşının kamu ban
kalarının içinde bulundukları sorunları, bu konuda alınacak tedbirleri ve 
olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi münasebetiyle 32 (13) 234:242 

— Yeni açıklanan memur maaş artış oranlarının karşısında kifayet
sizliği ve memurların sıkıntılarına ilişkin 32 (17) 474:475 

P 
PAKDEMİRLİ Ekrem (Maliye ve Gümrük Bakanı) (Manisa) - Trab

zon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, çay üreticilerinin içinde bulunduk
ları son duruma ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla 32 (13) 215:217 

PÜRDELOGLU Mehmet (Hatay) - Zonguldak Milletvekili Şinasi AI-
tıner ve 20 arkadaşının, uzlaşmaz ve kasıtlı tutumlarıyla Türkiye Demir -
Çelik İşletmeleri Karabük ve iskenderun fabrikalarındaki grevi teşvik et
tikleri, birtakım çevrelere haksız kazanç aktarılmasına neden oldukları ve 
gerek ülke ekonomisini, gerekse demir - çelik işçilerini zarara uğrattıkları 
iddialarıyla Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin 
önergesi münasebetiyle 32 (10) 41:46 

S 
SELVİ M. Cevdet (Eskişehir) - tzmir Milletvekili K. Kemal Anadol 

ve 15 arkadaşının, Aliağa Rafinerisine ait pay senetlerinin yabancılara sa
tılacağı ve bu uygulamanın çeşitli sakıncalara neden olacağı iddialarını tes
pit etmek ve ulusal çıkarlarımızın zedelenmemesi için tutarlı bir politika 
oluşturmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi müna
sebetiyle 32 (15) 379:383 
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SÖKMENOĞLU Mustafa Murat (Hatay) - Denizcilik sektörünün için
de bulunduğu sorunları ve bu konuda alınması gerekli tedbirleri tespit et
mek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge münasebetiyle 32 (11) 135:137 

— Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve 67 arkadaşının (10/73) esas 
numaralı, Meclis araştırması açılmasına; İstanbul Milletvekili Hasan Feh
mi Güneş ve 64 arkadaşının (8/17) esas numaralı, genel görüşme açılması
na ilişkin önergelerinin gündemin bir ve ikinci sıralarına alınmasına ilişkin 
SHP Grubu önerisi münasebetiyle 32 (12) 159:160 

SÖYLEMEZOĞLU Ülkü (Kahramanmaraş) - tzmir Milletvekili Fuat 
Kılcı ve 20 arkadaşının, uyguladıkları siyasî ve ekonomik poitikalarla, be
lediyeleri, kanunlarla kendilerine verilmiş olan görevleri yapamaz hale ge
tirdikleri ve ekonomik yönden çıkmaza soktukları iddiasıyla Bakanlar 
Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle 32 (10) 18:25 

SÜMER Salih (Diyarbakır) - Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve 33 
arkadaşının, hayvancılığımızın içinde bulunduğu sorunları ve bu sorunla
ra getirilecek çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi münasebetiyle 32 (14) 309:311 

Ş 
ŞAHİN Mustafa (Kayseri) • Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün ve 16 
arkadaşının, Hükümetçe izlenen yabancı sermaye politikasını iktisadî, si
yasî, malî ve teknolojik boyutlarıyla incelemek ve bu konuda alınması ge
rekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırmasına ilişkin önergesi 
münasebetiyle 32 (12) 164:166 

ŞIVGIN Halil (Sağlık Bakanı) (Ankara) - Niğde Milletvekili Doğan 
Baran'ın, Türkiye'nin sağlık sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması do
layısıyla 32 (18) 522:526 

ŞİMŞEK Mehmet (Konya) - Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk ve 
16 arkadaşının, trafik kazalarının nedenlerini ve trafik kazalarının önlene
bilmesi için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle 32 (18) 558:563 
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T 
TANER Güneş (Devlet Bakanı) (İstanbul) - Denizli Milletvekili Ad

nan Keskin ve 34 arkadaşının, siyasî tercih ve takdirleri doğrultusunda ha
zırlattığı kararnamelerle bazı kamu iktisadî kuruluşlarını yabancılara sattığı, 
satışlardan elde edilen kaynakları Meclis denetiminden uzak olan fon ida
resine kullandırdığı, satışlarda izlenen yöntemler ile satış koşullarını ilgili
ler hakkında cezaî sorumluluğu gerektirecek kanıtları ve yolsuzlukları 
içerdiği iddilarıyla Başbakan Turgut özal hakkında gensoru açılmasına iliş
kin önergesi münasebetiyle 32 (16) 435:443 

— Niğde Milletvekili Mahmut öztürk'ün yeni açıklanan memur ma
aş artış oranlarının karşısında kifayetsizliği ve memurların sıkıntılarına ilişkin 
gündem dışı konuşması dolayısıyla 32 (17) 476:477 

— Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 32 arkadaşının, bankacılık 
sistemindeki sorunları ve bu sorunlara getirilecek çözüm yollarını tespit et-
met amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ile 

— Gaziantep Milletvekili Abdülkadir Ateş ve 33 arkadaşının, kamu 
bankalarının içinde bulundukları sorunları, bu konuda alınacak tedbirleri 
ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi münasebetiyle 32 (13) 228:234 

TANIR Vefa (Konya) - Dışişleri Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın, ABD 
Kongresine sunulan Ermeni karar tasarısına ilişkin gündem dışı açıklama
sı dolayısıyla 32 (15) 349:350 

— Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün ve 16 arkadaşının, Hükü
metçe izlenen yabancı sermaye politikasını iktisadî, siyasî, malî, ve tekno
lojik boyutlarıyla incelemek ve bu konuda alınması gerekli tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Meclis araştırmasına ilişkin önergesi münasebetiyle 32 (12) 174 

TOPÇU Yaşar (Sinop) - Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve 50 ar
kadaşının, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği kapsamına giren illerdeki bazı 
uygulamaların neden olduğu sorunları ve bu sorunlara getirilecek çözüm 
yollarını tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi münasebetiyle 32 (12) 188:192 
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TUNCER Cengiz (Ulaştırma Bakanı) (Antalya) • Hatay Milletvekili 
Mustafa Murat Sökmenoglu ve 19 arkadaşının, denizcilik sektörünün içinde 
bulunduğu sorunları ve bu konuda alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle 

TÜTÜNCÜ Enis (Tekirdağ) - Ayçiçeği ürün bedellerinin ödenmesin
de meydana gelen gecikmeler ve üreticilerin sıkıntılarına ilişkin 

U 
ULUTÜRK Abdullah (Afyon) - Trafik kazalarının nedenlerini ve tra

fik kazalarının önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle 32 (18) 547:554 

Y 
YAZAR Mehmet (Devlet Bakanı) (Kayseri) -Tekirdağ Milletvekili Enis 

Tütüncü'nün, ayçiçeği ürün bedellerinin ödenmesinde meydana gelen ge
cikmeler ve üreticilerin sıkıntılarına ilişkin gündem dışı konuşması dola
yısıyla 32 (17) 473:474 

YILMAZ A. Mesut (Dışişleri Bakanı) (Rize) • ABD Kongresine sunu
lan Ermeni karar tasarısına ilişkin 32 (15) 343:345 

— Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı'nın, Ankara Milletvekili Ercan 
Vuralhan ile ilgili yolsuzluk iddialarındaki gelişmelere ilişkin gündem dışı 
konuşması dolayısıyla 32 (14) 275:278 

— Kars Milletvekili Sabri Aras'ın, sözde ermeni Soykırımı Tasarısı ve 
Ermenistanın Türkiye'den toprak talebine ilişkin gündem dışı konuşması 
dolayısıyla 32 (18) 532:533 

YÜRÜR Şükrü (Sanayi ve Ticaret Bakanı) (Ordu) • Sakarya Milletve
kili Ahmet Neidim'in, fındık üreticisinin içinde bulunduğu duruma ilişkin 
gündem dışı konuşması dolayısıyla 32 (11) 114:115 

Z 
ZEYBEK Namık Kemal (Kültür Bakanı) (İstanbul) - Bursa Milletve

kili Abdülkadir Cenkçiler'in, Bursa şehri hakkında Başbakan Turgut özal'ın 
beyanına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla 32 (13) 219:220 

32 (11) 119:124 

32 (17) 470:472 
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