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7. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, 1989 yılında Aydın Cezaevi 
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nm hangi sıfat ve görevle katıldığına ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Baka 
m Ekrem Pakdemirli'nin yazılı cevabı (7/1167) 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak üç oturum yaptı. 
tzmir Milletvekili M. Turan B ayazı t, Sözde Ermeni Karar Tasarısıyla ilgili olarak ABD'-

nin tutumu ve bu hususta Türk Hükümetince başından beri izlenen politikalara, 
İstanbul Milletvekili Hüsnü Okçuoğlu, son zamanlarda ülkemizde meydana gelen üzücü 

iş kazaları ve alınması gereken önlemlere; 
tlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısının (1/608) (S. Sayısı: 283), Komisyona geri verilen 1 inci mad
desi Komisyondan gelmediği için görüşülmesi ertelendi. 

3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısının (1/631) (S. Sayısı: 294) yapılan görüşmelerden sonra kabul edildiği ve kanun
laştığı açıklandı. 

Kıyı Kanunu Tasarısının (1/641) (S. Sayısı: 301) tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı; 
1 inci maddesi kabul edildi; 2 nci maddenin oylaması sırasında istem üzerine yapılan yoklama
larda toplantı yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından; 

13 Mart 1990 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 17.52'de son verildi. 

Kâtip Üye 
Konya 

Kadir Demir 

Başkan 
Başkanvekili 

Yürnaz Hocaoğlu 
Kâtip Üye 
istanbul 

Mustafa Sarıgül 
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II. - GELEN KÂĞITLAR 

9 . 3 . 1990 Cuma 

Teklifler 

1. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse ve 15 Arkadaşının, 22.4.1983 Tarihli ve 2820 
Sayılı Siyasî Partiler Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/291) 
(Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.3.1990) 

2. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 12 Arkadaşının, 1 Mart 1926 Tarihli ve 765 Sayı
lı Türk Ceza Kanununun 440 inci Maddesinin Değiştirilmesine ve 441 inci Maddesinin Yürür
lükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi (2/292) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 6.3.1990) 

3. — Adana Milletvekili İbrahim öztürk ve 17 Arkadaşının, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/293) (Sağlık ve Sosyal 
tşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.3.1990) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, üniversite öğrencileri arasında meydana gelen 
olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1189) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.3.1990) 

2. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, boşanan kadınların geleceğini garanti allı
na almak için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1190) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.3.1990) 

3. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, İzmir İli ödemiş ve Bayındır İlçelerine bağlı 
bazı bucak ve kasabalara ne zaman otomatik telefon bağlanacağına ilişkin Ulaştırma Baka
nından yazılı soru önergesi (7/1191) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.3.1990) 

4. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, ödemiş İlçesinin ne zaman il yapılacağına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1192) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.3.1990) 

5. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu Çorum Hastanesi Baş
hekimi hakkındaki iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/1193) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.3.1990) 

6. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Millî Eğitim Bakanlığındaki idarî kadrolara ya
pılan atamalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1194) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 8.3.1990) 

Genel Görüşme Önergesi 

1. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı ve 21 arkadaşının, ilaç ve ilaç sanayii konusun
da Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/26) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.3.1990) 

Meclis Araştırması Önergesi 

1. — Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğulları ve 10 arkadaşının, ASELSAN'da çalışan iş
çilerden bir kısmının topluca işten çıkarılmalarının nedenini ve Savunma Fonu Müsteşarlığın
ca 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) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.1990) 

• 
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13 . 3 . 1990 Sah 

Teklifler 

1. — Sakarya Milletvekili Yalçın Koçak'ın, 12.3.1982 Tarihli ve 2634 Sayılı Turizmi Teşvik 
Kanununun 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/294) (Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.3.1990) 

2. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı'nın, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
nun Ek 5 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/29S) (Sağlık ve Sosyal tşler 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.3.1990) 

3. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi ve 16 Arkadaşının, 3417 Sayılı Çalışanların 
Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanunun Yürürlük
ten Kaldırılması ve Biriken Paraların tade Edilmesine Dair Yasa Teklifi (2/296) (Plan ve Bütçe 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.3.1990) 

4. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy ve 10 Arkadaşının, 1475 Sayılı tş Yasasının 25 
inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Yasa Teklifi (2/297) (Sağlık ve Sosyal tşler ve 
Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.3.1990) 

5. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve 15 Arkadaşının, 28.3.1983 Tarihli ve 2809 Numa
ralı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 26 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi (2/298) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.3.1990) 

Raporlar 

1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında Konsolos
luk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/604) (S. Sayısı: 385) (Dağıtma tarihi: 13.3.1990) (GÜNDEME) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesi
nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/570) (S. Sayısı: 386) (Dağıtma tarihi: 13.3.1990) (GÜNDEME) 

3. — Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesine Katılmamızın Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/583) (S. Sayısı: 387) (Dağıtma tarihi: 13.3.1990) (GÜNDEME) 

4. — Ozon Tabakasını Tüketen Maddelere Dair Montreal Protokolüne Katılmamızın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal tşler ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/584) (S. Sayısı: 388) (Dağıtma tarihi: 13.3.1990) (GÜNDEME) 

Yazûı Soru Önergeleri 

1. — tzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, Genel Kurul gündeminde bulunan sigaranın 
zararlarının önlenmesiyle ilgili kanun tekliflerinin Komisyona geri verilmesinin nedenine ve ya
pılması düşünülen değişikliklere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1195) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.1990) 

— 87 — 



T.B.M.M. B : 88 13 . 3 . 1990 0 : 1 

2. — Kocaeli Milletvekili Ömer TürkçakaFın, Yem Sanayii Türk Anonim Şirketi ile ilgili 
bazı iddialara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1196) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 9.3.1990) 

3. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, çiftçilerin vadesi geçmiş borçlarına uygulanan 
faiz oranına ve Çorum tüne bağlı bazı köylerin su sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1197) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.1990) 

4. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, ülkemiz ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ara
sında imzalanan Yatırımların Garantisi Anlaşmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/1198) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.3.1990) 

5. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, yazar kasa kullanılan işyerlerinde satış ya
pılmayan veya müessesenin kapalı bulunduğu günler için "Z" Raporu alınmasının gerekli olup 
olmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi (7/1199) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 12.3.1990) 

Meclis Araştvrmast Önergeleri 

1. — Samsun Milletvekili Ali Eser ve 22 arkadaşının, baraj projeleri nedeniyle gerçekleşti
rilen toplu kamulaştırmaların neden olduğu sorunları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/91) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.1990) 

2. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı ve 20 arkadaşının, ülkemizin sporla ilgili so
runlarını tespit etmek ve ulusal bir spor politikası oluşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/92) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.1990) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Ay t ekin Kotil 

KÂTİP ÜYELER: Mustafa Ertugrul Ünlü (Bursa), Kadir Demir (Konya) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 88 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN -— Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, yerelyönetimler ve turizm merkezlerine ilişkin gün
dem dışı konuşması 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden evvel üç arkadaşımıza gündem dışı söz vereceğim. 
Yerel yönetimler ve turizm merkezleriyle ilgili konuşmak üzere İstanbul Milletvekili Yük

sel Çengel; buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
YÜKSEL ÇENGEL (istanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Anavatan Partisi 

İktidarının, yerel yönetimlere bakışının bir kesitini ve yandaşlarına büyük çıkar sağlayan yeni 
örneklerini bilginize sunmak üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesile ile hepinizi saygıyla se
lamlarım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemizin birçok yöresinde ve İstanbul'da, Turizmi Teşvik 
Yasasına dayanılarak siyasî otorite tarafından, yani bugünkü ANAP Hükümetince el konulan 
arazi rantı en yüksek olan bölgeler, turizm merkezi ilan edilerek, yerel yönetimlerin, şehir pla
nı yapma, onama ve uygulama yetkilerine ciddî olarak müdahale edilmektedir. 

Turizm merkezi ilan edilen yerlerde, yerinde gözlemde bulunduğumuzda bu yerlerin bir 
kısmının turistik olmadığını, birçok yörenin de doğal ve kültürel değerler açısından çok zengin 
bölgeler olduğunu ve buralarda doğanın ve yeşilin katledildiğini görüyoruz. 

Şimdi İstanbul'dan somut örnekler vererek, durumu bilgilerinize sunmak istiyorum. 
Adalar Turizm Merkezi (Kaşık Adası): Sevgili milletvekilleri, Dinçkökler, Tatil Köyü -buraya 

motel- yapıyor. Burası SİT alanıdır. Anıtlar Yüksek Kurulu, karşı görüşte bulunmuş ve savcılı
ğa suç duyurusu talebini iletmiştir. 

Büyükada Turizm Merkezi: NET Holding'in restorasyonla otel inşaatı sürüyor. 
Heybeliada Turizm Merkezi: Keza burada da NET Holding'in otel inşaatı sürüyor. Şahıs

ların otel inşaatı sürüyor; ama, adaların tümünün tüm bölgeleri turizm bölgesi ilan edilmiş 
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ve belediyelerin bütün adalardaki imar yetkileri tümüyle elinden alınmıştır. 
Ataköy Turizm Merkezi: Değerli milletvekilleri, 1987 yılında Bayraktar Holding'in, Holi-

day'ın Printemps otel inşaatı sürüyor. Bu da yetmiyor, Ataköy Turizm Merkezi tevsii için ve 
yerleşik alanların ta içi, Bakırköy'ün ta göbeğindeki özel iki arazi için yeniden, ikinci kez karar 
alınıyor. Bu ikinci kararın içerisinde, Bakırköy'ün göbeğinde kalmış Vita Fabrikasının yeri -
kime verileceği de belli olmak koşuluyla- turizm merkezi ilan ediliyor. Bu da yetmiyor tabii 
NET Holding'in Zeytinburnu ve Kazlıçeşme bölgelerinde de proje hazırladığını biliyoruz. 

Esasen bu bölge içinde, Zeytinburnu Çimento Fabrikasının yerinde TC Emlak Bankasının 
tş ve Turizm Merkezi de onaylanmıştır; ama Türkiye Cumhuriyeti Emlak Bankasına ait olan 
ve ESKA ile müştereken yapılan bu inşaatın tapu kayıtlarının biraz daha gerisine doğru incele
mede bulunmanızı da diliyorum. 

Yeşilyurt Turizm Merkezi: Hasır Lokantasının bitişiğinde ve denizin hemen kenarında 32 
katlı otel inşaatı sürüyor. Tabiî, çevreden, diğerlerine olduğu gibi buna da tepkiler var. 

Maçka Turizm Merkezi: Japon ortaklığı ile yapılan iki kocaman beton blok, Dolmabahçe 
Sarayını şu anda gölgelemiş durumdadır. Sedat Hakkı Eldem'in ünlü Şark Kahvesi yıkıldı. İs
tanbul'un tümü buraya da çok tepkili sevgili milletvekilleri. 

Akaretler Turizm Merkezi (1) NET Holding, Laleli'deki gibi Akaretevleri restore ederek 
Ramada 2'yi yapıyor. Yetmedi, 500 metre arkadaki boş ve geniş arazi de, Akaretler Turizm Mer
kezi tevsi kararı içine alınıyor ve bu boş arazi de, gene turizm merkezi ilan edilerek, belediyele
rin buralardaki imar yetkileri tümüyle gasp ediliyor. 

Arnavutköy Turizm Merkezi: Burada geçmişten beri inşaat yapan, Bebek Otelini yapan 
arkadaşların herhalde 26 Mart sonrası yerel seçimlerinden şüphesi olacak ki, herhalde bir ek
siklikleri var ki -henüz bir müdahale falan yok- burayı da turizm merkezi kapsamına aldırtı-
yorlar. 

Taşkışla 1 nolu Turizm Merkezi: Malumunuz, üniversite davayı kazandı, İstanbul halkı 
direndi, projeden vazgeçildi ve bina okula kaldı. 

Taşkışla 2 nolu Turizm Merkezi: Anakent ile Japon ortaklığı sürüyor. Sayın Sözen, tapu 
olmadığı gerekçesiyle bu inşaatı durdurdu. Yüksekliğinin de, Taşkışla binasının yüksekliği ka
dar olmasını istiyor. Tabiî, burada da ne işlemler yapıldığını izleyenler biliyorlar; çünkü, inşaat 
başlamıştı. 

Gayrettepe Turizm Merkezi: Değerli arkadaşlarım, Nörempik Sodison oteli inşaatı sürü
yor ve avan proje ile, emsal 6; yani emsali herhalde biliyoruz; şöyle ki, bir arazinin toplamı 
bin metrekare ise, emsal 6 demek, o arsaya, altı bin metre kapalı inşaat alanı vermek demektir. 

Levent-Beşiktaş Turizm Merkezi: Burada birkaç gün önce basın organlarımızdan bir tane
si birinci sayfasında, aşağı yukarı tam sayfa olarak, "Sihirbaz Gençliğe" başlığıyla bilgi aktar
mıştı, Değerli arkadaşlarım, burada ne oluyor? Burada, basında uzun zamandır tartıştığımız, 
Süzer binasını üçe katlayan yeni bir imar durumu var. Nasıl? 15 dönüm araziye, 320 bin metre
kare kapalı alan projesi var. Neye göre? Emsali 18 vererek, 15 dönüm araziye, 15 bin metrekare, 
çarpı, 18, toplam 270 bin metrekare yapıyor. Projesinde müştemilatı var. İmar bakımından, 
bu projeler, sonsuz serbest. 50 bin metrekare de onlar topluyor, 320 bin metrekare toplam imar, 
15 dönüm yere!,. Tabiî ki, bu da yetmedi, ikinci kez Levent-Beşiktaş Turizm Merkezi Projesi 
yapıldı ve burada sınırlar genişletildi. İETT garajı dahil edilerek, bütün ana cadde ve Yıldız 
Caddesi içine alındı. 
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Çamlıca Turizm Merkezi: Yusuf İzzettin Efendi Sarayı otel oluyor. Bu proje, Ziya Aydın 
ve Ceylan İnşaat tarafından gerçekleştiriliyor. 

Kuruçeşme Turizm Merkezi: Kamulaştırmıştık, pislikleri yok etmiştik, yeşil alan yapmış
tık, burada bir gülün tanesi bir milyon liraya mal olmuştu. Değerli arkadaşlarım, şimdi bu 
park, otel oluyor. 

Yenibosna Turizm Merkezi: Yenibosna'daki arazinin rantının, metrekaresinin ne olduğu
nu sevgili İstanbul parlamenterleri bilir. Orada bir yeri "Turizm Merkezi" ilan ettik, 2 700 ko
nut yapılıyor. Orası, önce okul alanıydı, arazi okul alanından çıkarıldı, 2 700 dairelik turizm 
merkezi alanı kapsamına alındı. Bunu takdirlerinize sunuyorum. 

Taksim Turizm Merkezi: Maçka Parkının tümü, Taşlık Parkı, Süzer'in meşhur yeri, Ta
limhane'nin tümü ve Park Otel; bunların hepsi, belediyenin elinden yetkileri alınan bölgelerde 
bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, yalnız, Park Oteldeki eski eser yıkıldı; Anıtlar Kurulu, burada ya
pılacak binaya eski otel seviyesinde izin veriyor, ama orada 70 ve 80 metre yüksekliğinde iki 
kule oluşuyor. 

Divan Oteli, Dağcılık Kulübü de, Taksim Turizm Merkezi kapsamında. 
Sevgili milletvekilleri, "Sarıyer-lstinye Turizm Merkezi" adı altında, bugün Boğaziçi İmar 

Müdürlüğünün içinde bulunduğu çok geniş bir alan.. Buranın tapusu, dönüp baktığımızda, 
İstanbul Belediyesinin; ama İstanbul Belediyesindeki bu tapuyu, geçmişteki belediye başkanı
mız kendi vakfına devrediyor. Ya vakıf ne yapıyor?. Net Park yapımı için Net Holdinge veri
yor. Nedir bu Net Park?.. Meşhur Disneyland yapılıyor.. Sevgili arkadaşlarım, belediye arazisi
ni, yabancı bir kuruluşa, "Disneyland"a veriyoruz; buradaki artı kazancın kaç milyar, hatta 
trilyon olduğunu düşünebiliyor muyuz? 

Keza, Levent-Beşiktaş Turizm Merkezi; Atatürk Oto Sanayiine kadar uzanıyor. İş Banka
sının center merkezleri burada, Sabancı Center burada, Beşiktaş'taki tütün depoları, benzinci 
burada. Bu tütün depoları tarihî eser kabul ediliyor. Tabiî, şimdi bunlar yıkılıyor ve değerli 
arkadaşlarım, burada ikinci Hilton yapılıyor. Denizin hemen dibi, Beşiktaş'ta sahil... 

Kalamış-Zühtü Paşa Turizm Merkezi: Kalamış Koyu arkasındaki geniş araziye otel yapıla
cak. 

Balta Limanı Turizm Merkezi: Kemik hastanesi, otel oluyor. 
Beykoz Hünkâr Kasrı; otel oluyor. 
Sarayburnu Turizm Merkezi: O meşhur Kaşıkçı Sarayı, otel oluyor. 

Beşiktaş-OkuIIar Bölgesi Turizm Merkezi; Beşiktaş Kız Lisesi, Galatasaray Lisesi, Kaba
taş Lisesi, Deniz Lisesi... Bunların hepsi yandaşlarınıza turistik otel inşaatı olarak veriliyor. 

BAŞKAN — Sayın Çengel, süreniz dolmuştur, lütfen toparlayınız. 
YÜKSEL ÇENGEL (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkanım, az kaldı. 
Çırağan Sarayı keza, otel oluyor. 
Sevgili arkadaşlarım, yetmedi; Türkiye'de 142, İstanbul'da ise toplam 37 yer aynı kapsamda 

değerlendiriliyor. Daha geçen hafta, Ankara'da Atatürk Bulvarı, Ziya Gökalp Caddesi, Mit-
hatpaşa Caddesi, Kızılırmak Caddesi ve Esat Caddelerinin içerisinde kalan geniş alan, aynı 
kapsama alındı ve belediyelerin imar yetkileri gasp edildi. Bu yetkiler, kimlere, hangi amaçla 
verilecek?.. Tabiî ben bunu biliyorum; ama, bunlar parlamenterlerin büyük çoğunluğunun bil
gisi dışında. 
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Sevgili arkadaşlarım, imar durumu nedir, nasıl verilir ve geçmişte bu uygulamayı meşhur 
bir belediye reisi nasıl yaptı? Onları, projeler üzerindeki cümle ile ilginize sunmak istiyorum. 
Hepiniz gibi, benim de, öğrendikten sonra, buna çok ihtiyacım olduğunu fark ettim. İmar du
rumu, teknik kadroların imar planı hazırlamasıyla, planların, "Uygulama planı" denilen 
1/1 OOO'Iiklere işlenmesiyle sonuçlanır. Vatandaş, uygulama planlarında, arasına yapacağı in
şaatın kapsamını, niteliğini görür; daha sonra müracaat eder, imar durumunu alır ve uygun 
projesini yaparak belediyeye verir. Niçin? Çünkü projenin, daha önce aldığı imar durumuna 
uygunluğu kontrol edilir, harçları ödenir ve inşaat devam eder; ama, geçmişte İstanbul'da bu 
böyle olmadı. Nasıl oldu? Bu gökdelenlerin projelerinin tasdik safhasına bakıyoruz... Bu gök
delenlerin, gök yırtanların projelerindeki cümleleri aktarıyorum -anlayamadım, belki içiniz
den bunu iyi kavrayabilen bir mühendis arkadaşımız bana da anlatabilir- vatandaş belediyeye 
müracaat ediyor ve "Şu araziye, şu iş merkezini" veya "Şu oteli yapmak istiyorum" diyor. 
Bu talep, belediye meclisine havale ediliyor. Belediye meclisi bunları görüşüyor ve karar veri
yor; ama, çoğunlukla talepleri reddetmiş. Neden?.. Bölgedeki uygulamaya, imar planlarındaki 
imar durumlarına uygun değil diye. Bir kısmına "olur" demiş; ama, çevredeki imara Uygun 
yapılmak şartıyla... Sonra?.. Sonra vatandaş belediye meclisinden bu ret kararını alıyor, baş
kana geliyor; başkanla görüşüyor, başkan "olur" diyor. "Olur" diyor ama, bu belediye karar
larının hepsini de 3030'daki o meşhur yetkiye dayanarak, tadilen şu notu düşüyor: "Avan pro
je belediye başkanınca onanacaktır ve inşaat şartları avan projede belirtilecektir." "Talep ka
bul edildi. Avan proje -işte o meşhur resim; kapısı, yolu, parkı, bir de binanın silueti- çizilsin, 
gelsin" diyor. Avan proje geliyor; ilgilisi, avan projeyi yapıyor, tekrar başkana geliyor. Tek im
zayla avan projeyi onaylıyor ve bir şerh daha düşüyor. Ne diyor? "Temel üstü seviyesine gelin
ce -yani bodrumlar bitince- cephesi yeniden onaylanacaktır" diyor. Sonra?.. Vatandaş gidiyor, 
tatbikat projelerine göre inşaatın bodrumlarını yapıyor, temel üstüne geliyor ve tekrar başkana 
geliyor. "Temel üstü seviyesine gelince cephe onaylanacaktır" denildi ya... Bu defa bir not da
ha değerli arkadaşlarım. Nedir? "Çatı katı veya kubbe-üstü katlar için gene gelinecek" diyor. 
Bina yürüyor, "Çatı katı veya çatı yoksa kubbe yapılacağı zaman veya arada, ihtiyaç duyulur
sa, üst katlar devam ederken gene gelinecek" diyor. 

Sevgili arkadaşlarım, bu taksitlerle imar durumu vermenin hangi anlama geldiğini kavra
yamadım. Bilgilerinize sunuyorum. 

Sayın Başkan, sevgili arkadaşlarım; ulusal servetimiz olan, tüyü bitmemiş yetim hakkının 
da bulunduğu bu çok değerli yerlerin siyasî yandaş olan kişilere, birçok şaibeyi de içinde taşı
yarak nasıl peşkeş çekildiğini örneklerden görüyoruz. İstanbul'da, bu tür yapılanma ve bu tür 
yapılanmaya "Olur" diyen davranışlar, kanunsuzdur; hiçbir şekilde şehircilik anlayışıyla bağ
daşamaz. 

Yöre halkı ve halkın demokratik yönetim örgütü olan belediyeler dışlanarak bu turizm 
merkezlerinin planlanmasını düşünmek bile bizi ürkütüyor. 

BAŞKAN — Sayın Çengel, lütfen toparlayın, zamanınız çok geçti. 
YÜKSEL ÇENGEL (Devamla) — Hayhay. 
Tek başına bu uygulama bile, ANAP'ın, demokrasisinin beşiği dediğimiz yerel yönetimle

re bakışını göstermektedir. Bu bakış, demokrasi için endişe vericidir. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; imara sonsuz açık olan bu özel bölgelerdeki tercihli 

ve torpilli yurttaşlara sağlanan diğer imkânlara da kısaca bir göz atayım. 
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tster teşvik belgesi olsun, ister olmasın, yüzde 100 yatırım indirimi var. Finansman, vergi 
erteleme, kaynak kullanımı destekleme primi, orta ve uzun vadeli düşük faizli krediler, vergi, 
resim ve harç istisnası gibi özel imkânlar var bu bölgelerde. Ayrıca, yerli ve yabancılara arsa 
tahsisi mümkün oluyor, turizm kredisinden yararlanabiliyor, yabancı personel ve yabancı sa
natçı çalıştırılabiliyor, su, elektrik ve havagazına en düşük tarifeden ücret ödüyorlar. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ANAP İktidarı, hayalî ihracat yoluyla kanunsuz çok 
para kazanan yandaşlarını korudu. Keza, ANAP Hükümeti, batık banka kredileriyle, yandaş
larının bir başka bölümüne gayri meşru kazanç sağladı. ANAP iktidarı, hileli iflas yüzünden 
zorda kalan şahıs ve bankaları kurtararak, keza yandaşlarının bu bölümüne de kanunsuz kâr 
sağladı. Şimdi, verdiği çok katlı yapı izinleri ve cazip teşvik koşullarıyla, şehir planlarını dele
rek, gökleri yırttırarak, orta boy bir gökdelen ile, 100 milyarlarca liranın, milletin cebinden 
çıkıp, yandaşının cebine girmesine aracı oluyor. Bunu bilerek yapıyor. 

Değerli arkadaşlarım, şehirlerimiz, şehir plancıları tarafından nihaî nüfus tespit edilerek 
planlanıyor; su ve kanal şebekeleri, elektrik ve telefon tesisatları, bu plan içinde nüfus projek
siyonu ile orantılı projelendirilip, yapılıyor; keza yollar da bu ölçüler içinde programlanıyor. 

Büyük kentlere nüfus, göç ile geliyor; ama, daha ziyade yeni yerleşim bölgelerine geliyor
lar, bu bölgeler de yeni planlanıyor. 

Turizm merkezleri, şehirlerin yerleşik ve en kıymetli noktalarında tespit ediliyor. Buralara 
kararı ANAP Hükümeti veriyor; hizmeti de, her türlü imkândan yoksun bıraktığı belediyeler
den bekliyor. Bu yerlerde, yol, su, kanal, elektrik, telefon gibi bütün altyapı yetersiz kalıyor 
ve yenilenmesi gerekiyor. 

BAŞKAN — Sayın Çengel, lütfen tamamlayın, lütfen... 
YÜKSEL ÇENGEL (Devamla) — İki üç cümlem kaldı. 
Son beş yıllık borcu öde, kanunî yüzde 5 alacağını da kuruşuna kadar eski borçlar için 

kestir, normal yatırımları sürdür, bir de yandaşların daha çok vurgun vurması için normal alt
yapıyı yenile... Nereden gelecek arkadaşlar bu değirmenin suyu? 

Sevgili arkadaşlarım, halkımız, ANAP'ın, 26 Mart 1989 seçimlerinden beri belediyeleri 
başarısız yapmak için her engeli çıkarttığını, kentleri cehenneme çevirdiğini, şehir insanına ce
za verdiğini biliyor; ama gene halkımız, günü geldiğinde, kuşkusuz gereğini yapacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sonuç olarak sözlerimi şöyle bitirmek istiyorum: Yerel 
yönetimlere yetki ve kaynak aktarmak, yetki ve kaynak devri ilkesini yükselterek sürdürmek, 
çağdaş kamu yönetimi gereğidir. Şimdi ANAP'ın yaptığı bunun tam aksi yöndedir ve bunun 
siyasal ifadesi, yerel yönetimlerde çağdışılıktır. 

Teşekkür ediyorum, sabrınızı taşırdığım için özür diliyorum ve Yüce Meclise saygılarımı 
sunuyorum arkadaşlarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çengel. 

2. — izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, siyasal iktidarın 1580 sayılı Belediye Kanunu 
uygulamalarına ilişkin gündem dışı konuşması ve içişleri Bakam Abdulkadir Aksu'nun cevabı 

BAŞKAN — Şimdi de, İzmir Milletvekili Sayın Kemal Anadol, siyasal iktidarın, yerel yö
netimlere 1580 sayılı Yasayı farklı uygulaması konusunda gündem dışı konuşacaklardır. 

Buyurun Sayın Anadol. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ben de, içişleri 

Bakanlığının, dolayısıyla ANAP İktidarının, yerel yönetimlere farklı muamele ettiğini, çifte 
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standart uyguladığını ve ülkedeki hukuk devleti anlayışını bırakalım bir yana, kanun devleti 
anlayışına bile ters düşen davranışlarını ortaya koyan iki örnek vermek için huzurunuza gel
dim. 

Değerli arkadaşlarım, tzmir Karşıyaka Belediye Meclisi, 27 Ekim 1989 günü toplanır ve 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu, belediye meclisine bir önerge verir, önerge şu mahiyette: 
"Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili olarak, zaman henüz geçmeden, Türkiye Büyük Millet 
Meclisindeki siyasî partilerin uzlaşmaları ve Meclisten ulusal iradeyi yansıtmayan bir sonuç 
alınması halinde, Ege Belediyeler Birliğinin alacağı tüm kararlara katılmayı öneriyoruz." öner
genin niteliği, kapsamı bu şekildedir. 

SHP Grubunun bu önergesi müzakere edilir, bir iki üye karşı çıkar ve iki muhalif oya kar
şı, oy çokluğuyla, büyük bir çoğunlukla kabul edilir. Sonra, Karşıyaka Kaymakamlığı, toplan
tının yapıldığı tarihten üç gün sonra, 30.10.1989 tarihinde belediye başkanına bir yazı yazar 
ve "Hemen tutanakları istiyorum. îhbar geldi; siz, 1580 sayılı Yasanın 53 üncü maddesine ay
kırı olarak, siyasî mahiyette konuları müzakere etmişsiniz ve temenni kararı almışsınız" der. 
Karşıyaka Belediye Başkanı da hiç geciktirmeden, bir gün sonra, 31.10.1989 günü kaymakama 
yanıt verir ve der ki: "Bizim bu kabul ettiğimiz önergede isimden bahsedilmedi, kuruluştan 
bahsedilmedi, parti adından bahsedilmedi, Sayın Turgut özal'ın adından bahsedilmedi; dola
yısıyla 53 üncü maddeye giren bir konu söz konusu değil. Ayrıca biz, Ege Belediyeler Birliği 
üyesiyiz; onun tüzüğü gereğince, alınan kararlara uyma kararı verdik." 

tzmir Valisi, kaymakamlıktan gelen yazıyı İçişleri Bakanlığına 6.11.1989 tarihinde gönde
rir ve İçişleri Bakanlığına bir de yazı yazarak, "1580 sayılı Yasanın belediye meclisleri için 53/4 
üncü maddesi, 'belediye meclisleri, siyasî meseleleri müzakere eder veya temennilerde bulu
nursa..." hükmünü amir olduğu için, bu hüküm ihlal edilmiştir. Dolayısıyla Karşıyaka Beledi
ye Meclisinin feshi gerekir" der. 

ABDÜLBAKt ALBAYRAK (istanbul) — Doğru. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Doğru mu? Şimdi, doğru veya yanlış, devam edece

ğiz; bir anlayış olarak doğrudur. 
Sayın içişleri Bakanı bu anlayışı doğru bulur ve 13.11.1989 tarihinde... Tarihleri mahsus 

veriyorum, hem zabıtlara geçsin, hem de ne kadar hızlı ve anormal süratle bu yazışmaların 
yapıldığının anlaşılması için... 

ADNAN YILDIZ (İstanbul) — Hızlı çalışıyoruz. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Çok hızlı çalışıyorsunuz, çağ atlayarak; doğru! 
İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu, Danıştay Başkanlığına dava açar; dava dilekçesi 

8 inci Daireye gönderilir. Danıştay 8 inci Dairesi de, dosyayı tzmir 3 üncü İdare Mahkemesine 
gönderir. 

İzmir 3 üncü tdare Mahkemesi, 31.11.1989 günü, Danıştayın 8 inci Dairesinden gelen dos
ya üzerine toplanır, yetkili olduğuna karar verir ve Karşıyaka Belediyesinden savunma ister. 

Karşıyaka Belediyesi savunmasını gönderir ve -ben, burada böyle rahatlıkla konuşuyorum, 
Anayasanın 138 inci maddesine aykırı bir eylemde bulunmuyorum ve görülmekte olan bir da
va hakkında konuşmuyorum- dün, yani 12 Mart 1990 tarihinde tzmir 3 üncü tdare Mahkeme
si, İçişleri Bakanının, Karşıyaka Belediye Meclisinin feshi istemini kapsayan davasını oybirli
ğiyle reddeder. 
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Şimdi elimde bir başka tutanak daha var: Karşıyaka Belediye Meclisi, 27.10:1989 tarihin
de toplanmış... Bu tarihten 10 gün evvel de Bursa Osmangazi Belediye Meclisi toplanıyor ve 
ANAP Grubu tarafından verilmiş 2 tane de önerge var. Birinci önergede "Ermeni soykırımı 
ile ilgili olarak Amerikan Kongresinde bir karar alınabilir ve ulusumuzun çıkarları zedelenir. 
Biz, Amerika Birleşik Devletleri Başkanına ve Senatosuna kınama telgrafı çekelim" deniyor. 
ttiraz ederler; "Hepimizin duyguları bu mahiyette, buna katılmayan kimse yok, ama bir yan
lışlık yaparız; biz Osmangazi Belediye Meclisi olarak, Amerika Birleşik Devletleri Başkanına 
ve Senatosuna nasıl telgraf çekebiliriz? Yanlışlık olmaması için bunu Dışişleri Bakanlığına ve
ya içişleri Bakanlığına sorsak daha iyi olmaz mı?" diye tartışırlar, tktidar Partisine mensup 
bir belediye meclisi üyesi, "Zaten Hükümetimiz, Başbakanımız, Dışişleri Bakanımız bu konu 
ile ilgileniyor, biz bu işlerle uğraşmayalım" der. Zaten önerge ANAP Grubu adına verilmiştir. 
Sonunda iş tatlıya bağlanır ve belediye başkanına bu konuda yetki verilir. Belediye başkanı, 
aldığı yetkiye dayanarak gerekli işlemi yapacaktır ve ne yapıldığını da bilemiyorum şimdiye 
kadar. 

Verilen 2 nci önerge de yine ANAP Grubundan verilmiştir. "Fransa'daki Kürt Kimliği Top
lantısına katılan ve bölücülerle ortak hareket etme gafletinde bulunan 7 milletvekilinin men
sup oldukları Sosyaldemokrat Halkçı Parti Genel Başkanına kınama telgrafı gönderelim" de
niyor ikinci önergede. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Paris'teki toplantıya giden 7 milletve
kili henüz daha dönmeden ve durumun ne olduğu da belli değilken -çünkü bir gün sonra dön
müşlerdir bu milletvekilleri- bu konuda milletvekillerini suçlayarak, hakaret ederek, onların 
mensup oldukları partinin Genel Başkanına kınama telgrafı çekilmesi önerisi verilir. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti il sekreteri olan Bekir Seymen, -SHP, tüm belediye meclisi 
aday seçimini merkez yoklamasıyla yaptığı için, tabiî ki kendisi genel merkezle sıkı bir ilişki 
içinde olacak- yüreklere su serper; "Arkadaşlar, merak etmeyin, bu konuda fazla telaşa lüzum 
yok. Partimiz zaten daha evvel bir milletvekilimizi attı; bu 7 milletvekilimiz de gelir gelmez 
eğer bir yanlış yaptılarsa -sıkı sıkı üstünde duruyoruz- hiç merak etmeyin, onları da atarlar. 
O nedenle, siz bu konuda fazla acele etmeyin; sizin istekleriniz doğrultusunda bir karar çıkaca
ğını tahmin ediyorum" der. 

ANAP'lılar işin peşini yine bırakmazlar; "Eğer öyle ise, sizin Genel Başkanınıza çekece
ğimiz telgraf, onların atılmalarını kolaylaştırır. Bizim önerimiz de zaten sizin çıkarlarınız doğ
rultusundadır, böyle bir kararda isabet vardır" derler. 

Daha sonra itirazlar olur, SHP Genel Başkanına böyle bir telgraf çekmenin anlamsızlığı 
vurgulanır. ANAP Grubu, "Bu doğru" diyerek, öneriyi geri çeker. Daha sonra düşüncelerini 
değiştirirler, "Bunlara milletvekili olarak telgraf çekelim, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanını da, böyle milletvekillerinin Başkanı olduğu için kınayalım" derler. Belediye Meclisi bu
nu oylar; SHP Grubu çekinser kalır, diğer meclis üyelerinin oylarıyla 7 milletvekiline kınama 
telgrafı çekilmesine karar verilir. 

Turgut özal'ın adından bile bahsedilmiyor, Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında, "Ege Be
lediyeler Birliğinin alacağı karara uyacağız" mahiyetinde, Karşıyaka Belediye Meclisinin aldığı 
karara titizlikle hassasiyet göstererek. Durumu kaymakam ihbar kabul eder ertesi günü vali, 
belediyeye yazı yazar, daha ertesi günü de İçişleri Bakanlığında anormal bir süratle durum ele 
alınır. 

Peki, bu, siyaset yapmak oluyor da, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bile görüşülmeyen 
bir konuda -milletvekilleri daha yurt dışında iken- Osmangazi Belediye Meclisi, hangi hakla 
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hangi sıfatla, milletvekillerine, kınamak için ve ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı
na da telgraf çekme kararı alıyor? 

Sayın Aksu, Karşıyaka'da kaymakam var da, Osmangazi'de kaymakam yok mu? izmir'
de vali var da, Bursa'da vali yok mu? 

AHMET ERStN (izmir) — izmir'de vali yok ki. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — izmir, dört aydır vali muavinliğiyle idare ediliyor, 

izmir'e bir türlü vali tayin edilmiyor; o, ayrı konu; tüzelkişilik olarak, diyorum, izmir'de bir 
ilçenin belediye meclisinde alınan karar, "Siyasî mahiyette müzakere" oluyor da, şu anlattı
ğım, Osmangazi'de cereyan eden olaydan haberiniz yok mu? O zaman, Bursa Valisi görevini 
yapmamış, izmir'de Vali görevini yapmışsa! Bursa Valisine şimdiye kadar ne yaptınız? Eğer, 
ilk defa benden duyuyorsanız bu olayı... Çünkü, belediye meclisi zabıtları, mahallî idare ami
rine gidiyor hemen. 

Şimdi, böyle farklı muamele yaparsanız -Evvela, "Türkiye üniter devlettir" diye sık sık 
söylüyorsunuz- sizin DGM savcılarınız, yasaları istanbul'da başka, izmir'de başka, Ankara'da 
başka uygular; valileriniz, kaymakamlarınız, Osmangazi'de başka uygular, Karşıyaka'da baş
ka uygularsa, siz, "hukuk devletiyiz" iddiasında bulunamazsınız, kanun devleti bile olamazsı
nız; dolayısıyla, devletin saygınlığına gölge düşürürsünüz. Bu, sadece partizanlık değil, bu, sa
dece taraf tutma değil; bu, devleti ciddiyete almama, yasaları uygulamamadır. 

BAŞKAN — Sayın Anadol, süreniz dolmuştur, lütfen toparlayınız. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Bağlıyorum, bitireceğim efendim. 
Esasen bu 53 üncü madde, çağdışı bir maddedir; demokrasinin ana unsurlarından biri 

olan yerel yönetimleri devreden çıkaran, onu, idarenin vesayeti altında tutan, idarenin vesaye
tine mahkûm eden bir maddedir. 

, Eğer bu toplum demokratikleşecekse, önce isa'dan kalma bu 1580 sayılı Yasayı değiştir
meniz lazım, ama, değiştirmiyorsunuz. Bu maddeleri, işinize geldiği vakit, işinize geldiği bi
çimde uyguluyorsunuz. Hiç evrensel hukuk kurallarını tanımayacaksanız, hukuk kurallarının 
genelliği ilkesini tanımayacaksanız, yani, bir yasayı ülkenin her yerinde, herkese eşit uygula-
mayacaksanız, o zaman, devletin saygınlığına gölge düştüğü gibi, uluslararası itibar da zedele
nir. Avrupalılar, "insan hakları uygulanmıyor, yasalar uygulanmıyor" dedikleri vakit, "içiş
lerimize karışıyorlar" diye sinirlenmeyin. Çünkü, artık bu konuda bağımsızlık söz konusu de
ğil. Söz konusu olan uluslararası kuralların her yerde uygulanması sorunudur, uygar olma so
runudur. Türkiye, uygar olacaksa, uygar devletler sınıfına, kapsamına girecekse, yasaları eşit 
uygulamalıdır. 

Eğer, şimdiye kadar, Bursa Valisi, Sayın Bakana durumu intikal ettirmemişse, benim ko
nuşmamı suç duyurusu olarak kabul etmesini diliyor ve Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (SHP 
ve Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Anadol. 
içişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu cevap vereceklerdir. 
Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıralarından alkışlar) 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADÎR AKSU (Diyarbakır) — Sayın Başkan, Yüce Mecli

sin değerli üyeleri, biraz önce konuşan izmir Milletvekili Sayın Kemal Anadol'un konuşmasıy
la ilgili olarak söz almış bulunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, biz, iktidar olarak göreve başladığımızdan bu yana, Türkiye'de el 
atılmamış, çözümlenmemiş birçok meseleye el attık ve çözdük. Bunlardan önemli olan biri de, 
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mahallî idarelerdir, özellikle, Hükümetimiz, mahallî idarelerin ve bunların içerisinde ayrı bir 
yeri olan belediyelerin, halkımıza daha süratli ve verimli hizmet sunmalarını kolaylaştırmak 
için, imkân ve kaynaklarla birlikte, çok geniş yetkilerle donatılmasına büyük önem vermiştir. 
îktidanmızm, mahallî idarelerin ve özellikle belediyelerimizin imkân ve yetkilerini yeniden ele 
alarak yaptığı düzenlemeler sonucunda, belediyelerimiz, Sarihlerinde görmedikleri imkân ve 
yetkilere kavuşturulmuşlardır. Belediyelere devlet gelirlerinden pay sağlanması, bizim önemli 
icraatlarımızdan birisidir. Bütün bunlardan gayemiz, hizmetlerin vatandaşımızın ayağına gö
türülmesi ve vatandaşımızın, sıkıntı çekmeden bu hizmetlerden faydalanmasını sağlamaktır. 
Ayrıca, demokrasinin yaygınlaşmasında da önemli bir görev ifa eden, halkımızın temel ihti
yaçlarına cevap verecek olan kuruluşlar olarak gördüğümüz belediyelere, sağlanan imkânlarla 
şehirlerimizde büyük hizmetler, büyük yatırımlar yapılmıştır. 

Değerli arkadaşlar, biraz önce konuşan değerli arkadaşımız, 1580 sayılı Kanunu farklı uy
guladığımızı iddia ettiler. Biz, içişleri Bakanlığı olarak, mahallî idareler ve belediyeler üzerin
de idarî vesayet makamıyız. Üstelik 1580 sayılı Kanun, hiçbir iktidara, hükümete ve bakana, 
belediyelere müdahale imkânı da tanımamıştır. 1580 sayılı Belediyeler Kanunu, belediyelerin 
kendi kendinin yönetimine yönelik maddeler ihtiva etmektedir. 

Şimdi arkadaşımızın örnek gösterdiği 53 üncü madde ise, belediye mec'islerinde siyasî me
selelerin görüşülemeyeceği, müzakere edilemeyeceği esasını getirmiştir. 

Birinci örnekte, Karşıyaka Belediyesi, bir mesele görüşmüştür; belediye meclisinden biri 
veya başka birisi, bu konunun siyasî özellik taşıdığı iddiasıyla kaymakamlığa müracaat etmiş
tir; kaymakamlıkça yapılan inceleme sonunda durum, kaymakamın kendi görüşüyle birlikte 
valiliğe bildirilmiştir; İzmir Valiliği de bu konu üzerindeki görüşünü bakanlığıma intikal ettir
miştir. Bakan olarak, ben de aynı görüşe katıldığım için, bu meclisin bu kararıyla ilgili gerekli 
işlemin yapılması için meseleyi Danıştaya intikal ettirdim. 

İkinci konuda, idareye, gerek kaymakam, gerek vilayet veya bakanlığıma, Bursa Orhan
gazi Belediye Meclisinde böyle bir konunun, görüşülüp, karara bağlandığına dair bir şikâyet 
veya ihbar vuku bulmadığı için, herhangi bir işlem yapılmamıştır. Bunun partizanlıkla, bunun 
çifte standart uygulamakla, bunun, 1580 sayılı Kanunu, iktidarımızın, Bakanlığımızın farklı 
uygulamasıyla hiçbir ilgisi yoktur. 

Durum bundan ibarettir. Saygı ile arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Osmangazi Belediyesi için dava açacak mısınız? 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

3. — Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, teröre ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Gündem dışı son olarak, Sinop Milletvekili Sayın Hilmi Biçer "tırmanan 
terör" konusunda konuşma yapacaklardır. 

Buyurun Sayın Biçer. (ANAP sıralarından alkışlar) 
HİLMİ BİÇER (Sinop) — Sayın arkadaşlarım, Sayın Başkanıma öğleden evvel bir tezke

re ile, bugün terörle ilgili konuşma yapacağımı arz ettim. Verilen cevapta, "Bugün gündem 
dışı konuşmalar tamamlanmıştır, kendilerine söz veremeyeceğim" diye beyanda bulundular. 
Ben de bunun üzerine bir hazırlık yapmadım; ama mademki Sayın Başkanım -herhalde sarfı
nazar eden bir arkadaşımın yerine- bana söz verdiler; ben de kısaca terör konusunda bazı hu
susları sizlere arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Bu vesileyle hepinizi saygı ile selamlıyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 
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Değerli arkadaşlarım, bu kürsüye çıkan her hatip, hemen hemen gündem dışı her konuş
mada, kelimeler arasına koyulan virgülü bile hükümetin aleyhine tefsir ederek, hükümeti yer
den yere vurmaktadır. Bu kürsüde gündem dışı konuşmalarda müspet icraattan tek kelime bah
sedildiğini -özellikle muhalefet kanadı tarafından- duymadım ve işitmedim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Teröre gel, teröre. 
HİLMÎ BİÇER (Devamla) — Son günlerde gerçekten terörün tırmandığını ve ülkemizde 

birtakım sıkıntıların olduğunu hepimiz müşahede etmekteyiz. Gerçekten, bir değerli albayımı
zın, hocamızın, muhterem Türk basını temsilcisinin ve bir emniyet görevlisinin katledildiğini 
hepimiz büyük üzüntüyle takip ediyoruz. Hükümetimiz büyük bir hassasiyetle bunların üzeri
ne gidiyor. Ancak, iki günden beri, polisimizin büyük icraatını, Türk basını ve de burada ko
nuşan değerli arkadaşlarım, tek kelimeyle bile ifade etmekten özellikle kaçınmaktadırlar. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Pazartesi günü siyasî partilerimizin muhterem liderleri, Sayın Meclis Başkanımızın riyase
tinde toplandılar, çok önemli bir konu olan terör üzerinde anlaştıklarını ilan ettiler; ancak, 
terörle mücadelenin tek yolunun da seçim olduğunu ilan etmekten imtina etmediler. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Doğru değil mi? 
HtLMt BİÇER (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Türk polisine güç verilmesi gerekti

ğini her vesileyle hepimiz vurguluyoruz; Ataköy'deki büyük operasyonda hayatını kaybeden 
değerli şehidimizin ruhuna fatiha okuyan yok! 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Nereden biliyorsun? 
HİLMİ BİÇER (Devamla) —- Burada, bu feci olayda, Hatay'da yakalananların lanetlen

mesini kimse ağzına almıyor; Maraş'ta öldürülen teröristlerden kimse bahsetmiyor. Peki, bu 
polise manevî desteği nasıl vereceksiniz? Bunun hesabı yok. 

Arkadaşlar, ben, her ne olursa olsun, bugün burada şunu ifade etmek istiyorum: Sayın 
siyasî parti liderlerimize bir milletvekili olarak şükranlarımı arz ediyorum. Gerçekten, terör 
üzerinde birleşmek fevkalade güzel bir çözüm. Gece gündüz demeden hayatını ortaya koyarak 
terörle mücadele veren, bu uğurda şehit olan kardeşlerimiz için, polislerimiz için burada bir
kaç kelime ile de olsa, onlara teşekkür etmek, onların maneviyatlarını yükseltmek, bana göre, 
desteğin en büyüğüdür. 

Sevgi ve saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Biçer. 
Yalnız bu arada bir açıklama yapma gereğini duyuyorum. 
Sayın Biçer, konuşmamızda "Sayın Başkan bana söz veremeyeceklerini söyledi" dediler. 

Bugün öğleden önce kendileriyle hiç konuşmadım. Gündem dışı konuşmacıları tespit etmiş
tim, bilahara Sayın Biçer'in konuşma talebi Başkanlığa ulaşınca, gruplar arası dengeyi sağla
mak için Sayın Biçer'e gündem dışı söz verdim. Bunu, yanlış anlamamalarını ve aramızda her
hangi bir konuşmanın geçmediğini de, özellikle belirtmek istiyorum. 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Sayın Başkanım, o haberi bizim grubun kâtibi getirdi. Çok 
teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Size yanlış bilgi vermişler. Siz yoktunuz. Dengeyi sağlamak için size söz ver
dim. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Kâtiplerle olmaz, Başkana soracaksınız. 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, gündem dışı konuşmalar bitmiştir. 
Gündeme geçiyoruz. 
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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Tunus'a gidecek olan Tarım Orman ve Köy isleri Bakam Lutfullah Kayalar'ın dönüşüne ka
dar Tartm Orman ve Köyişleri Bakanlığına, Devkt Bakanı ismet Ozarslan'ın vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1162) 

BAŞKAN — Gündemin "Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları" bölümünde Cumhurbaş
kanlığının iki adet tezkeresi vardır; okutup bilgilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

FAO'nun 20 nci Yakın Doğu Bölgesel Konferansına katılmak üzere, 11-15 Mart 1990 tarih
leri arasında Tunus'a gidecek olan Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Lutfullah Kayalar'ın dö
nüşüne kadar, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına Devlet Bakanı tsmet ozarslan'ın vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

Diğer tezkereyi okutuyorum: 

2. — italya'ya gidecek olan içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun dönüşüne kadar içişleri Bakanlı
ğına, Devlet Bakanı, H. Hüsnü Doğan'tn vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/1161) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere 15-18 Mart 1990 tarihleri arasında, İtalya'ya gidecek olan 
tçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun dönüşüne kadar, tçişleri Bakanlığına Devlet Bakanı Hüsnü 
Doğan'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine uygun görülmüş olduğunu bilgilerini
ze sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — Aydın Milletvekili Hümi Ziya Postacı ve 22 arkadaşının, ilaç ve ilaç sanayii konusunda 
genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (S/26) 

BAŞKAN — Bir adet genel görüşme ve üç adet Meclis araştırması önergesi vardır; sırası 
ile okutuyorum; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlaç ve ilaç sanayi, tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de çeşitli yönleri ile sürekli gün
demdedir. Özellikle ilaç fiyatında oluşan gelişmeler, gündemin ilk maddesinin bu konuya ay
rılmasını kaçınılmaz kılmaktadır. 

28 Aralık 1984 tarih ve 88/8845 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu konu kamuoyumu
zun değişmez sorunu olmuştur. Bu karar, ilacın kaliteli, bulunabilir ve alınabilir olmasını amaç
lıyor ve bu iyi niyetli yaklaşımın arkasından da ilaç üreticilerinin belirledikleri fiyatları Sağlık 
Bakanlığına bildireceklerini, Bakanlık 10 işgünü içerisinde karşı çıkmazsa fiyatların otomatik 
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olarak yürürlüğe girme ilkesini getiriyordu. 
Böylece üreticilerin isteği doğrultusunda yüksek ciro ve kâr oluşacaktı. Oluşan kârdan 

firmalar kaliteli üretime yönelecek, yatırım yapacak, daha ötesinde araştırma ve geliştirme ça
lışmalarında bulunacaklardı. 

Aradan beş yıl geçmiştir. Yapılan son zamlarla, değil vatandaşlarımızın, Hükümetimizin 
bile katlanamayacağı bir malî tablo ile karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. 19 Şubat 1990 
tarihli Resmî Gazetede yayınlanan tebliğin 4.3 üncü maddesinin (b) fıkrası reçetelere en çok 
5 kalem ilacın yazılacağını ve miktarında da on günlük tedavi dozunu geçemeyeceği hükmünü 
getirmiştir/Bunun manası açıktır. Hükümet bakmak ve tedavi etmekle yükümlü olduklarının 
giderlerinden kısıntı yapma noktasındadır. 

Ülkemiz ilaç piyasasında 1988 yılı verilerine göre 2 163 çeşit ilaç üretilmekte, değişik far-
mosotik şekilleri ile de 3 155 ilaç kullanılmaktadır. 

En çok satılan 100 ilaç, toplam satışların yüzde 60'ını oluşturmaktadır. 100 ilacın ilk onu
nun satışları ise, toplam cironun yüzde 20'sini bulmaktadır. Bu 100 ilacın tümü ilaç piyasası
nın önde gelen ilk 20 firmasına aittir. 

Son sıralarda yer alan 15 firmanın tümünün yıllık satışları tutarı ön sıralardaki bir firma
nın yirmide biri kadardır. 

Açıkça görülmektedir ki, ülkemizde ilaç fiyatları politikası çok az sayıda firma ve ilaç sa
yısı ile dar bir çevreye oturmuştur. 1989 verilerine göre ilaç piyasamızın hacmi 1 trilyon TL 
civarındadır. 

Bu durumda; yalnızca bu 100 ilaca yüzde 30 zam yapılsa 600 milyar X yüzde 30=180 mil
yar artış, geri kalan tüm ilaçları da yüzde 10 ucuzlatsanız 400 milyar X 10=40 milyar düşme 
sağlamış olursunuz. Böylece 140 milyar TL. çok tüketilen; ama çok az sayı ilaçla ilaç tüketici
sinin sırtına yüklenmiş olur. 

4 Nisan 1985'te 100 TL olan aspirin bugün 1 300 TL ile 13 kat; 947 TL olan aIfasiIin-500 
13 000 TL ile 13.7 kat; 1 220 TL olan bactirim fort ise 14 900 TL ile 12.2 kat arttığını görürüz. 

Aynı tarihlerde 440 TL olan 1 ABD Doları bugün 2 400 TL 5.5 kat; 100 olan tüketici en
deksi 793'e yükselerek 7.9 kat artış göstermektedir. 

tlaç fiyatlarındaki artış bu gerçekler karşısında, yabancı paraların değerinin ve enflasyo
nun yükseldiği bahanesinin arkasına saklanamaz. 

Bir gerçeği de dile getirmeliyiz. Büyük ilaç şirketleri tüm dünyada hızla yayılırken, pazar
lama anlayışlarını da geliştirmişlerdir. Yeni bir ilacın bulunup pazarlanması yerine, tüketicinin 
incelenip, üretimin tüketicinin gereksinmelerine göre yönlendirilmesine çalışmışlardır. 

Bu konuda isabetlerini bugün çok açık görüyoruz. Ülkemizde 1980 yılında en çok tüketi
len 15 ilaçla 1989'da tüketilen 15 ilaç aynıdır. 

Kullanım oranı yüzde 5 üzerinde olan 8 grup ilacın tüketim içerisindeki payı yüzde 74'tür. 
Garip bir tesadüftür ki bu ilaçların tümü başından beri belirttiğimiz ilk 100 ilaç içerisindedir. 
(Antibiyotikler, ağrı kesiciler, vitaminler, soğuk algınlığı, deri v.b.) 

Bu gerçekler ortada iken, Sağlık Bakanımız SAĞ-KUR tartışmasını gündeme getirmiştir. 
Yakın bir gelecekte tasarı olarak Yüce Meclisin gündemine girecektir. Hazırlık methi ve takdi
minde Anayasamızın 56, 60, 61 ve 65 inci maddelerinin dikkate alınmadığı ve sağlık sorunları
mızın giderek daha içinden çıkılmaz sıkıntılara itileceği anlaşılmaktadır. 
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Konunun önemi ve halkımızı çok yakından ilgilendiren ilaç ve ilaç sanayi ile ilgili olarak 
Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasını 
saygı ile arz ederiz. 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

Tayfur Ün 
Bilecik 

Cemal Şahin 
Çorum 

öner Miski 
Hatay 

Rüştü Kurt 
Giresun 

Mehmet Tahir Köse 
Amasya 

Turhan Hırfanoğlu 
Hatay 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

Eşref Erdem 
Ankara 

Hasan Zengin 
Manisa 

Vedat Altun 
Kars 

A. Hüdai Oral 
Denizli 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Ali Haydar Erdoğan 
İstanbul 

Yüksel Çengel 
istanbul 

Mehmet Fuat Erçetin 
Edirne 

Mustafa Sarıgül 
İstanbul 

Tufan Doğu 
Muğla 

Zeki Ünal 
Eskişehir 

Halil Çulhaoğlu 
İzmir 

Yaşar Yılmaz 
Ankara 

Türkân Akyol 
İzmir 

BAŞKAN — Sayın Enis Tütüncü de bu önergeye katıldığını bildirmektedirler. Bilgilerini
ze sunulur. 

önerge gündemde yerini alacak ve genel görüşme açılıp açılmaması konusundaki öngö-
rüşme sırasında yapılacaktır. 

2. — Ankara Milletvekili Kâmil AteşoğuUarı ve 12 arkadaşının, ASELSAN'da çalışan işçilerden 
bir kısmının topluca işten çıkarûmalarıntn nedenini ve Savunma Fonu Müsteşarlığınca açılan bilgisayar 
kontrollü telsiz sistemi ihalesi ile ilgili iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/90) 

BAŞKAN — Şimdi Meclis araştırması önergelerini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bilindiği gibi, kısa adı ASELSAN olan Askerî Elektronik Sanayii, 1974 Kıbrıs Barış Ha
rekatından sonra ulusal savaş sanayini kurma ve bu alanda dış ülkelere bağımlılıktan kurtul
mayı amaçlayan bir düşünce sonucu kurulmuş ve kısa zamanda Türk Silahlı Kuvvetlerine elek
tronik alanda hizmet vermiş, dış ülkelere de ihraç yaparak pazar tutmuş ulusal bir kuruluş olup, 
sermayesinin yüzde 97'si Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına aittir. 

ASELSAN'da 1 000 civarında yüksekokul, 1 600 civarında da lise ve dengi teknik okul 
mezunu işçi çalışmaktadır. İşçiler genel olarak 300 000 TL ücretle çalışmaktadırlar. Enflasyo-
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nun % 80'lerde dolaştığı ülkemizde, çalışanların ücretine ancak yüzde 9.8 oranında zam yapıl
mıştır. Bu işçiler şu anda Bağımsız Otomobil-tş Sendikasına üyedirler ve işyerinde bu sendika 
yetki almıştır. Bu yetkiyle beraber, işyerinde işverence başlatılan huzursuzluk da başlamıştır. 

İşveren 20.2.1990 günü işçilere yazılı bildirim yaparak "ASELSAN'daki reorganizasyon 
çalışmaları dolayısıyla fabrikamız 21 Şubat 1990 tarihinden itibaren ikinci bir duyuruya kadar 
kapatılmıştır." denmiş ve daha sonra işçilerin bir kısmına bölümler halinde işbaşı yaptırılmış 
olup, şu anda 450'si sendika üyesi 507 işçi topluca ve tş Yasası ve yerleşmiş tenkisat kurallarına 
aykırı bir biçimde işten çıkarılmışlardır. 

Yöneticiler, 4.3.1990 tarihinde gazetelere ilan vererek "ASELSAN'da yapılan işlemler ile 
belli projelerin ve ihalelerin alınıp alınmaması veya sendikal faaliyetler arasında ilişki kurul
ması doğru değildir." demişlerse de, aynı yöneticilerin daha önceki açıklamalarında önemli 
bir ihalenin ASELSAN yerine, İngiliz MARCONİ firmasına verildiğini kamuoyu öğrenmiş bu
lunmaktadır. 

İşten çıkarılmanın nedeni, ihalenin bir yabancı firmaya verilerek pazar daralması ve üre
tim düşmesine bağlanmaktadır. 

ASELSAN yetkilileri, Savunma Fonu Müsteşarlığının, 12 dev savunma projesinden biri 
olan HF-SSB telsizleri ihalesinden elenmemiz ağır bir darbe oldu.. ASELSAN bu projede iki 
yıl oyalandı.. Bu projeyi yürütmek için yatırımlara giriştik... thale bizde kalmış olsaydı, ülkeye 
teknoloji getirecektik... Savunma Müsteşarlığının telsiz ihalesine biz de girdik, fiyatımız daha 
ucuzdu..." demelerine karşılık, Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi (SAGEB) 
yetkilileri '...İhale yeniden açıldığında beş yabancı firma katıldı... ASELSAN ihaleye girmek 
için resmî başvuru yapmadı... ASELSAN bize, ihale açmayın, biz bu İşi yaparız demedi" de
mektedirler. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en gizli stratejik haberleşmesini sağlayacak olan bilgisayar kont
rollü telsiz sistemi, daha düşük bir fiyata yapacak teknik yeterliliğe sahip ulusal bir kuruluş 
yerine, İngiliz Marconi firmasına 650 milyar lira bedelle verilerek zor duruma düşürüldüğü, 
bunun da ATa girme konusunda İngiliz desteğini sağlamak için verildiği basında çıkan haber
ler arasındadır. 

Temelinde insanlarımızın bağış ve özverileri bulunan bir kuruluşta işçilerimiz, çalışma barışı 
ihlal edilerek işten topluca çıkarılmışlar ve açlığa mahkûm edilmişlerdir. 

Bu nedenle, ulusal çıkarlarımızın ve toplumsal barışın zarar görmemesi için izlenecek tu
tarlı bir ulusal politikanın saptanması amacıyla Anayasanın 98, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla diliyoruz. 

Kâmil Ateşoğulları 
Ankara 

Tevfik Koçak 
Ankara 

Mehmet Adnan Ekmen 
Mardin 

Hüsnü Okçuoğlu 
İstanbul 

İbrahim Aksoy 
Malatya 

Arif Sağ 
Ankara 

— 102 — 

Mahmut Alınak 
Kars 

K. Kemal Anadol 
İzmir 

Salih Sümer 
Diyarbakır 

Cüneyt Canver 
Adana 

Fehmi Işıklar 
Bursa 
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ÎLHAMÎ BtNÎCÎ (Bingöl) — Aynı önergeye ben de katılıyorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Binici de bu önergeye katıldığını bildiriyorlar; dahil edileceklerdir, zapta 

geçmiştir. 
' Bilgilerinize sunulmuştur. Önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açıl

maması konusundaki öngörüşme sırasında yapılacaktır. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

3. — Samsun Milletvekili Ali Eser ve 22 arkadaşının, baraj projeleri nedeniyle gerçekleştirilen 
toplu kamulaştırmaların neden olduğu sorunları tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına iliş
kin öndrgesi (10/91) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kamulaştırma, özellikle baraj projeleri için yapılan toplu "Baraj kamulaştırmaları" ülke
mizde son yıllarda, bilhassa 1983 sonrası ANAP iktidarı döneminde, baraj göllerindeki vatan
daşlarımızı çekilemez maddî ve manevî sıkıntılara sokan, eziyet eden genel bir uygulama hali
ne dönüştürülmüştür. 

Oysa, günümüzde milletlerarası alanda kamulaştırma bir insan haklan konusu olarak gün
deme getirilmektedir. Avrupa tnsan Hakları Sözleşmesinin eki 1952 tarihli "Paris Protokolü*-
'nde kamulaştırmanın "Milletlerarası hukukun genel ilkelerine uygun olarak yapılabileceği" 
esası vazedilmiş ve protokol Türkiye tarafından da kabul edilmiştir. 

Halen, dünya kamuoyunda etkinliği ve saygınlığı bulunan milletlerarası insan hakları ku
ruluşlarından bazıları, değişik ülkelerdeki toplu baraj kamulaştırmalarını insan hakları açısın
dan denetlemektedirler. 

Toplu baraj kamulaştırmaları, kamulaştırma olayı içinde ayrı bir özelliğe sahiptir. Baraj 
kamulaştırmalarıyla insanlar, binlerce, onbinlerce aile olarak tüm mülklerinden, çalışma alan
larından, tarlalarından, bağ ve bahçelerinden, alıştıkları yaşam ve çalışma şartlarından, me
zarlarından velhasılı geçmişlerinden, hatıralarından, gelecek için düşledikleri ümitlerinden; ha
yallerinden, tüm maddî ve manevî değerlerinden zorla koparılmaktadırlar. 

Yurdumuzda son yıllarda başta büyük barajların göl alanları (Karakaya, Altınkaya, Ka-
pulukaya, Gümüldür, v.s.) olmak üzere, DSt, TCK ve diğer kurumlarca yapılan geniş ve toplu 
kamulaştırma çalışmaları yüzbinlerce vatandaşımızı menfî yönde etkilemiş ve etkileyegelmek-
tedir de. Sadece Vezirköprü İlçesinde 2 500'den fazla aile mağdur edilmiştir. 

Kırsal alanda, bir yandan nüfus artışı, diğer yandan miras yoluyla bölünme, öte yandan 
da tapulama mevzuatı nedeniyle küçük mülk yaygınlaşmıştır. Bu nedenlerden ötürü kamulaş
tırmaya muhatap olanların hemen tamamını küçük topraklı veya küçük mülklü çiftçiler teşkil 
etmektedir. Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO)'nun 1975 tarihli 141 Sayılı 
Sözleşme hükümlerine göre, kendi toprağında çalışan, işçi çalıştırmayan küçük çiftçiler1 de "tarım 
işçisi" sayılırlar. Bu nedenle de kamulaştırmaların büyük oranda tarım işçilerini ilgilendirdiği 
söylenebilir. 

Toplu kamulaştırma alanlarında bedel düşüklüğünden yakınma ve mahkemelerce tesbit 
edilen bedellerin de geç (4-5 yıl) ödenmesi küçük arazi ve mülk sahibi kamulaştırma muhatap
larını türlü eziyet ve sıkıntılara sokmaktadır. Bu arada barajlardan elde edilen bir yıllık gelirin 
sadece yüzde 4-5'i ile aynı baraj için yapılan toplu kamulaştırma bedellerinin tümünün ödene
bileceği gerçeğini de vurgulamak herhalde yeterli olacaktır. 
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özellikle 1980 sonrası uygulamalarda "devleti koruma" sloganının hâkim olduğu görül
müş; devletin millet için var olduğu, adil ve koruyucu olması gerektiği fikri ise, bir tarafa itilip 
bırakılmıştır. Hakkını mahkemelerde aramaya mecbur edilen yüzbinlerce vatandaşımız ise, hem 
gereksiz masraflara girmiş ve hem de zaten sıkışık olan adlî mekanizmaları (Yargıtay kademesi 
dahil: Yargıtay'ın kamulaştırma davalarına bakan 5 inci Hukuk Dairesinde 1989 yılı itibariyle 
40 000'den fazla dosya sıra beklemekteydi.) felce uğratmıştır. "Adaletin geç tecellisi en adalet
siz karardır" özdeyişine hak verdirecek spnuçlar alınmıştır. Yüksek enflasyon olgusu da zaten 
düşük olan kamulaştırma bedellerinin erimesine neden olmuş; çiftçilerimiz ayrı bir sıkıntı ve 
haksızlığın ortasına itilmişlerdir. 

Bu insanlarımızın pek çoğu; yüzde 80 inden fazlası zoraki göçe tabi tutulmuştur. Göçe 
tabi barajzedelerin gittikleri yerlere uyum sağlayamayıp çaresiz kalıp, geri dönenleri ise, işsiz
ler ordusuna katılıp, pekçok sosyal, ekonomik ve adlî bunalımlara sebebiyet vermektedirler. 

Baraj kamulaştırmalarında^ bu menfî gelişmeler, son yıllarda, barajların finansmanına 
katılan, başta Dünya Bankası olmak üzere, milletlerarası finans kuruluşlarının da dikkatini 
çekmiş; Dünya Bankası, DSt'yi, yaptığı kamulaştırmalarda insan hakları kriterlerine uyması 
için defalarca ikaz etmiştir. Halen, kredi istenen yeni projelerde ise, Dünya Bankası, öncelikle 
kamulaştırma ve iskân programının bu kriterlere uygun olarak hazırlanmasını kredinin ön şar
tı olarak DSİ'den istemektedir. Kendi insanımızın haklarının korunmasını uluslararası kuru
luşlara bırakacak kadar yanlış uygulamalara neden olunması ayrı bir üzüntü kaynağıdır. 

Yukarıda ana hatları ile özetlemeye çalıştığımız nedenlerle; gerek haksızlığa uğrayan mülk 
sahiplerinde ve gerekse Türk kamuyounda beliren "Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplu ka
mulaştırmalara karşı duyarsız olduğu" şeklindeki menfî izlenimleri bertaraf etmek bakımın
dan ve yeni kamulaştırma kanun tasarısının hazırlanmasında da daha objektif kıstasların te
spitine faydalı olacağı görüşünden hareketle; Anayasanın 98 inci maddesi ve TBMM İçtüzüğü
nün 102 nci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Ali Eser 
Samsun 

Baki Durmaz 
Afyon 

tsmail Köse 
Erzurum 

İrfan Demiralp 
Samsun 

Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Bursa 

Vefa Tanır 
Konya 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

İbrahim Demir 
Antalya 

Ali Rıza Septioğlu 
Elazığ 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

Atilla tmamoğlu 
Kahramanmaraş 

Yaşa/ Topçu 
Sinop 

H. Cavit Erdemir 
Kütahya 
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tbrahim Gürdal 
İsparta 

Cemal Alişan 
Samsun 

Doğan Baran 
Niğde 

BAŞKAN — önerge bilgilerinize sunulmuştur. 
Gündemde yerini alacak ve genel görüşme açılıp açılmaması konusundaki öngörüşme, sı

rasında yapılacaktır. 

4, — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı ve 20 arkadaşının, ülkemizin sporla ügüi sorunlarını 
tespit etmek ve ulusal bir spor politikası oluşturmak amacıyla Meclis araştırması açüamsına ilişkin öner
gesi (10/92) 

BAŞKAN — Şimdi, diğer Meclis araştırması önergesini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1896 yılında, modern olimpiyatların birincisinin düzenlenmesi ile spor, çağımızın vazge
çilmez bir tutkusu haline gelmiştir. Kazanmadan önce, yarışmayı, daha güçlü, daha yüksek 
ve daha hızlı olmayı amaçlayan çağdaş yaklaşım 20 nci yüzyıla da damgasını vurmuştur. 

2000'li yılların başında Türkiyemizde de olimpiyat düzenleme istekleri sıkça gündeme ge
tirilmiştir. Halkımız da bu isteğe yakın ilgisini esirgememektedir. 

önümüzdeki 10 yılda bu konuda tutarlı yaklaşımlarımız sürerse, ülkemiz, olimpiyat dü
zenlemiş sayılı ülkelerden biri olma onurunu da taşıyacaktır. 

Böylesine büyük bir hedefe varabilmek için, dünyada ve cumhuriyetimizde sporun gelişi
minin çok iyi incelenmesi gerekir. Çünkü spor, yalnız yapanların değil; ayrıca, izleyenlerin de 
ilgi alanı içerisindedir. Kitlesel, ulusal ve uluslararası boyutları vardır. 

Çeşitli branşları olan sporun, her ülkede farklı ilgi yoğunluğu vardır. Kuzey Amerika'da 
beyzbol, tenis, golf gibi branşlarda yoğunlaşan ilgi, orta ve Güney Amerika'da futbol olarak 
kendini gösterir. Durum, Avrupa'da da ve ülkemizde de futbol ağırlıklıdır. Kısaca spor, her 
ülkede her çeşit yapılan ve izleyicisi olan yaygın bir olaydır. 

Ülkemizde de profesyonel futbolun gündeme gelişi ve Millî liglerin sayısının artması ile 
futbol birinci sırayı almıştır. Profesyonel olarak 3 ligde, ayrıca her ilimizde de amatör olarak 
çok sayıda kulübümüzün gerek sporcusu, gerek taraftarı ile günlük yaşantımızın bir parçası 
olmuştur, özellikle hafta sonları ülkemiz futbol nedeni ile hızlı bir iç turizm yaşar olmuştur. 

Böylesine büyük bir kesimin ilgi alanı içerisinde olan futbolumuzun, altyapı olarak gide-
rilmemiş sorunları vardır. Bu sorunların birçoğu yetersiz stad ve tribünlerden kaynaklanmak
tadır. Yetersizliğe bir de maçın önemi eklenince, milletçe üzüntü duyduğumuz facialar olmak
tadır. 1967 yılında Ali Sami Yen Stadının açılışındaki millî maç sırasında 84 yurttaşımız ve son 
olarak Kuşadası-Aydınspor maçında yetersiz portatif tribün çöküşü ile 80 yurttaşımız yaralan
mıştır. Tek tesellimiz can kaybı olmamasıdır; ama bu teselli, böylesine olaylar önlenmezse bir 
anlam taşımaz. 
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Mehmet Çakıroğlu 
Trabzon 

Orhan Şendağ 
Adana 

Ömer Şeker 
Konya 

Hasan Namal 
Antalya 
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Yetersizliklerin, kamuoyuna yansımayan veya gözden kaçan; ama her biri bir diğerinden 
önemli sorunları vardır. Yarışanların ve yönetenlerin korumasız olduğu stadlarda, yarışma he
yecanının da eklenmesi ile saldırılar olmaktadır. Artan ilgiye paralel olarak, yazılı basınımızın 
spora ayırdığı sayfa adedi de artmaktadır; fakat sansasyonel olayların çokluğu, ilgiyi, çözüm 
aramadan çok haber aşamasında tutmaktadır. 

TRT'mizin tutumu ise, giderek anlaşılmaz olmuştur. Naklen maç yayınları nedeni ile baş
layan tartışmaları ibretle izliyoruz. Milyarlarca liralık özel bütçesi olan TRT, milyonların izle
me isteğini hiçe sayarak, halkımızı âdeta cezalandırmaktadır. 

Tam bu sırada, başında eski bir TRT Genel Müdürü bulunan özel şirket, daha yasalar 
karşısında durumu açıklık kazanmadan, profesyonel futbol kulüplerimizle, hem de dolar üze
rinden maç yayını sözleşmeleri yapmaktadır. Milyonlarca dolar tutarındaki bu anlaşmanın bu 
özel şirketçe yapılması nasıl olabilir? 

Verdiğimiz örneklerle sorunlarından birkaçını özetlediğimiz spor, Anayasamızın 58 ve 59 
uncu maddeleri ışığında 2000'Ii yıllara giderken her yönü ile Meclisimizin ilgi alanı içinde ol
malıdır. 

Nüfusumuzun yüzde 20.4'ünün 15-24 yaş grubunda olduğu da göz önüne alınırsa, spor 
ve sorunlarının belirlenmesi ayrı bir önem taşır; çünkü, bu yaş grubu, geleceğimizin güç kay
nağıdır. Başarılı sporcularımızı da ancak bu yaş grubu içinden yetiştirebiliriz. Uluslararası spor 
başarılarının ülkemiz tanıtımındaki önemini de gözden uzak tutmamak gerekir. 

Bu nedenle; 
a) 2000'li yılların başında olimpiyat düzenleme isteğinde olan ülkemizin, spor ve sporla 

ilgili her konuda sorunlarını araştırmak, 
b) Bu araştırma sonuçları ile ulusal bir spor politikamızı oluşturmak, bizler için kaçınıl

maz bir görev olmuştur. 
Anayasanın 98 ve İçtüzüğümüzün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca, Meclis araştırması 

açılmasını saygı ile arz ederiz. 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

Tayfur Ün 
Bilecik 

Zeki Ünal 
Eskişehir 

Cemal Şahin 
Çorum 

öner Miski 
Hatay 

Rüştü Kurt 
Giresun 

Mehmet Tahir Köse 
Amasya 

A. Hüdai Oral 
Denizli 
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Turhan Hırfanoğlu 
Hatay 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

Hasan Zengin 
Manisa 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Yüksel Çengel 
tstanbul 

Mehmet Fuat Erçetin 
Edirne 

Ali Haydar Erdoğan 
tstanbul 

Vedat Altun 
Kars 
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Mustafa Sarıgül 
istanbul 

Tufan Doğa 
Muğla 

Türkân Akyol 
tzmir 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. Önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araş
tırması açılıp açılmaması konusunda öngörüşme sırasında yapılacaktır. 

Biraz evvel bilgilerinize sunduğumuz Kamil Ateşoğulları ve arkadaşlarının vermiş olduk
ları önergeye İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren, katıldığını yazı ile bildirmiştir; gereği ya
pılacaktır. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

3. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay 'm (6/631) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin 
önergesi (4/153) 

BAŞKAN — iki adet sözlü sorunun geri verilmesine dair önerge vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin sözlü sorular kısmının 376 ncı sırasında yer alan (6/631) esas numaralı sözlü 
soru önergeme yazılı cevap aldığımdan soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Fuat Atalay 
Diyarbakır 

BAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir. 

4. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'm (6/687) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin 
önergesi (4/154) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yazılı olarak sorduğum, süresi içinde cevaplanmayan sorumun sözlüye çevrilmesi, günde
min sözlü sorular kısmının 432 nci sırasında yer alan (6/687) esas numaralı sözlü soru önerge
me yazılı cevap aldığımdan soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Fethi Çelikbaş 

Burdur 
BAŞKAN — önerge geri verilmiştir. 

5. —Federal Almanya Cumhuriyeti R/ıeinland Volks Eyaleti Meclisi Başkanının vaki resmî dave
ti üzerine, Türkiye Büyük Millet Aieclisini temsüen bir Parlamento heyetinin bu ülkeyi ziyaretine ilişkin 
Başkanlık tezkeresi (3/1163) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının iki tezkeresi vardır, okutuyo
rum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Federal Almanya Cumhuriyeti Rheinland Volks Eyaleti Meclisi Başkanının vaki resmî da-
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Yaşar Yılmaz 
Ankara 

Eşref Erdem 
Ankara 
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veti üzerine, Türkiye Büyük Millet Meclisini tenisilen bir Parlamento heyetimizin Federal Al
manya Cumhuriyetini ziyaret etmesi Genel kurulun onayına sunulur. 

Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN — Tezkereyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 

6. — Avrupa Parlamenter Meclisi Başkanının vaki resmî daveti üzerine, 11-14 Haziran 1990 
tarihinde Kanada'mn Ottowa Kentinde yapdacak olan Yedinci Parlamenter ve Bilimsel Konferansına Türkiye 
Büyük Millet Meclisini temsilen iki kişilik bir parlamento heyetinin katılmasına ilişkin Başkanlık tezkere
si (3/1164) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi ile Kanada Parlamentosu Avam Kamarası tarafın
dan müştereken 11-14 Haziran 1990 tarihlerinde Kanada'mn Ottowa Kentinde Yedinci Parla
menter ve Bilimsel Konferansı düzenlenmektedir. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başka
nının Türkiye Büyük Millet Meclisinin iki kişilik heyetle sözkonusu toplantıya katılmasına iliş
kin davetine icabet edilmesi Genel Kurulun tasvibine sunulur. 

Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

BAŞKAN — Meclis Başkanlığının tezkeresini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Gündemin, "Gensoru, Genel Görüşme, Meclis Soruşturması ve Meclis Araştırması" kıs
mına geçiyoruz. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Bingöl Milletvekili İlhami Binici ve 22 arkadaşının, Bingöl İli Adaklı ve Karer bölgelerinde 
yaşayan vatandaşlar arasında cereyan eden olayların nedenlerini ve bu konuda alınacak önlemleri tespit 
etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/69) 

BAŞKAN — Birinci sıradaki Bingöl Milletvekili tlhami Binici ve 22 arkadaşının Bingöl 
tli Adaklı ve Karer bölgelerinde yaşayan vatandaşlar arasında cereyan eden olayların nedenle
rini ve bu konuda alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca, bir Meclis araştırmasına ilişkin önergenin öngörüşmesine 
başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bingöl tli, Cumhuriyet tarihimizde görülmemiş bir ihmalkârlığın vurdumduymazlığını ya
şıyor. 6 yıldan bu yana siyasî iktidarı elinde bulunduran ANAP Hükümeti, bu ilimize önemli 
hiçbir yatırım yapmadığı gibi, halkını kendi kaderiyle başbaşa bırakmıştır. Ekonomik sıkıntı
ların ve doğa koşullarının insan yaşımını kısıtladığı bu ilde zaman zaman toplu göçler başla
mış vatandaş, terör olayları nedeniyle de malını-mülkünü terk ederek büyük şehirlere göçmüş
tür. Siyasî iktidar, olaylara bugüne kadar hep seyirci kalmıştır. Ekonomik, toplumsal ve siyasal 
huzuru sağlayacak girişimde bulunmamıştır. 

Bütün bu elverişsiz koşullar, toplumu karşı karşıya getirmiş ve vatandaş bu güçlüklerin 
de etkisiyle, demokrasinin gereği olması gereken siyasî düşünce ve inanç farklılıkları sıcak kav
gaya dönüşme aşamasına gelmiştir. 

Bu durum basına da yansıyan utanç duvarı olayı ile somut olarak ortaya çıkmıştır, ilimi
zin Adaklı Bölgesi tarımla, hayvancılıkla geçimini sağlayan ulaşımı normal şartlar altında ol
mayan Karer Bölgesindeki vatandaşlar ile aynı bölgede yaşayan Adaklı Merkezine bağlı komşu 
köyler arasında geçmektedir. 

Karer Bölgesinde Sütlüce, Sarıdibek, Ağaköy, Kabaçalı, Dolutekne, Altınevler, Çamlıca, 
Doluçay, Elmaağacı köylerinde yaşayan halk çoğunlukla alevi olup, genellikle de sol partilere 
oy kullanmaktadırlar. Diğer komşu köyler Dogankaya, Çatma, Mercan, Çatmaoluk, Kaynak-
düzü, Ayvadüzü, Sırasöğütlerde yaşayanlar ise genellikle sağ partilere oy veren sünni vatan
daşlarımızdır. Bu bölgede onbeşbin nüfus yaşamaktadır. 300 senelik yerleşim bölgesi olan bu 
köylerde bugüne kadar devamlı arazi ihtilafları olmuş, çözüme bağlanmış, bunun dışında siya
sal, toplumsal hiçbir olay görülmemiştir. 

Son günlerde Karer Bölgesini Adaklı'ya bağlayan vadi bitiminde diğer köylerin bağlangıç 
sınırında Elmaagacı'na bağlı Tenyan mezrasındaki Çelebi Ailesi ile Dogankaya köyündeki Umut 
ailesi arasındaki arazi ihtilafı yerel mahkemece sonuca bağlanmıştır. Henüz karar kesinleşme
diği için bu konuda bir diyeceğimiz yoktur. Ancak Dogankaya Köyü halkından ve Umut ailesi
nin ileri gelenlerinden köy imamı ve Şıh Abdulgâni Umut Sünni köylerde cihat ilan ederek ara
zi ihtilafını gerekçe göstermek suretiyle sünni ve alevi vatandaşlarımızın yaşadığı bölgeyi biri 
birinden ayıran 2 kilometre uzunluğunda, 1,5 metre yüksekliğinde bir taştan duvar ördürtmüştür. 
Duvarın yapımı sünni köylerden günde 200 kişi getirilmek suretiyle 5-10 traktörle çalıştırılıp, 
9 günde örülmesi tamamlanmıştır. Duvarın örülmesi herhangi bir tarlanın veya bir arazinin 
belirlenmiş sınırlarında da değildir. 

Coğrafî yapı olarak vadinin yar kısmından başlanmak suretiyle gelişigüzel düz arazinin 
ortasından çekilmek üzere 2 kilometre uzunluğunda devam ettirilmiş, diğer ucu dağa dayandı
rılmıştır. Bu şekilde de köyler arasındaki gerginlik tırmandırılmış, kardeşçe 300 seneden beri 
yaşayan bu toplum, düşman kardeşler halinde karşı karşıya getirilmiş, nifak tohumları atılmış 
sıcak bir çatışmaya dönüştürme noktasına getirilmiştir. 

Olayda köy korucuları görev almış ve hatta jandarmanın da ihmali görülmüştür. 
Toplum alışamadığı, geleneklerine ters düşen, tahrik edici, utanç verici bir ayırımı belge

leyen, yarını kuşku altında bırakan basında da yer alan bu utanç duvarı devlet eliyle bir an 
evvel yıkılmasını beklemektedir. 
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Bir Meclis araştırılması kabul edildiğinde olayın Cumhuriyetimize, parlamenter sisteme 
yönelik bir takım karanlık güçlerce desteklenip, desteklenmediği de ortaya çıkabilecektir. 

Bu duvar ile senelerdir altyapısı hazırlanmış dış desteklerle desteklendiği yaygınlaşmış, millî 
bütünlüğümüzü bozacak nitelikte gerici mihraklarca senaryosu hazırlanarak sahneye konul
muş gelecekteki nesli sağ-sol veya alevi-sünni çatışmasına götürecek şekilde kin, nefret tohum
ları ekilmiştiri. 

Hiçbir parlamenterimizin ve siyasî partilerimizin böylesine bir olayı tasvip edeceğine inan
mıyoruz. 

Bu nedenle Cumhuriyetimize ve parlamenter rejimimize yönelik bu olayların aydınlığa çı
karılması ve gerekli önlemlerin en kısa zamanda alınması amacıyla Anayasanın 98, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ede
riz. 

tlhami Binici 
Bingöl 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — önerge üzerinde sırasıyla Hükümete, siyasî parti gruplarına ve önerge sahi
bine söz vereceğim. 

İlk olarak Hükümet adına İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu'ya söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Diyarbakır) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; Bingöl Milletvekili Sayın İlhami Binici ve 22 arkadaşının, Bingöl İli Adaklı ve Ka-
rer Bölgesinde yaşayan vatandaşlar arasında cereyan eden olayların nedenlerini ve bu konuda 
alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca, Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi üzerinde görüşlerimi arz etmek 
üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesile ile hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, aslında önerge konusu olay, Bingöl ilimizin bahsedilen köylerinde 
iki vatandaşımız arasındaki bir arazi, bir ihtilafından ibarettir. Bu konunun buraya getiriliş 
maksadını da anlayamadım; çünkü, bu özel bir arazi ihtilafıdır. Müsaadenizle bu konudaki 
görüşlerimizi arz etmeye çalışacağım. 

Sayın milletvekilleri, iktidarımız işbaşına geldiğinden bu yana, yurdumuzdaki bölgeler ara
sında gelişmişlik farkını asgariye indirerek, Doğu ve Güneydoğdu'nun kalkınmasına büyük önem 
vermiş bulunmaktadır. Bu nedenle 12 Aralık 1984 tarihinde Bakanlar Kurulunca, 29 ilimiz, 
kalkınmada öncelikli il olarak ilan edilmiş ve bu illerin 14 tanesi birinci derece öncelikli, 15 
tanesi ikinci derece öncelikli il grubuna ayrılmıştır, önergede sözü edilen Bingöl ilimiz de, bi
rinci derecede kalkınmada öncelikli iller arasında üçüncü sırada yer almıştır. Geçtiğimiz altı 
yıl içerisinde, Türkiye, büyük bir gelişme ve yapı değişikliği içerisindeydi. 

Otuz kırk yılda hatta Cumhuriyet süresince yapılamayan ekonomik, sosyal ve idarî reform
lar, iktidarımız tarafından gerçekleştirilmiştir. Daha önceki konuşmalarımda da bir nebze bah
setmiştim, burada yine tekraren söylüyorum: Cumhuriyet döneminde, 1983 yılına kadar, 24 
bin köye elektrik götürülmesine karşılık, bugün elektriksiz köy kalmamıştır, ayrıca, bu yıl, 2 
bin mezraya elektrik götürülmesi planlanmıştır. 

1983 yılı sonunda 10 300 köyde telefon olmasına karşılık, bugün, telefonsuz, sadece 20 
köy kalmıştır. Bu köylerin de yol konusu halledildiğinde, bu yıl içerisinde telefona kavuşacak
lardır. Ayrıca, buna ilaveten, yine 2 bin mezraya da bu yıl telefon götürülecektir. 
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Yine, bugün bütün köylerimizin okul, yol ve içme suyu gibi, altyapı sorunları da, iki elin 
parmaklarını geçmeyecek kadar azalmış durumdadır. 

Değerli milletvekilleri, Doğu Anadolumuzun kıymetli illerinden birisi olan Bingöl tlimiz 
de, iktidarımız döneminde, gerek altyapı ve gerekse diğer önemli yatırımlardan nasibini büyük 
ölçüde almış bulunmakta olup, bundan böyle de almaya devam edecektir. 

Bingöl tlinde, iktidarımız döneminde yapılmış olan kalkınmaya yönelik yatırımların ta
mamından burada bahsetmeye zamanımız müsait değildir. Sadece, bu ilimizin çehresini yakın 
zamanda değiştirecek olan iki önemli yatırımdan bahsetmek istiyorum. Bunlardan biri Gayt 
Barajı olup, 1991 yılında hizmete girecek ve bu ilimizde şimdiye kadar sulanabilir arazi büyük
lüğündeki toprağı sulayacaktır. Bu şekilde Bingöl İlimizin sulanan arazisi, bu proje ile ikiye 
katlanmış olacaktır. 

Bingöl tlinde başlatılan ikinci önemli proje ise, Bingöl-Muş Kırsal Kalkınma Projesidir. 
Dış kredi ihtiyacı tFAK tarafından karşılanan bu proje, tamamlanmış olup, uygulamaya bu 
yıl içerisinde başlanmış bulunulmaktadır. Bu projenin uygulanılmasıyla da, bölgedeki tarım 
ve hayvancılık alanında çok önemli gelişmeler sağlanmış olacaktır. Ayrıca, Doğu Anadolu Böl
gesinde yem bitkisi ziraati ve hayvancılık, et sanatlarını geliştirme ve kırsal kalkınma projeleri 
ve bölgedeki diğer illerde ihtiyacı duyulan dış kredinin temini amacıyla, Uluslararası Tarımsal 
Kalkınma Fonuna müracaat edilmiştir. 

İLHAMI BtNlCt (Bingöl) — Sayın Bakan, bir tek fabrika var mı? 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADlR AKSU (Devamla) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; Bingöl İlimizde olağanüstü bir toplu göç söz konusu değildir. Memleketin her yerin
de olduğu gibi, bu ilimizde de kırsal kesimde yaşayan bazı vatandaşlarımızın, sanayi bölgesi 
olan büyük şehirlere veya kent merkezlerine ekonomik nedenlerle göç ettikleri bir vakıadır. Bu 
durumun da, huzurun sağlanmasıyla herhangi bir ilgisinin bulunmamakta olduğunu takdir 
edersiniz. 

Her Türk vatandaşının, Anayasamızdaki temel hak ve hürriyetlerden, eşitlik ve sosyal adalet 
gereklerine göre yararlanarak, millî kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat 
sürme, maddî ve manevî varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu
na yürekten inanan İktidarımız, vatandaşlarımızın hiçbirisinin diğerinden farklı olduğunu ke
sinlikle düşünmemektedir; şüphesiz sizler de böyle düşünüyorsunuz. Zira, Anayasamızın 10 
uncu maddesinde ifadesini bulduğu gibi; herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî 
inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Devlet 
organları ve idare makamları, bütün işlemlerinde, vatandaşlar arasında eşitlik ilkesine uygun 
olarak hareket etmek zorundadırlar. 

Değerli milletvekilleri, Hükümet olarak, bütün siyasî meselelerde olduğu gibi, toplumsal 
olaylara da bakışımız, kavgadan uzak, uzlaşıcı ve yapıcı olmaktır. Biz, Misâk-ı Millî hudutla-
rıyla belirlenmiş bu topraklar üzerinde yaşayan 55 milyon insanı aynı Allah'a, aynı kitaba inan
malarından ve aynı ülke toprakları üzerinde yaşamalarından, aynı kültürü ve millî değerleri 
paylaşarak, kaderde, tasada ve kıvançta aynı duyguları paylaşmalarından dolayı bir bütün ha
linde görüyoruz. Ülkemiz insanlarını birbirine bağlayan bu kadar ortak değerin bulunmasını, 
birlik ve beraberliğimize yetecek asgari unsurlar olarak yeterli görmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, Bingöl İlimizde düşünce veya inanç farklılıklarından dolayı vatan
daşlarımızın çatışmaya gittikleri, kavga ettikleri yolunda ilgili makamlara herhangi bir olay 
intikal etmemiş bulunmaktadır. Biraz önce de ifade ettiğim gibi, iktidarımız, vatandaşlar ara-
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sında hiçbir ayırımı şimdiye kadar kabul etmemiştir. Adaklı ilçesinde, ayırım yapılan bölgeler 
olduğu, bir bölgenin sağ, diğer bölgenin ise sol partilere oy verdiği veya çeşitli mezheplere bağ
lı insanların, belli görüşler doğrultusunda oy kullandıkları iddialarını öne sürmek, kesinlikle, 
sağduyu sahibi olanların düşünmesi bile hatalı olan konulardır. Karer bölgesindeki köylerde 
de vatandaşlarımız çeşitli siyasî partilere oy vermektedirler. Sözü edilen köylerde, arazi ihtilafı 
nedeniyle, toplumsal veya ideolojik herhangi bir olay meydana gelmemiştir. Adaklı ilçesi Do-
ğankaya Köyünden Ali Rıza Umut ile Elmaağaç Köyü Tenyan Mezrasından Alican Polat Çele
bi arasındaki arazi ihtilafı -takriben 54 bin metrekarelik bir arazi- tamamen hukukî bir mesele
dir. Bu taşınmazla ilgili olarak anılan şahısların, 1979 yılında Kığı Asliye Hukuk Mahkemesi
ne dava açmaları sonucunda, 1.3.1989 tarihinde, Ali Rıza Umut lehinde karar verilmiştir. Bu
nun üzerine, Alican Polat Çelebi bu karara Yargıtay nezdinde itirazda bulunmuş; ayrıca, veri
len mahkeme kararının kesinleşmediğini ileri sürerek, söz konusu araziye, Ali Rıza Umut tara
fından duvar örülmesinin durdurulmasını Adaklı Kaymakamlığından talep etmiştir. Bunun üze
rine, bazı kısımlarda 80-100 santim yükseklik ve 40-60 santim eninde, 390 metre uzunluğunda, 
hiçbir ilave malzeme kullanılmadan, ihtilaflı gayrimenkul üzerinde, yurdumuzun birçok kö
yünde arazi sınırlarında yapıldığı gibi, taş yığını şeklinde yapılan taş duvar çekme işlemi de 
bu müracaat üzerine durdurulmuştur. Adı geçen şahıslar arasında tamamen hukukî bir konu 
olan bu ihtilaf bahsedildiği şekilde, Alevî-Sünnî veya köyler arası bir ihtilaf olmayıp, kişisel 
anlaşmazlıklardan kaynaklanan olay niteliğindedir. 

Bahse konu köyler arasında duvar örülmesinde, köy korucularının görev alması ve jan
darmanın ihmali söz konusu değildir. Köyler arasında hiçbir olay ve karşı karşıya gelme veya 
çatışma olmamıştır. Mahkeme kararından sonra, taraf şahısların birbirlerini suçlamaları da, 
olayın mezhep farklılığından değil, kişisel anlaşmazlıklardan kaynaklandığını teyit etmekte
dir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yukarıda etraflıca izahına çalıştığım gibi, Bingöl ili
miz, doğu bölgemizde süratle kalkınan ve birinci derecede öncelikli illerimiz arasında yer alan 
önemli bir il olup, olağanüstü hal uygulanan illerimiz içerisinde de olayın en az meydana gel
diği illerimizden biridir. Bu ilimizde, asayiş, huzur ve güven hâkimdir. Devlet ve onun görevli
leri, halka hizmet için görevlerinin başındadırlar. 

Bu düşünce ve duygular içerisinde, Meclis araştırması açılmasını talep eden önergenin red
dini takdirlerine arz eder, hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Mehmet Ali Doğuşlu. 
Buyurun Sayın Doğuşlu. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA MEHMET ALİ DOĞUŞLU (Bingöl) — Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; Anayasanın 98, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince, Bingöl Millet
vekili tlhami Binici ve 22 arkadaşının, Bingöl tli ve bilhassa ağırlık taşıyan Adaklı ilçesinin 
Karer Bölgesiyle ilgili Meclis araştırması açılması isteklerine, Anavatan Partisi Grubu adına 
cevap vermek için huzurlarınızdayım. 

Sayın Milletvekilleri, istenilen araştırma önergesinin ilk iki cümlesini aynen okumadan 
geçemeyeceğim, önergede deniliyor ki: "Bingöl tli Cumhuriyet tarihimizde görülmemiş bir ih
malkârlığın vurdumduymazlığını yaşıyor. Altı yıldan bu yana, siyasî iktidarı elinde bulundu
ran ANAP Hükümeti, bu ilimize önemli hiçbir yatırım yapmadığı gibi, halkını kendi kaderi 
ile başbaşa bırakmıştır." 
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Anavatan Partisini, buna benzer cümlelerle devamlı tenkit etmektedirler. Yüce Meclisin 
huzurunda kendilerinden soruyorum ve bazı yatırımları hatırlatmak istiyorum: 

Diyarbakır-Genç, Bingöl-Karlıova, Çat-Erzurum yolu, Anavatan Partisi iktidarı döneminde 
yapılmadı mı? Karakoçan-Çan-Kığı yolu ve gene Bingöl-Kartal, Sancak-Kiğı yolu çalışmaları 
bitmedi; ama bu iktidar döneminde yapılmıyor mu? 

Bingöl Sancak Gayt Barajı, Bingöl'ü tamamen sulayacak ve inşallah bu yılki 8 milyar li
ralık ödeneğiyle bitecek olan bu baraj, Anavatan Partisi İktidarının hizmeti değil midir? 

özlüce Barajı dört yıl önce ihale edildi ve çalışmaları hızla devam ediyor. Sadece bu yıl 
için ayrılan 40 milyar liralık ödeneğiyle, çalışmalar daha da hızlanacak ve ilerleyecektir. Bu, 
iktidarımızın eseri değil midir? 

Bingöl Gülbahar Barajının bütün çalışmaları bitti, ihale safhasındadır, inşallah ona da 
başlanacaktır. Gene, Adaklı, Danatepe, Döşlüce, Akbinek, Çeribaş ve Bağlarpınar'ını sulaya
cak Adaklı sulama projesi -ki, bu yıl iki milyarın üzerindeki ödeneğiyle hız kazanacak- bu, 
İktidarımızın yaptığı hizmetlerden değil midir? 

1966 ve 1971 depremlerinden kalan, ayrıca yakın tarihlerde meydana gelen yer kaymaları 
nedeniyle açıkta bulunan vatandaşlara, birçoğu ihaleli, bazıları da kendi evini kendin yap me
toduyla 2 000'in üzerinde konutun bir kısmı bitti, diğerlerinin ihaleleri de geçen yıl yapıldı. 
Bunları hizmet saymıyorlar mı? 

Köy Hizmetleri tarafından 7 köyün geçen yıl yeniden konutları ihale edildi ve yapımına 
başlandı; eskiden yapılanlar da ayrı bir hizmet değil midir? 

İki yıllık yüksekokul binaları yapılıp, öğretime açılmadı mı? Akla gelen bütün liselerin 
çoğunun inşaatı, Anavatan Partisi İktidarı döneminde yapılmadı mı? 

Geçen yıl inşaatına başlanan Solhan Endüstri Meslek Lisesine, bu yıl 1,3 milyar lira öde
nek ayrılmış, ayrıca, inşaatına bu yıl başlanacak olan Kiğı Endüstri Meslek Lisesine 500 mil
yon lira ödenek ayrılmış olup, kısa zamanda tamamlanacaktır. 

Bingöl'ün hasretle beklediği devlet hastanesinin temeli atılmış olup, inşaası devam etmek
tedir. Bu yatırım için de 6,5 milyar lira ödenek ayrılmıştır. Bunları yatırım saymıyorlar mı? 

Bingöl'e bağlı telefonsuz köy yok; varsa, söylesinler. Bütün köylere elektrik, hatta yüzde 
90'nın üzerinde mezraya elektrik verilmedi mi? 

Köy yolları, içme suları ve sulama kanalları inşasına hız verilip yapılmadı mı? Et ve Balık 
Kurumu kombinaları bu dönemde yapılmadı mı? 

Bütün köylere, hatta, on hanenin üzerindeki mezralara okullar ve lojmanlar yapılmadı 
mı? Zannetmiyorum ki, bu hizmetler doğudaki başka illerde yapılmış olsun. 

Birçok köye ortaokul ve cami yapıldı. 
özet olarak, Cumhuriyet döneminde, 1923-1983 yılları arasında, ülkemize verilen hizmet

ler kadar, Anavatan Partisi Hükümetinin altı yıllık iktidarı döneminde ülkeye hizmet verilmiş
tir. 

Yine, bu yıl yapılmakta olan birçok hizmeti hatırlatmak istiyorum: Emniyet sarayı, polis 
lojmanları, Millî-Eğitim lojmanları birçok il ve ilçede yapılmadı mı? Yalnız bu yılki yatırım 
programında, Bingöl merkezinde 50, ilçelerde 20'şer adet polis lojmanı yapılıyor. 

Solhan ve Karlıova'da, bölge trafik istasyonları yapılıyor. Doğum hastanesi yapıldı ve bit
ti. Bunların hepsi hizmet değil midir? 
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Bingöl'ün Düzağaç mevkiine baksınlar. Sayın Ilhami Binici'ye buradan sesleniyorum; Bin
göl'ü eskiden de biliyor, Anavatan İktidarı döneminde de biliyor; Düzağaç mevkiini gözünün 
önüne getirsin. Düzağaç mevkiinde, iki üç tane resmî binadan başka bir şey yokken, Anavatan 
İktidarı döneminde, bugün yepyeni bir şehir görünümüne gelmiştir. Burada, resmî binalar, okul
lar, kooperatif evleri, hepsi, Anavatan İktidarı döneminde yapılmıştır. Yeni şehri kendisinin 
görmesini de tavsiye ederim. 

Sayın milletvekilleri, Anavatan Partisi İktidarı döneminde yapılan hizmetleri inkâr etmek 
mümkün değildir. Kendilerine, Bingöl'de yapılan hizmetleri, mahallinde tekrar incelemelerini 
ve görmelerini tavsiye ederim. Un fabrikası, tuğla fabrikası... Bunlar hep iktidarımızın eserle
ridir. Birçok kuruluşların hizmet binaları, belediye işhanı, hizmet binası ve benzeri hizmetler, 
hep Anavatan İktidarı döneminde yapılmıştır. 

Şimdi, gelelim, önergenin esas ikinci kısmındaki Adaklı ve Karer bölgesi ile ilgili Meclis 
araştırması isteği bölümüne: Buna da şaşmamak ve hayret etmemek mümkün değildir. Çün
kü, bunlar, tamamen uydurulmuş, şişirilmiş konulardır. 

İLHAMI BİNİCİ (Bingöl) — '^Uydurulmuş" dersen onun altında kalırsın. 
MEHMET ALİ DOÖUŞLU (Devamla) — Yine, önergeden bir iki cümleyi aynen okuyo

rum. 
Önergede "...Bütün bu elverişsiz koşullar -yani, hizmetler gitmemiş, işte bilmem şunlar 

olmamış;- toplumu karşı karşıya getirmiş ve vatandaş, bu güçlüklerin de etkisi ile, demokrasi
nin olanağı olması gereken siyasî düşünce ve inanç farklılıkları, sıcak kavgaya dönüşme aşa
masına gelmiştir. Bu durum, basına da yansıyan utanç duvarı ile somut olarak ortaya çıkmış
tır." diyorlar. 

İLHAMI BİNİCİ (Bingöl) — Yalan mı? 
MEHMET ALÎ DOĞUŞLU (Devamla) — Aynen devam ediyorlar... 
BAŞKAN — Sayın Binici, size de söz sırası gelecek; lütfen müdahale etmeyiniz. 
MEHMET ALİ DOĞUŞLU (Devamla) — Özetle, köylere, bölgeleri, bir kısmını sağcı, bir 

kısmını solcu ve hatta -çok üzülerek söylüyorum, dilim varmıyor esasında, cumhuriyet tari
hinde böyle bir ayırım yapmayı da kendilerine yakıştıramıyorum- vatandaşı, sünnî ve alevî di
ye ikiye ayırmışlardır. Cumhuriyet tarihinde, Alevîlik, Sünnîlik, şeyhlik diye bir şey yoktur; fa
kat bunlar, önergelerinde geçen kelimelerdir. Bunları da kesinlikle kabul etmiyorum... 

İLHAMI BİNİCİ (Bingöl) — Biz ayırım yapmıyoruz; ayırım yapanların ortaya çıkarıl
masını istiyoruz. 

MEHMET ALİ DOĞUŞLU (Devamla) — Bir dakika... 
Esas üzüldüğüm nokta burasıdır. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; basında da geçen "utanç duvarı" ibaresiyle ilgili, araş

tırmanın bir paragrafını da okumadan geçemeyeceğim, özellikle altını çiziyorum; bakın, söy
ledikleri sözler şunlar: "Bu duvarla, senelerdir altyapısı hazırlanmış, dış desteklerle desteklen
diği yaygınlaşmış, millî bütünlüğümüzü bozacak nitelikte, gerici mihraklarca senaryosu hazır
lanarak sahneye konulmuş, gelecekteki nesli sağ-sol veya Alevî-Sünnî çatışmasına götürecek 
şekilde kin ve nefret tohumları ekilmiştir." 

Katiyen böyle bir şey yoktur. 
Sayın milletvekilleri, ben de, burada, bu söylenilen ve önergede yazılanların tamamen ak

sini açıklayacağım. Ayrıca, bu senaryonun başlangıcını, basında geçen sözlerle ispatlamaya ça
lışacak ve bu hususta idarî makamlardan aldığım bilgileri arz edeceğim. 

— 114 — 



T.B.M.M. B : 88 13 . 3 . 1990 O : 1 

17 Mayıs 1989 tarihli Milliyet Gazetesi... Sayın tlhami Binici, Milliyet muhabirini alıyor... 
Hangi arkadaştır bilmiyorum, bu arkadaşa da üzülüyorum; nasıl gitmiş, nasıl böyle bir beya
nat vermiş, ona da hayret ediyorum. 

ÎLHAMÎ BÎNÎCÎ (Bingöl) — ödül aldı, birincilik aldı o gazeteci arkadaş.. 
MEHMET ALİ DOĞUŞLU (Devamla) — İki kişi arasındaki bir hudut meselesi... Milli

yet Gazetesinin başyazısı, büyük puntolarla "Utanç duvarı" ve gene resmin altında "Çin Şeddi" 
yazıyor. Ayrıca, İlhami Binici'nin, bir toplulukta yaptığı konuşmalarla ilgili bir resmi de kes
miş, o duvarın yanına monte etmiş. Böyle bir olayı da, ne şekilde gazeteye başmanşet yapmış; 
buna da hayret ediyorum... Burada uzun boylu yazılar yazmış; "yok, jandarma kumandanı, 
duvarın yapılmasında, diğer taraftaki bir kişiye yardım etmiş; yok, halk böyle olmuş; ebeler 
şöyle gitmiş, böyle gitmiş..." Yani, çeşitli yazılar... Devam ediyor; "2 kilometre uzunluğunda 
'Çin Şeddi' yapılmış. Köy grupları arasında çekileni kilometrelik duvar Çin Şeddidir. Yani, 
karşı taraftan bu tarafa geçmeyi engellemektedir." diyor. Yani, bunlar tamamen gerçek dışıdır, 
hakikatlerle bir ilgisi yoktur. Bunun üzerine Bingöllü vatandaşların, 27 Mayıs 1989 tarihli Türkiye 
Gazetesinde bir beyanatı var, onu da aynen okuyorum: 

"Bingöllü vatandaşlar, milletvekiline, 'Milleti bölmek yakışmıyor' Bingöl 17.5.1989 tarihli 
bir İstanbul gazetesinde sürmanşet şeklinde yayınlanan 'Utanç Duvarı" ve 'Çin Şeddi" başlıklı 
haberler üzerine, Bingöl Vali Vekili Süleyman Kamçı ve haberde ismi geçen Abdülgani Umut, 
gazetemize açıklamalarda bulundu. Bingöl Vali Vekili Süleyman Kamçı, söz konusu haberle
rin incelendiğini ve gerekli tahkikatın yapıldığını belirterek şunları söyledi; 'Yazı konusu olan 
9 Alevî ve Sünnî köyün arasına çekilen 1,5 kilometrelik set, yanlış anlaşılıp ve abartılarak ya
zılmıştır. Konu ile alakalı olarak Adaklı Kaymakamlığından aldığımız bilgiye göre, dava tama
men iki şahıs arasındaki hukukî bir meseleden ibarettir, 'öte yandan, haber üzerine gazetemi
zin Bingöl temsilciliğini ziyaret eden Abdülgani Umut, temsilcimiz Remzi Karaca'ya şu açıkla
mada bulundu; "14.5.1989 tarihinde Bingöl SHP milletvekili İlhami Binici, bir gazete muha
biri ve beraberinde bir kısım köylüyle Doğankaya'ya geldiler. Milletvekili Binici, duvarı gaze
teciye göstererek, 'Bu duvarın karşı tarafı SHP, diğer tarafı ise ANAP'a oy verdikleri için bu 
duvarın çekildiğini belirtti. Ben ise müdahale ettim, bu duvarın, siyasetle ve Alevîlikle-Sünnîlikle 
bir ilgisi olmadığını, hukukî bir mülkiyet meselesinin olduğunu söyledim" diyorlar. 

Gazetedeki bu yazılardan sonra, durumu, kendi fikirlerimle açıklamak istiyorum: 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; basından bu durumları öğrenince, hemen Bingöl Vali

sinden, Adaklı Kaymakamından ve Sayın İçişleri Bakanımızdan -kendileri buradadır- durumu 
sordum; işin, tamamen iki kişi arasında bir hukukî dava olduğunu öğrendim. Adaklı İlçesine 
bağlı Doğankaya Köyü ile Elmaağaç Köyü, birbirlerine komşu iki köydür. Doğankaya Köyün
den Ali Rıza Umut ile Elmaağaç Köyünün Tenyan mezrasından Alican Polat arasında bir arazi 
ihtilafı on yıldan beri devam etmektedir. Kiğı Asliye Hukuk Mahkemesi, neticede, Ali Rıza 
Umut lehine karar vermiş; Ali Rıza Umut da ihtilaflı kısmı taş duvarla örmeye başlamış. Kay
beden Alican Polat Çelebi, Adaklı Kaymakamlığına müracaat etmiş, olayın, Yargıtaya gittiği
ni, henüz kesinleşmediğini söylemiş; bunun üzerine, yapılan taş duvar, kaymakamlık tarafın
dan durdurulmuştur. 

İLHAMİ BİNİCİ (Bingöl) - Yalan, yalan... 
MEHMET ALİ DOĞUŞLU (Devamla) — Durdurulmuş... 
İLHAMİ BİNİCİ (Bingöl) — Yalan. 
MEHMET ALİ DOĞUŞLU (Devamla) — Ben görmedim, sen gittin gördün... 
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BAŞKAN — Sayın Binici, lütfen efendim, söz sırası size geldiğinde konuşursunuz, lütfen 
yerinize oturun. 

tLHAMt BtNtCt (Bingöl) — O kürsüde milleti temsil ediyorsunuz... 
BAŞKAN — Sayın Binici, lütfen yerinize oturun. 
MEHMET ALt DOĞUŞLU (Devamla).— Ben Hükümetin ilgililerinden aldığım bilgiyi 

söylüyorum. Duvarı siz gitmiş görmüşsünüz. 
tLHAMt BtNtCt (Bingöl) — Sen çok iyi bitiyorsun oradaki durumu. Yüce Meclisin kür

süsünden konuşuyorsun... Ayıptır... 
MEHMET ALt DOĞUŞLU (Devamla) — Çok iyi biliyorum, sabret... 
BAŞKAN — Sayın Binici, karşılıklı konuşmayın. 
Sayın konuşmacı, siz de Sayın Binici'ytmuhatap almayın, Yüce Meclise konuşun, lütfen 

cevap vermeyin. 

MEHMET ALt DOĞUŞLU (Devamla) — Peki Sayın Başkanım. 
Bu çekilen duvar, taş duvardır, harçsız olarak örülmüştür, Memleketimizin her yerinde, 

herkes kendi tarlasının etrafını taş duvarla çeviriyor, bunu görmeyen yoktur. Bu bir utanç du
varı değildir, bir Çin Setti değildir; tarlanın sınır duvarıdır. Bunu fırsat bilenler, kendilerine 
taraftar bulmak için olayı büyütmüşlerdir, önemli bir konu değildir. Bu olay, iki kişi arasında 
geçen, -Sayın içişleri Bakanımın da açıkladığı gibi- tamamen hukukî bir meseledir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Meclis araştırması açılması istenilen önergede belirti
len durumlar, Adaklı veya bahse konu Karer bölgesinde mevcut değildir. Halk, ne gruplara 
ayrılmıştır, ne göçe zorlanmıştır, ne de bölünmüştür. Zaten, bu sıralarda, böyle ayrımları dile 
getirmenin de, bence sakıncası vardır; hiçbir faydası yoktur. Büyük bir yanlışlık yapılmıştır. 
Bu ortamda, böyle bir ayrılığı ortaya getirmek, bence, en büyük hatadır; ben bunu hata olarak 
kabul ediyorum. 

Halk, senelerden beri devam eden kardeşlik ve komşuluk bağlarıyla birbirlerine bağlıdır. 
Zaten, Adaklı, yeni ilçe olmuş, bütün köyleri ve mezralarıyla, ilçe olmanın sevincini yaşıyorlar 
ve yaşamaktadırlar. Bugüne kadar iç içe beraber yaşamış, iyi ve kötü günlerini birlikte geçir
miş, birbirlerinin komşuluk haklarına riayet etmiş; düğünlerine, ölümlerine, acı ve tatlı günle
rine birlikte koşmuşlardır; birbirlerinden kız almış, birbirlerine kız vermişlerdir. Soruyorum 
Sayın Binici'yCt kendilerinin ağaları Zeynel Abidin Yurtsever'ih, doktor Arifin anneleri nere
lidir? Bunlar Karabaş'lı değiller midir? Senin "Sünni" dediğin köyden değiller midir?.. Birbir
lerine devamlı kız alıp vermiyorlar mı? Düğünlerine beraber gidip gelmiyorlar mı?.. Bütün bunlar 
yalansa, söyleyin... 

BAŞKAN — Sayın konuşmacı, böyle karşılıklı konuşmak diye bir usulümüz yoktur; lüt
fen Meclise hitap edin. 

MEHMET ALt DOĞUŞLU (Devamla) — Birbirlerine kız alıp, kız vermişlerdir. Bu birlik 
ve beraberlik devam etmektedir; hatta, daha açık söyleyeyim, önerge sahibi Sayın tlhami Bini
ci* nin akrabalarından birkaçı ile bizzat görüştüm -eski parlamenterler de dahil; Doktor Arif 
Hikmet Yurtsever eski senatördür, Hasan Celalettin Ezman eski parlamenterdir ve Bingöl'de 
akrabaları vardır, bunlardan da sordum, bunlarla da bizzat görüştüm- böyle kin duygularının, 
ikilik durumlarının mevcut olup olmadığını sordum; katiyen katılmadılar; "Biz bugüne kadar 
beraber yaşadık, beraber yaşayacağız, tki kişi arasındaki arazi ihtilafı bizleri ilgilendirmez; ta
mamen hukukî bir durumdur" dediler. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Adaklı İlçesi halkı bir bütündür, Bingöl halkı bir bü
tündür, Türkiye bir bütündür. Bu vatan üzerinde yaşayan halk Türktür, Müslümandır. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Halkımızın yüzde l'ini teşkil eden azınlıklar herkes ta
rafından bilinmektedir. Kimse, kendine taraftar bulmak için halkımızı bölmeye çalışmasın. Hal
kımız bilinçlidir; böyle sözlere aldırış etmez ve etmeyecektir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Beni burada üzen -kendilerinden özür dilerim, alınmasınlar- 22 sayın milletvekilimizin, 
Adaklı ve Karer bölgesini tanımadan bu önergeye imza koymalarıdır. Bu beni hayrete düşür
müştür. 

Sözlerime son verirken, Meclis araştırması önergesine, Anavatan Grubu olarak ret oyu 
vereceğimizi beyan eder, hepinize saygılarımı sunarım. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
İLHAMI BİNİCİ (Bingöl) — Sayın Başkan, şahsıma sataşma var; izin verirseniz sataşma 

ile ilgili söz istiyorum. 
BAŞKAN — önerge sahibi olarak söz sıranız gelince konuşacaksınız efendim. 
İLHAMI BİNİCİ (Bingöl) — önerge sahibi olarak benim konuşma hakkım ayrıdır Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — önerge sahibi olarak konuştuktan sonra, sataşmanın nerede olduğunu söy

lersiniz, değerlendiririz. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Mahmut öztürk, buyurun efendim. (DYP sıraların

dan alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 

sayın üyeleri; Bingöl Milletvekili Sayın tlhami Binici ve 22 arkadaşının, Bingöl İli Adaklı ve 
Karer bölgesinde yaşayan vatandaşlar arasında cereyan eden olayların nedenleri ve bu konuda 
alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi üzerinde, Doğru Yol Partisi 
Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 

BAŞKAN — Sayın konuşmacı, bir dakikanızı rica ediyorum. 
Sayın bakanlarımızın Meclise gelmeleri bizi sevindiriyor; ancak, sayın bakanlar gelince, 

Meclis müzakerelerini takip edemez duruma giriyoruz. Lütfen Meclisin müzakerelerine imkân 
versinler. 

Buyurun Sayın öztürk. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Başkan, söz konusu önerge, mekân olarak sa

dece bir ilimizi ilgilendiriyor; konu olarak da, hukukî, yani Yüce Türk Milleti adına karar ve
ren mahkemeleri ilgilendiriyor. Bunun çözüm yeri Yüce Meclis değildir, mahkemelerdir. Konu
ya biz böyle bakıyoruz, böyle görüyoruz. 

Sayın Başkan, bu önergede, mutlaka doğru olanlar var, katıldığımız noktalarda var; katıl
madığımız noktalar da... Doğru olanlar şunlardır: Bingöl ilinde, gerçekten bir göçün olduğu, 
kalkınmada öncelikli yörelerdeki iller arasında en geri kalmış il olduğu; burada, son oa yılda, 
Sayın ANAP Sözcüsünün iddia ettiği gibi, bir zenginleşme, bir refahın olmadığı; aksine, fakir
leşmeden dolayı, anarşi ve terörden dolayı bir göç olayının olduğu doğrudur. Bu ilimiz, diğer 
kalkınmada öncelikli yörelerdeki iller gibi, kalkınmadan, çağ atlayan(!) Türkiye'deki kalkın
madan nasibini almamıştır; bunlar doğrudur... 

HASAN ÇAKIR (Antalya) — Sayın Mehmet Ali Doğuşlu, yapılan hizmetleri saydı. 
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MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Onlara cevap vereceğim efendim. 
önergede, yanlış olan hususlar var, biz bunlara katılmıyoruz ve bunu şiddetle de reddedi

yoruz. 
Her şeyden önce, önergede, Alevîlik-Sünnîlik ayrımına yer veriliyor. 
Yüce Meclisin sayın üyeleri, muhterem arkadaşlar; Türkiye'de herkes birinci sınıf vatan

daştır; doğulusu-batılısı, güneylisi-kuzeylisi, tç Anadolulusu, herkes birinci sınıf vatandaştır. 
Bu konuların istismarı yapıla yapıla, İstiklal Harbini yapan Türk Milleti, bugün birbirine düş
müştür. Alevî olanların ikinci sınıf, Sünnî olanların da birinci sınıf vatandaş oldukları görüşü
ne şiddetle karşı çıkıyoruz; herkes, Türkiye'nin birinci sınıf vatandaşıdır. 

Bu gibi konuların istismarı, bu gibi konuların gündemde tutulması, ancak Türkiye'yi par
çalamak isteyen dış güçlerin ekmeğine yağ çalmaya yarar. Onun için, biz, önergedeki bu görü
şe katılmıyoruz ve bugün, dökülen kanların altında da, bu gibi fikirlerin, gizli veya açık olarak 
gündeme getirilmesinin yattığı kanaatindeyiz. 

Yine, "Alevîler sola, Sünnîler sağa oy veriyor" görüşüne de katılmıyoruz; çünkü, Türki
ye'de siyasî partiler, dinî inançlar üzerine kurulmamıştır; ve çünkü vatandaşlar, mezhep ve inanç
larına göre değil, siyasî inançlarına göre oy veriyor. 

MAHMUT ALINAK (Kars) — Ya Doğru Yol?.. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Doğru Yol Partisinde Alevî vardır. Alevîlerden, Doğ

ru Yol Partisine oy verenler de vardır, vermeyenler de vardır. Hele hele, Türkiye Cumhuriyetini 
kuran Cumhuriyet Halk Partisinin ve onun devamı olduğunu iddia eden Sosyaldemokrat Halkçı 
Partinin bir Alevî mezhep partisi olduğu görüşüne katiyetle katılmıyoruz. Eğer öyle olsaydı, 
bu parti, küçük bir parti olurdu ki, bu parti, bugün, iktidara alternatif bir parti olarak Türki
ye'nin gündeminde yer alıyor. Biz, bu gibi görüşlere katılmıyoruz, katılmak da istemiyoruz. 

ÎLHAMÎ BİNÎCÎ (Bingöl) — Sayın konuşmacı, önergeyi iyice okusaydınız, bizim zaten 
onları dile getirdiğimizi görürdünüz. 

BAŞKAN — Sayın Binici, lütfen oturduğunuz yerden müdahale etmeyiniz. Söz sırası size 
gelince bütün bunları söylemek hakkına sahipsiniz. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; aynı ilin 
milletvekillerinden biri olan sayın ANAP sözcüsü, burada "şunu yaptık" dedi; bir diğeri de 
"bunu yapmadınız" dedi; yani, bir ilin iç meselesi olan konu üzerinde, birbirlerine karşı gö
rüşlerini açıkladılar. Ancak, her zaman için iddia ettiğim gibi, iktidarların huyundan mıdır, 
suyundan mıdır bilmem, her parti, yaptığı hizmetleri, geçmişteki iktidarın hizmetlerini ölçü 
olarak değerlendirir; ama ANAP, cumhuriyet hükümetlerinin tümünün hizmetlerini ölçü ola
rak alıyor. Yani, Büyük Atatürk'ün, ismet Paşa'nın, Adnan Menderes'in, 1960'Iı yıllardaki Adalet 
Partisinin, 1970'li yıllardaki koalisyon hükümetlerinin hizmetlerini ölçü olarak alıyor ve "Si
zin 60 yılda yapamadığınızı biz 6 yılda yaptık" diyor. Halbuki, "Geçmiş 60 yıldaki ekipman 
sayısı kadar ekipman, geçmiş 60 yıldaki teknik eleman sayısı kadar teknik eleman, geçmiş 60 
yıldaki yatırım tutarları kadar yatırım miktarı ayırdık" deyin, hiç olmazsa "Şunu şu kadar 
misline çıkardık" deyin... 

Bunlar doğru değil, özellikle -bu Meclisten özür dileyerek söylüyorum- Devlet Planlama 
Teşkilatının kalkınmada öncelikli yöreler bölümünde 7 yıl uzman olarak çalışan bir arkadaşı
nız olarak, Bingöl'ü, en azından Bingöllüler kadar bilirim. Buralara çok gittim geldim; hiç 
gitmediysem on'un üzerinde seferim vardır. 
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Sayın ANAP sözcüsü, bu Meclisin gözünün içine baka baka, aynen şu ifadeyi kullandı: 
"Diyarbakır-Genç, Karhova-Erzurum yollarını ANAP yaptı." El insaf, el insaf!.. Türkiye Cum
huriyeti hükümetleri yaptı efendim. 1983'ten önce, bu yollarda konvoylar halinde gidilip geli
niyordu ve ben bu yollardan gidip geldim. Bu yolları cumhuriyet hükümetleri yaptı. Halk Par
tisinin de geçmişte emeği vardır, Adalet Partisinin de emeği vardır; ta 1960'lı yıllara kadar uza
nıyor... Çıksın, burada "yanlış" desin. Hem, geçmişte yapılan eserlere sahip çık, hem de geç
mişi kötüle... Bu görüşe katılmak istemiyoruz. 

Yine, ANAP sözcüsü sayın arkadaşım dedi ki, "Et kombinasını ANAP yaptı." El insaf, 
buna da el insaf!.. Eğer, ANAP'in, bugün doğuda yapacağı bir iş varsa, o da yüzde 3 veya 
yüzde 4 kapasiteyle çalışan bu et kombinasının kapasitesini artırmasıdır; Bu kombinanın ka
pasitesini yüzde 30'a, yüzde 40'a, yüzde SO'ye çıkarsın ki, doğuda hayvancılık canlansın. Yüz
de 30'larla, yüzde 40'larla, yüzde 50'lerle çalışan kombinanın kapasitesini yüzde 3'Iere düşür
dünüz, yani, kapanma noktasına getirdiniz; tşte başarınız!.. 

MEHMET ALt DOĞUŞLU (Bingöl) — Hangi bakan zamanında yapılmış? tşte bakan 
burada. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — tşte başarınız efendim, işte başarınız!.. 
O bakan zamanında değil. Şu anda ANAP sıralarında oturanların pek çoğu eski Adalet 

Partiliydi; açılışına, temel atılışına onlar gitti. Bunlar bir gerçektir. 
Muhterem arkadaşlar... 
BAYINDIRLIK VE tSKÂN BAKANI CENGtZ ALTINKAYA (Aydın) — Hepsini millet 

yapıyor, millet. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Efendim, "Biz yaptık" demiyoruz. Siz, "Cumhuri

yet hükümetlerinin 60 yılda yaptığını, biz 6 yılda yaptık" diyorsunuz. Sizin 6 yılda neler yaptı
ğınızı söyleyeyim: Parayı pul yaptınız, kuruşu kaldırdınız, l'i 1000'e çıkardınız, her şeyi paha
landırdınız... 

Muhterem arkadaşlar, doğulusuyla batılısıyla, güneylisiyle kuzeylisiyle, tç Anadolulusuy-
la, hepimiz bu vatanın evladıyız ve herkes, Türkiye Cumhuriyetinin eşit haklara sahip birer 
ferdidir. Hiçbir ferdi bu düşüncenin karşısında görmüyorum; eğer olan varsa, onları da biz 
tanımıyoruz. 

özellikle son on yıldır, doğu ve güneydoğunun bir makûs talihi gelişti: Batıda, anarşi ve 
terörü, her yönüyle, şiddetle tenkit ediyoruz, kınıyoruz ve karşıyız. Profesörlerimiz ölüyor, ga
zetecilerimiz ölüyor, askerlerimiz, subaylarımız ölüyor, kıyamet kopuyor, koparıyoruz; fakat, 
doğuda, daha üç günlük bebeğin, göbek bağı kesilmeyen bebeklerin ölümüne, nedense, Türki
ye'de herkes, bu arada basınımız da ses çıkarmıyor. 

Bugün, doğuda, gerçekten, yapılacak en büyük yatırım, anarşiyi önlemektir. Hükümetin 
bu konuda yapabileceği bir şey varsa; "Günde şu kadar insan ölüyordu, şu kadar insan kaçın-
Iıyordu; iller kamplara bölünmüştü, biz bunları kaldırdık, azalttık" desin; gerçekten, doğuya 
hizmet ettiği kanaatine varalım. Can güvenliği olmayan yerde, mal güvenliği olmayan yerde 
yatırım olur mu, yatırımcı olur mu? Oraya teknik adam gider mi, öğretmen gider mi, subay 
gider mi, sağlık ekibi gider mi, sermaye gider mi? Akşamları televizyona bakıyoruz, "Bingöl 
tünde yapılan çatışmada günde şu kadar terörist öldü, şu kadar subay veya er öldü; Maraş'ta 
şu öldü; Hakkâri'de şu öldü; Tunceli'de şu oldu" şeklinde haberleri izliyoruz ve ondan sonra 
da yatırımcıya "Buyur oraya git" diyoruz. Tabiî, böyle olunca, Meclis üyeleri olarak bizler 
dahi, doğuya bir yakınımızın tayini çıktığı zaman, ilk önce o tayini durdurma yolunu arıyoruz. 
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Muhterem arkadaşlar, 15 gün önce görüşülen bir Meclis araştırması görüşmesinde de söy
lediğim gibi, doğuya yapılacak en büyük hizmet veya yatırım, kamu görevlilerinin tayininde 
ve değiştirilmesinde gerekli titizliğin gösterilmesi ve bir de o yöredeki insanların can güvenliği
nin sağlanmasıdır. Bu iki tedbir alındığı zaman doğunun makûs talihi mutlaka yenilir. 

Doğunun meselesi ekonomik değildir. Ekonomik sıkıntı tç Anadolu'da da, Karadeniz'de 
de Batı Anadolu'da da vardır; hatta ve hatta, doğuda eskiden daha çok fakirlik vardı. Cumhu
riyet hükümetleri, hangi parti olursa olsun, bunu yapmakla mükellef, hiçbiri buna karşı değil, 
Doğuyu ilk tayin edilen yer değil, en tecrübeli memurların tayin edildiği yer olarak görürsek, 
doğuda kalkınma başlar. Eğer, doğuda, sermayenin ve yetişmiş elemanların kalması isteniyor
sa, her şeyden önce, can güvenliğinin, mal güvenliğinin sağlanması gerekir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; söz konusu Meclis araştırması önergesini, bir vilayetin iç me
selesi olarak görüyoruz; fazla bir ehemmiyet yoktur; çünkü, konu, hukuku, mahkemeleri ilgi
lendiriyor. Bu sebeple, Doğru Yol Partisi olarak, bu önergeye ret oyu vereceğimizi bildirir, Yü
ce Meclisi saygıyla selamlarım. (DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına herhangi bir söz istemi olmadı. 
önerge sahipleri adına Sayın Binici, buyurun efendim. 
İLHAMI BtNÎCÎ (Bingöl) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; sözlerime 

başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlarım. 
Böyle bir konuda söz almak istemezdim. Ancak, önce Sayın Bakana birkaç sözüm var, 

sonra Sayın Anavatan Partisinin temsilcisini cevaplayacağım ve daha sonra da olayı ortaya ko
yacağım. 

Sayın Bakanım, sizi tebrik ederim; iyi incelemişsiniz; ama, incelemede eksik bilgi vermiş
ler. Biliyorsunuz ki, daha önce de Bingöl'le ilgili bir konuda burada konuşurken, yine, bir Sa
yın İçişleri Bakanımız, kalkmış, okulların yakılmadığını, okulların tatil edilmediğini ifade et
miş, bu babta birtakım şeyler söylemişti. 3-4 ay sonra, birkaç arkadaşımla beraber o yöreye 
gitmiş ve okulların açılmadığını, yakıldığını, tatilde olduğunu tutanaklarla beraber bu kürsüye 
getirmiştik. 

Sayın Bakanım "Bu bir arazi ihtilafıdır" diyor. 
Sayın İçişleri Bakanım, Türkiye'deki olaylara bu şekilde baktığınız sürece, terör, boyutla

rınızı aşar. Ama, yapmayın; terör Meclisi aşmasın. Teröre ve terörün altyapısına bu şekilde ba
karsanız, siz bu işin altından kalkamazsınız. Bu bir hukukî mesele değil, bu bir arazi meselesi 
değil, bu bir Sünnî-Alevî çatışması da değil. 

Bizim önergemizin konusunu, sözcüler, kasıtlı olarak, Alevî-Sünnî çatışması şeklinde bu
raya getirdiler. Biz öyle demiyoruz; diyoruz ki, burada, Türkiye Cumhuriyetine, devletine, par
lamenter rejime yönelik bir saldırı var; altyapısı orada hazırlandı. 1980 öncesi olayları Türki
ye'de tekrar sahneye konulmak isteniyor, tşte, bizim söylemek istediğimiz bu Sayın Bakanım. 
Bu, bir arazi ihtilafı veya arazinin etrafındaki çevirme olayı değil. Bir arazinin etrafı çevrildiği 
zaman, sınırları vardır. Oysa bu, iki toplumu birbirinden ayırmak için, bir dereden başlayıp, 
bir dağa kadar yükselen, 2 kilometre uzunluğunda bir Çin settidir, bir utanç duvarıdır. Halbu
ki, Avrupa'da, toplumları, sistemleri ve düşman olan halkları birbirinden ayıran Berlin Utanç 
Duvarı bile günümüzde yıkılmıştır. Kim yıkmıştır? Oradaki insanlar, aynı dili konuşabilmek 
ve bir arada, beraber olabilmek için yıkmışlardır. İşte, biz, Sayın Meclisin dikkatini buraya çek
mek istiyoruz. 
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Diyoruz ki, oraya çekilen duvar, ideolojik yapıya dayanan ve Türk halkını bölmeye yöne
lik, Türk Devletinin geleceğine büyük darbeler indiren, toplumumuzu, yarın, 1980 öncesi du
ruma götürmeye çalışan karanlık bir zihniyetçe özellikle yetiştirilmiş birtakım militanlar tara
fından, cihat ilan edilmek suretiyle -Cumhuriyet döneminde hiçbir zaman ve hiçbir yerde gö
rülmemiş bir şekilde- devletin ve birtakım güçlerin de desteği alınmak suretiyle örülmüştür. 
Bu zihniyet, toplumu birbirine karşı getirerek, kardeşi kardeşe düşman etmek için uğraşmak
tadır. Bu düşmanlığa son verelim. 

Sayın Bakanım, burada arz etmek istediğimiz konu buydu, istanbul'daki olayı da zatı âli
nize getirdim. Siz, o polisle mi, istanbul'daki olayları önleyeceksiniz? Siz, o polis müdürüyle 
mi, oradaki olayları önleyeceksiniz?! Zatı âlinize getirdim konuyu, defalarca getirdim... 

İHSAN NURt TOPKAYA (Ordu) — Genel Kurula hitap edin. 
tLHAMt BlNlCl (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sizleri saygıyla selam

lıyorum ve gayet tabiî ki, sizlere hitap ediyorum; ama, Sayın Bakanımı da uyarıyorum. Çünkü, 
biz, bu Meclisin üyeleriyiz, bu geminin içindeyiz ve Türkiye'yi biz yönetiyoruz. Bir polis mü
dürü Türkiye'yi yönetemez, bir terörist Türkiye'yi hiçbir zaman dize getiremez; Türk Devleti 
güçlü bir devlettir; ama, terör, her gün tırmanıyor. Niçin tırmanıyor? işte, altyapısı burada ha
zırlanıyor. 1980 olayı niçin oldu, ondan önceki olaylar niçin oldu; geriye bir dönüş yapalım. 

Abdi ipekçi öldürüldüğü zaman, o günün Başbakanı ilgilenmedi. Şimdi ise, Muammer 
Aksoy öldürüldü, Çetin Emeç öldürüldü... Neredesiniz, Meclis nerede, devlet nerede, otorite 
nerede? Bana devletin otoritesini gösterin, yakalayın. Sizin de günahınız değil tabi, üzerinize 
almayın. Demek ki, devlet otoritesinin nerede başladığını ve nerede bittiğini bilmemiz gerekli; 
vatandaşa bu inancı, bu güvenci, bu imajı vermemiz gerekli; Meclisin vermesi gerekli. Mecli
sin dışında bir başka güç, hiçbir zaman bu imajı veremeyeceği gibi, Meclisin üstünde de, ben, 
başka bir güç tanımıyorum. Birtakım oyunlarla ve senaryolarla, hiç kimse, bu Meclisin yetki
sinin kendisinde olduğu imajını da vermesin. 

Belki bundan önceki Meclisler seslerini kesmişlerdir; ama, bu Meclis, herhalde, böyle bir 
olay geldiğinde karşı koymasını bilecektir. Çünkü, bu Meclis, millî hâkimiyeti, millî iradeyi 
temsil ediyor. 

Sayın ANAP sözcüsü burada birtakım şeyler söyledi; ayıptır, ben değinmem bunlara. Sen 
o yörenin milletvekilisin, oraya 2 kilometre uzunluğunda bir set çekilmiş. Bir milletvekili ola
rak ben senden şunu beklerdim: Koşa koşa gidecektin ve müdahale edecektin. Ama, müdahale 
edemezsin; çünkü, orada senin de parmağın var; elbette müdahale edemezsin. 

Vali muavininin, gazetede çıkan bir yazısını, sen buraya getirip gerekçe olarak gösteremezsin. 
Orada bir gerçek var, gerçek; bir duvar çekilmiş. Nedir bu gerçek? Karer bölgesi, belli bir böl
gedir; Doğankaya Köyü de belli bir bölge. Biz "300-400 senedir, o çukurda kardeşçe yaşıyoruz" 
diyoruz. Ne oldu da, birdenbire bu duvarı setti çektin, neden, sebep ne? Bugüne kadar, mah
kemelerde bütün davalarımız devam etti, aşiretler arasında kavgalar oldu, bir çırpıda hepsini 
sildik, attık; ama hiçbir zaman, toplumları birbirinden ayıracak şekilde, devletin temel niza
mını sarsacak şekilde, toplumların geleceğini tayin ekecek şekilde, gelecek nesillere fesat to
humları ekecek şekilde, bugüne kadar orada bir olay olmadı. 

Sayın sözcü, burada doğruları yüreklice konuşalım; doğruları dile getirerek konuşalım. 
Sayın Parlamentomuza, sayın milletvekillerimize de, en azından, gerçekleri anlatalım. 

Bilmiyorum, sizler nasıl karar vereceksiniz? Yüksek vicdanınıza mahsus bir karardır; her 
türlü kararınıza saygı duyarım. Bu olay, Türkiye'de, Sünnî<Alevî çatışmasını yaratacak şekil-
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de nifak tohumları atılmış, altyapısı hazırlanmış bir olaydır. Bu olay, Türkiye'de, sağ-sol çatış
masını yaratacak şekilde altyapısı hazırlanmış bir olaydır. 

Bu olayın, bugün, müdafii ben değil, Sayın İçişleri Bakanı olmalıydı; ama, Sayın İçişleri 
Bakanının -Saygıdeğer Bakınımın- emrindeki teşkilatın bir kısmını gördükçe, kendisine hak 
veriyorum!.. 

Sayın Bakanım çok iyi biliyor... "Olay hukukîdir" denildi; olay hukukî değildir. Hukuk 
kesmiş atmış; Yargıtay kararını vermiş... Yargıtaya göre, evvela davayı açan, yani, mahkeme
nin, lehine karar verdiği kişi, bu davanın sahibi değil; olay bitmiş. 

Yargıtay kararını açıklayayım; Sayın Bakanım da, sayın sözcü de bu Yargıtay kararını bili
yordu, açıklamadılar. 

Şimdi size, devlet adına görev yapan ve para alan, oradaki korucuların ve jandarmanın, 
bu olayı ne şekilde koruduğunu, oradan aldığım zabıtlar, tutanaklar ve mektuplarla açıkla
mak istiyorum. 

Sayın Bakan, bu açıklamaları yapmak benim görevim. Sayın Başkan, bu Mecliste bu açık
lamaları yapmak benim görevim; ama, bunların tedbirini almak, bu siyasî iktidarın görevidir; 
benim görevim değildir. 

Eğer, bu siyasî İktidar kadroları, ülkenin geleceğine, devletin geleceğine yönelik bir olay 
varsa ve burada sesini çıkarmıyorsa, bunun altında birtakım şeyler aramak gerekir. Siz, bu olayda 
bir İran parmağını düşündünüz mü, siz bu olayda bir yeşil dolar düşündünüz mü, siz bu olay
da, son zamanlarda boyutları ülkenin sınırlarını aşmış irticayı düşündünüz mü? İşte, irtica da 
budur, terör de budur... Buraya geliniz, doğru teşhis koyalım. 

Bu olay, basit bir olay değildir. Bu olay, Şeyh Abdulgani Umut ile Çelebi ailesi arasındaki 
bir arazi ihtilafı değildir. 

Karer Bölgesi göç etmiştir. Karer Bölgesi 1924'Ierde Şeyh Sait İsyanı patlak verdiği za
man, eğer Karer Bölgesi bütünüyle şeyh kuvvetlerine karşı çıkmasaydı, o zaman Sayın Meh
met Ali Doğuşlu, belki dünyada olmayacaktı; bunu Karer halkına borçludur. İsyanın bastırmı
şını da Karer halkına borçludur. Devlet çok sonradan gelmiştir; bunu kendileri çok iyi biliyor
lar. 

Belgeleri açıklıyorum. Buyurun, muhtarın ve beş, on kişinin imzaladıkları belge... Bu fo
tokopiler diyor ki; "Biz, bu duvarın çekilişinde bir gece gittiğimizde, orada köy korucularının 
silahlarıyla nöbet tuttuklarını gördük." Bu fotokopiler de diyor ki; "Yine jandarma geldi mü
dahale etti." Basın temsilcisi arkadaşlarımızla, 400 tane köylünün huzurunda, o, "müdahale 
etti" dedikleri kaymakam, oturdu, duvarın dibinde ağladı; "Ben, bu olayın bu boyutlara ulaş
tığını bilmiyordum" dedi. Oradaki jandarma assubayı, bana yalvardı, "Ben geldim, burada 
hata ettim, bu köylü vatandaşları sıkıştırdım; beni kurtarın" diyerek. Ama, olay çok büyü
müştür, olay bizim boyutlarımızı çoktan aşmıştır. 

Sayın milletvekilleri, biz, Türkiye'deki olaylara, şimdiden, küçükken, daha yeni filizlen
mişken, doğru teşhis koyamazsak, yarın olacaklara da, hiçbir zaman, ne önlem alabiliriz, ne 
teşhis koyabiliriz. Neticede, bugüne kadar alışılagelmiş sistemin dibinde biz de kalmış oluruz. 

BAŞKAN — Sayın Binici, süreniz dolmuştur, lütfen toparlayınız. 
İLHAMI BİNİCİ (Devamla) — Teşekkür ederim efendim. 
İzin verirseniz, biraz da, konuşmamın yazılı kısmına değineceğim. 
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Bingöl İlimiz, cumhuriyetin kuruluşundan bu yana, devlet tarafından ve siyasî iktidarlar 
tarafından ihmal edilmiştir; bakımsız, işsiz, fabrikasız ve halkı, kendi kaderiyle başbaşa bıra
kılmıştır. 

Yalan mı? söyleyin, "yalandır" deyin, bir tek "fabrika yaptık" deyin... Bilmem hangi yol, 
hangi çeşme yapılmış!.. 

Doğru Yol Partisi sözcüsü burada söyledi; ne yapılmışsa cumhuriyet hükümetleri tarafın
dan yapılmış. Sizler de yapmışsınız tabii; ama izin verin, Bingöl, Türkiye Cumhuriyeti sınırları 
dışında olan bir yer değil ki... Bingöl, bu ülkenin bir vilayetidir; mecbursunuz yapmaya, hiz
meti götürmek zorundasınız. Devletin temel görevi budur. Devlet, bu temel görevinin bir kıs
mını, çok azını yerine getirmişse, bununla iftihar edemezsiniz. Çok yaparsanız, büyük hizmet 
götürürseniz, size minnettar kalırız. 

Bir hizmet götürülmüşse, ondan dolayı, siyasî iktidar minnet arar. Ama, ben, şunu görü
yorum: Bu ülke, ekonomik alanda bu kadar güçlü iken, bu ülkede, batıya bu kadar yatırımlar 
yapılmış iken, bu ülkede, istenildiği zaman, istenilen fabrika, istenilen yerde kurulurken, Bin
göl'de hiçbir şey yapılmamış... Sayın ANAP İktidarı, geçen sene veya evvelki sene, Karlıova'ya 
bir termik santralı kurmayı düşünmüş, temelini atmış -Sayın Erbakan'ın yaptığı gibi- bir sene 
sonra vazgeçip, temelini söküp atmıştır. İşte, yaptığınız bu!... 

Eski adıyla Çapakçur olarak adlandırılan ilimiz, cumhuriyet yılları sonrası, Şeyh Sait is
yanından sonra vilayet olmuş, yeşil ve gür ormanlarıyla, Anadolu kasabası havasını geçmişten 
bugüne kadar sürdürmüştür. 

Bingöl'ün talihsizliği nedir, biliyor musunuz? Şeyh Sait isyanının oluşu. Yozgat'ta da is
yan edildi. Menemen'de de isyan edildi ama, oralar kalkındı, oralara devlet her türlü imkânı 
götürdü. Bingöl'e niçin götürmediniz veya niçin götürülmedi; soruyorum size?.. (ANAP sıra
larından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Binici, lütfen toparlayın, sürenizi bir hayli aştınız. 

tLHAMİ BİNİCİ (Devamla) — Efendim, lütfen dinleyin, ben konuyu size bir arz edeyim... 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Ankara) — Olayı saptırıyorsunuz. 
MEHMET ALİ DOĞUŞIJJ (Bingöl) — Bingöl'ü Atatürk il yaptı. 
tLHAMİ BİNİCİ (Devamla) — Ben olayı saptırmıyorum, olayı anlatıyorum. 
Genel görünümü ise, şöyledir: Bingöl, daha sonra vilayet olduğu için, dört, beş vilayetin 

içinden birtakım köyler alınmak suretiyle birleştirilmiş ve her vilayetten alınan köyler, o vilaye
tin temel özelliklerini taşımıştır. 

Bingöl halkına da iki şekilde bakmakta fayda var: Biri, eski Kiğı. Yani, sizin siyasal ikti
darınız tarafından, sonradan, Kiğı parçalanmış -güzel bir olaydır, onu da söyleyeyim- Adaklı, 
ilçe yapılmış; Yayladere, ilçe yapılmış. Bunlar iyi hizmetlerdir, onu da belirteyim. Kiğı, ilçe; 
ama, Yedisu bölgesi ilçe yapılmamış. Ama, oranın ilçe olmaya ihtiyacı vardır; çünkü, orası ta
mamen bağımsız bir bölgedir. 

MEHMET ALİ DOĞUŞLU (Bingöl) — Onu da yapacağız. 
İLHAMI BİNİCİ (Devamla) — Bu bölgeye, biz, Kiğı bölgesi diyoruz. Karlıova ve Bin

göl'ün, Sancak Nahiyesi dahil olmak üzere, burada yerleşik halk, genellikle aynı geleneği, aynı 
göreneği sürdüren, aynı yapıya sahip bir halktır. Bingöl'ün merkezi, Solhan ve Genç de, tama
men-diğer komşu vilayetlerin özelliklerini taşımaktadır; çünkü o vilayetlere daha yakındır. 

Kiğı, yani, bu bölge halkı, yüzde 80 okur-yazar... 
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BAŞKAN — Sayın Binici, sürenizi bir misli aşmış bulunuyorsunuz. Bingöl'ün ilçelerini 
tanıtmaya kalkarsak... Lütfen... 

ÎLHAMt BİNtCt (Devamla) — izin verirseniz toparlayacağım. 
Köy halkı yüzde 80 okur yazar; üniversite mezunları var; ama, bu bölgede, her nedense, 

kaza merkezi ile vilayet arasında, şu anda dahi, doğru dürüst işleyecek bir yolumuz yok. Yol 
sadece yazın var. Nasıl var? Yazın yağmur yağmadığı zaman var!.. 

SHP Grup Başkanvekili ve eski İçişleri Bakanı Sayın Hasan Fehmi Güneş Beyle birlikte 
Karer bölgesine bir yaz günü gitmek istemiştik; ancak, Sayın Doğuşlu'nun "açıktır" dediği 
yoldan minübüsle gidemedik, Geri dönmek zorunda kaldık. Çünkü, toprak yoldu, yağmur yağ
mıştı ve arabamız çamura saplandı, biz, gitmek istediğimiz yere varamadık. Geri dönmek zo
runda kaldık. Cumhuriyet Türkiye'sinde, çağdaş bir ülkede, "çağ atladık" dediğimiz bir dö
nemde, sizlerin, hizmet götürmekten dolayı iftihar ettiğiniz bu"dönemde, Kiğı'nın, Adaklı'-
mn, Bingöl'ün hali, bu mu olmalıydı? işte, böyle ihmal edilmiş bir bölgede, bir cami imamı, 
kalkar, Abdülgani Umut diye bir cami imamı- şeyh olmadığı halde, kendisine şeyhliği yakıştı
rır, cihat ilan eder; etraftaki köylerden 200 kişi toplar, duvarı 9 günde ördürüp tamamlar ve 
bunun günahını da sizlere yükler... Lütfen dikkat edin, bunun günahını, bugünkü siyasî ikti
dar olarak sizlere yükler. 

Biz, bu günahı sizlere yüklemek istemiyoruz. Biz, sizi böyle bir töhmetin altında bırak
mak istemiyoruz; ANAP iktidarını da bırakmak istemiyoruz. Gelin, böyle bir olayı, cumhuri
yet tarihinde, Atatürk'ün kurmuş olduğu bir ülkede, Meclise getirelim, araştıralım, bunun ger
çek müsebbiplerini ortaya çıkaralım; Türkiye Devletinin bağımsız mahkemeleri huzurunda, yar
gılansınlar ve cezalarını bulsunlar. Cezalarını bulsunlar ki, bu toplumu, bir daha Alevî-Sünnî 
diye, sağ-sol diye karşı karşıya getirmeye bir başkası kalkışmasın, bu cesareti bulmasın. Bu bir 
cehalettir, bu bir karanlık olaydır; bu karanlık olayın üzerine gidelim. 

BAŞKAN — Sayın Binici lütfen tamamlayınız. 
İLHAMI BlNtCt (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Sayın milletvekilleri, dünyada, biribirlerine düşman, zıt sistemler arasında Berlin Utanç 

Duvarını çağımızda, insanoğlunun özgürlüğe karşı olan inancı yıkmıştır. Gelin, biz de, toplu
mumuzu parçalamaya yönelik, parlamenter rejimimizi tehdit eden bu kara lekeyi, vereceğiniz 
bir kararla ortadan kaldıralım. Kaldı ki, Yargıtay, mahkeme kararını esastan bozmak suretiyle, 
olayı yaratan Abdülgani Umut'un dava açma hakkının olup olmadığını araştırmaya yönelmiş
tir. Cumhuriyet tarihimizde bir eşine ve benzerine rastlanılmayan, cehaletin bu kara simgesine 
karşı, devletin varlığı ve koruyuculuğunu hep birlikte gösterelim; bu kararla da, ülkemizi par
çalamak isteyen zihniyete "dur" diyelim. 

Vatandaş, böyle bir durum karşısında, devlete olan güvenini tazeler, devlet otoritesinin 
nereden başlayıp, nerede bittiğine inançla bakar. Bu inancı, siz, vatandaşla beraber, bir parla
menter olarak paylaşmak istemez misiniz? Bu şerefin bu Parlamentoya ait olmasını istemez 
misiniz? tşte, bizim istediğimiz bu; başka bir talepte bulunmuyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Meclis araştırması önergemizi kabul ettiğiniz takdirde, bir yerde, te
röre davetiye çıkarmış olanlara "dur" diyeceğiz. Yine, parlamenter rejimi inkıtaa uğratacak 
güçlere, bunun altyapısını hazırlama fırsatını tanımış olanlara da "dur" diyeceğiz. Lütfen, bu 
sözlerimi biraz dikkatli dinlerseniz, yarın, öbür gün, birtakım olaylarla Parlamentoyu karşı 
karşıya bırakmamış oluruz. 
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Tarih huzurunda hepimiz görevimizi yapmak zorundayız ve ben de Yüce Parlamentoyu 
bu konuda bir kez daha uyarıyorum. 

Bizi, 1980 öncesi karanlık duruma götürmek isteyenlere, yurt dışında ve yurt içinde ülke
mizi parçalamak isteyen düşmanlara, yasama organı olarak, en büyük dersi, gelin, bu önergeyi 
kabul ederek hep birlikte verelim. Var mısınız buna?.. Yüreğiniz yetiyorsa, gelin, yapalım bu
nu.. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Binici... 
İLHAMÎ BÎNtCt (Devamla) — Kimlerin bu ülkeyi parçalamak istediğini, kimlerin bu ül

keyi hangi karanlık noktaya götürmek istediğini, hep beraber... 

BAŞKAN — Sayın Binici, sürenizi çok fazla aştınız. Lütfen toparlayın; sözünüzü kesmek 
durumunda bırakmayın beni. 

ÎLHAMt BtNÎCÎ (Devamla) — Benim söyleyeceklerim bu kadar. 
Hepinizi saygıyla selamlarım. 
ÎHSAN NURt TOPKAYA (Ordu) — Sizin enirinizle değil, onu biz takdir ederiz. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, önerge üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul etme

yenler... önerge kabul edilmemiştir. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz. 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. —Antalya Milletvekili Hasan Namal'm, Antalya ili Beldibi mevkiinde vatandaşlarca tapulu 
arazileri üzerine yaptırılan binalardan bazılarının Antalya Valiliğince ytkttrüdığı iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

BAŞKAN — 1 inci sırada, Antatya Milletvekili Sayın Hasan NamaPın, Sayın Başbakan
dan sorusu vardır. 

Sayın Namal?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

2. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, birinci Özal Hükümetinde görev alan eski bakanlara resmî 
taşıt tahsis edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/60) 

BAŞKAN — 2 nci sırada, Samsun Milletvekili Sayın Ali Eser'in, Sayın Başbakandan so
rusu vardır. 

Sayın Ali Eser?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

3. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, din görevlilerinin eğitim programlarının geliştirilmesi 
ve ödeneklerinin artırılması için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/65) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada, Afyon Milletvekili Sayın Baki Durmaz'ın sorusu vardır. 
Sayın Baki Durmaz izinli olduğu için soru ertelenmiştir. 
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4. — 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 — 4 üncü sırada, Zonguldak Milletvekili Sayın Güneş Müftüoğlu'nun, Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Müftüoğlu?.. Burada. 
Sayın Millî Eğitim Gençtik ve Spor Bakanı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

5. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, Adana Eğitim Araçları Merkezi Başkanının 
keyfî uygulamalar yaptığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/121) 

BAŞKAN — 5 inci sırada, Adana Milletvekili Sayın Abdullah Sedat Doğan'ın, Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Doğan?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

6. —Zonguldak Milletvekili Şinasi Altmer'in, Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfının 
bazı üyelerinin Bakanlığının Ankara Eğitim Şubesinde kurs gördükleri iddiasına ilişkin sorusu ve Maliye 
ve Gümrük Bakanı Ekrem Pakdemirli'nin cevabı (6/91) 

BAŞKAN — 6 ncı sırada, Zonguldak Milletvekili Sayın Şinasi Altıner'in, Maliye ve Güm
rük Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Altıner?.. Burada. 
Cevap verecek sayın Bakan?.. Burada 
Soruyu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun, sözlü olarak Maliye ve Gümrük Bakanı tarafından cevaplandırılma
sı hususunu saygıyla arz ederim. 

Şinasi Altıner 
Zonguldak 

Türk Kadınını Güçlendirme Vakfının, (kamuoyunda papatyalar olarak bilinen) 80 üyesi, 
Maliye ve Gümrük Bakanlığına ait Ankara Eğitim Şubesinde 10 günlük bir kurs görmektedir
ler. 

1. Bu kursun mahiyeti nedir? 
2. Bu kursa katılan papatyaların arasında devlet memuru niteliğinde olan kimseler var 

midir? 
3. Kursun giderleri kim veya hangi kurum tarafından karşılanmaktadır? 
4. Başka benzer vakıflara da kamu kuruluşları, aynı kolaylığı göstermekte midir? 
Saygılarımla. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMtRLÎ (Manisa) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; Zonguldak Milletvekili Sayın Şinasi Altıner tarafından verilen sözlü soru 
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önergesi üzerine söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlarken hepinize saygılar sunuyorum. 
önergede ifade edilen eğitim merkezi, 156 kişilik olup, 4 dershanesi, 112 kişilik yatakha

nesi, 150 kişilik yemekhanesi ve 90 kişilik konferans salonuyla, mükemmel bir eğitim ortamı
na sahiptir. Burada, üst düzey personelin çeşitli hizmet içi eğitimleri sürdürülmektedir. 

Ancak, hizmet içi eğitimlerden arta kalan çok kısa sürelerin de en iyi şekilde değerlendi
rilmesi amacıyla, üniversitelerin, enstitülerin, çeşitli eğitim ve Öğretim kurumlarının, kamu ya
rarına çalışan çeşitli dernek ve vakıflar ile sosyal ve kültürel amaçlı kurum ve kuruluşların, 
seminer, panel, konferans, toplantı, açık oturum, sergi, gösteri gibi faaliyetlerine imkân sağ
lanması hususu, çok önceden, 18.3.1988 tarihinde, bizzat tarafımdan uygun görülmüştür. 

Bu kez, soru önergesinde belirtilen vakıftan alınan 30.3.1988 tarihli yazıda, eğitim merke
zinin, vakfın Ankara dışından gelecek yönetici ve görevlileri için 18-30 Nisan 1988 tarihleri ara
sında düzenlenecek seminer programına tahsis edilmesi istenmiş, yemek ihtiyacının da vakıf 
tarafından karşılanacağı belirtilmiştir. 

Tüm malzemelerin kendilerince karşılanması ve belirtilen sürelerle sınırlı olması kaydıyla, 
9.4.1988 tarihli onayla uygun görülmüştür. 

Anılan eğitim merkezinin, hizmet içi eğitimden arta kalan sürelerde, çeşitli kamu kurum 
ve kuruluşlarıyla, kamu yararına çalışan dernek ve vakıfların, seminer, panel, toplantı, açık 
oturum, sergi, konferans gibi faaliyetlerine tahsis edilebileceği açıktır. Bu cümleden olmak üzere, 
anılan vakfa da tahsis edilmiştir. Ayrıcalıklı bir muamele yoktur. 

Saygılar sunuyorum efendim. 
BAŞKAN — Soru sahibi konuşmak istiyor mu? 
ŞtNASİ ALTINER (Zonguldak) — Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın milletvekilleri, gruplar ve Hükümet, müzakerelerin ertelenmesi isteğinde bulunmuş

lardır. 
ÎRFAN DEMÎRALP (Samsun) — Devam etsin. 
VEFA TANIR (Konya) — Vakit geciktiği için... 
BAŞKAN — Çalışma süremizin dolmasına da az bir zaman kalması nedeniyle, gündem

deki kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 14 Mart 1990 Çarşamba günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 18.00 

• 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Azerbaycan olaylarıyla ilgili olarak Bursa'da düzenle
nen miting nedeniyle tutuklanan vatandaşların gardiyanlarca dövüldüğü iddiasına ilişkin sorusu ve Adalet 
Bakanı Mahmul Oltan Sungurlu'nun yazılı cevabı (7/1095) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ede
rim. 

Mahmut Almak 
Kars 

Azerbaycan'da meydana gelen olaylar ile ilgili olarak Bursa'da düzenlenen miting sırasın
da gözaltına alınan ve daha sonra da tutuklanan doksan kişi halen Bursa E-tipi cezaevinde 
bulunmaktadır. 
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Geçen cuma günü, yani 2.2.1990 günü saat 15.00 sıralarında bu şahısların bulunduğu bö
lümlere giren ve sayıları otuzu aşan gardiyan topluluğu, bu tutukluları dövmüş ve bir kısmını 
da ağır yaralamıştır. 

Bu tutuklular da halen açlık grevinde bulunmaktadırlar. 
1. Gardiyanlar, hangi yasadan yetki alarak tutukluları dövebilmektedirler? Böyle bir yasal 

yetki yok ise gardiyanlara hangi makam ya da kişi böyle bir emir vermiştir? 
2. Gardiyanların saldırısı sonucu yaralanan tutukluların sayısı ne kadardır? 
3. Cezaevi revirinde tedavi gören ve ağır yaralanan kişiler kimlerdir? 
4. Ameliyatlı olup dayaklı saldırı sonucu iç kanama geçirdiği iddia edilen tutuklu kimdir 

ve tedavisi nerede yapılmaktadır? 
5. Açlık grevinde bulunan tutukluların sayısı ne kadardır? Açlık grevinde bulunanlara tuz 

ve şeker vermemenizin sebebi nedir? Şeker ve tuz vermemek ceza kanunu karşısında suç değil 
midir? Şeker ve tuzu istemelerine rağmen bu ihtiyaçlarının kesilmesi sonucu herhangi bir ölüm 
veya sakatlanma olayı meydana gelirse bunun sorumluluğu kime ait olacaktır? Bu uygulama
nın bir kişinin ekmeğini keserek öldürmek veya sakat bırakmaktan farkı nedir? 

6. Tutukluları döven ve yaralayan gardiyanlar kimdir ve haklarında herhangi bir soruştur
ma başlatılmış mıdır? Bu gardiyanlar halen görevlerinin başında mıdır? 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 9.3.1990 

Bakan: 316 -

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 9.2.1990 tarihli ve 7/1095-4232/19229 
sayılı yazınız. 

tlgi yazınız ekinde gönderilen ve Kars Milletvekili Mahmut Almak tarafından verilen ve 
yazılı olarak tarafımdan cevaplandırılması istenen soru önergesinin cevabı iki nüsha halinde 
ekte sunulmuştur. 

, Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 

Sayın Mahmut Alınak Kars Milletvekili 
Şahsıma tevcin ettiğiniz ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz soru 

önergenizin cevabı aşağıda takdim kılınmıştır. 
1. —-25-26 . 1 , 1990 tarihlerinde, Bursa'da düzenlenen toplantıda, Toplantı ve Gösteri 

Yürüyüşleri Kanununa muhalefet, toplu ısrar ve görevli memura mukavemet suçlarından tu
tuklananlar Bursa E Tipi Cezaevinin D-10, B-2 ve C-2 koğuşlarına konulmuştur. 

Bu tutukluların, mevzuata uygun olmayan isteklerinin idarece yerine getirilmemesini ba
hane ederek 2.2.1990 tarihinde C-2 koğuşundaki mutad sayım ve aramaya izin vermedikleri, 
koğuş kapısına masa, ranza, sandalye ve eşyayı yığarak barikat yaptıkları, sloganlar atarak ce
zaevi görevlilerine direndikleri ve müteaddit uyarılara rağmen bu direnişi sürdürdükleri ve di
ğer koğuşlardaki hükümlü ve tutukluların da bu tutuklulara destek oldukları görülmüştür. 

Hizmetin yerine getirilmesi ve cezaevi disiplinin sağlanması amacıyla, C-2 koğuşunun ka
pısını mecburen kasasından kaynak makinasıyla keserek cezaevi infaz koruma memurları 
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ile Jandarma Koruma Bölük Komutanlığı mensuplarının birlikte koğuşa girmek istemeleri üze
rine, tutuklular, görevlilere saldırarak mukavemette bulunmuşlar ve sekiz görevliyi muhtelif 
yerlerinden yaralamışlardır. Direnmenin artması sebebiyle meydana gelen olay sırasında oniki 
tutuklunun da iş ve güçlerine engel olmayacak derecede yaralandıkları anlaşılmıştır. 

2. — Söz konusu cezaevinde meydana gelen bu olay sebebiyle Bursa Cumhuriyet Başsav
cılığı tarafından derhal soruşturma açılmış ve yapılan tahkikat sonucunda yirmidört tutuklu 
hakkında cezaevi idaresine karşı ayaklanmak suçundan dolayı Bursa Asliye Ceza Mahkeme
sinde 6.2.1990 tarihinde kamu davası açılmıştır. 

Tutuklulardan bir kısmının şikâyeti üzerine, "İşkence ve efrada suimuamelede bulunmak" 
suçundan dolayı yapılan hazırlık soruşturması sonucu cezaevi 1 ve 2 nci Müdürleri ile 26 infaz 
koruma başmemur ve memuru hakkında, 26.2.1990 tarih ve 1990/1326 sayılı takipsizlik kararı 
verilmiş bulunmaktadır. 

3. — Bursa E Tipi Cezaevi revirinde tedavi gören ağır yaralı tutuklu veya hükümlü bulun
mamaktadır. 

4. — Ameliyatlı olup söz konusu direnme sırasında iç kanama geçiren herhangi bir tutuk
lu veya hükümlü mevcut değildir. 

5. — Tutuklu bulunan 65 erkek ve 5 kız öğrenci 4.2.1990 tarihinde açlık grevine başlamış, 
11.2.1990 tarihinde ise, bu eylemlerine son vermişlerdir. 

Açlık grevine giden tutuklu ve hükümlülere açlık grevleri sırasında tuz ve şeker verilmesi 
gerektiği konusunda mevzuatımızda herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Kaldı ki, açlık gre
vinde bulunan tutuklu ve hükümlülere sadece tuz ve şeker verilmesi ağır sağlık sorunları do
ğurmaktadır. 

Açlık grevinde bulunan tutuklu ve hükümlüler, tıbbi kontrol altında tutularak gerekli te
davilerinin yapılmasına çalışılmaktadır. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 

2. — istanbul Milletvekili Mustafa Songül'ün, Kırşehir ilindeki amatör spor kulüplerine yapılan 
yardıma ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ismet Ozarslan'ın yazdı cevabı (7/1119) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın İsmet özarslan tarafından "yazılı" olarak ce
vaplandırılmasına emir ve müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 

Mustafa Sarıgül 
istanbul 

Ülkemizin gelişmesi güçlenmesi, ileri ve demokratik ülkeler seviyesine çıkması yurdumuz
da el birliği ile çalışmamızla mümkündür. Bazı olaylar vardır ki bu olaylarda ülke insanları 
birlikte olurlar. Bu olayların başında da spor gelmektedir. Çünkü spor barıştır, insan sevgisi-
dir. Hangi düşünceye sahip vatandaş olursa olsun spor sevgisi etrafında biraraya gelmektedir. 

O nedenle; 
1. — Ülkemizde amatör spora önem verilmelidir. Yurdumuzda sporun gelişmesi alt yapı

nın güçlenmesi ile mümkün olacaktır. Amatör sporu geliştirelim, güçlendirelim, yurdumuzda 
dolaşan yüzlerce adsız sporcumuzu ülke sporuna kazandıralım, amatör spor kulüplerimizin 
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imkânlarını artıralım. Ancak bunları yaparken günlük olaylara göre değil de genel bir prog
ram dahilinde bunu yapmalıyız. 

Geçtiğimiz günlerde Kırşehir'de bulunan amatör spor kulüplerine yaptığınız 1 000 000 mil
yonluk yardımın Kırşehir'deki amatör kulüplere hangi amaçla yapıldı? 

2. — Kırşehir'deki amatör spor kulüplerine bugüne kadar neden,yardım yapılmadı? 
3. — Diğer illerimizdeki amatör spor kulüplerimize yardım yapmayı düşünüyor musu

nuz? Yardım yapılmazsa illerdeki amatörler arasında ayrım yapılmış olmuyor musunuz? 
4. — Bu para hangi fondan karşılandı? 

T.C. 
Başbakanlık 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 
Ünitesi: Özel Kalem 8.3.1990 
Sayı: MD-132 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: istanbul Milletvekili Sayın Mustafa Sarıgül'ün 19 Şubat 1990 tarih ve 7/1119-4302 
sayılı yazı önergesi. 

Soru önergesinin özeti: 
Kırşehir ilindeki amatör spor kulüplerine yapılan yardıma ilişkin yazılı soru önergesi. 

Cevap: 
Gençlik ve Spor teşkilatı olarak geleceğine elit sporcularını yetiştirmek, çocuk ve gençleri

mizi zararlı yer ve mihraklardan uzak tutmak ve onları spor alanlarına çekmek için bir seri 
tedbirler alınmaktadır. Hükümetlerimizin 1983 yılından bu yana Gençlik ve Spor meselelerine 
verdiği önem nedeniyle mahdut sayıda olan spor tesislerimiz 4 000 civarına çıkarılmış, amatör 
sporcu sayımız 1 000 000'a yaklaştırılmış ve onları eğitecek antrenörlerin sayısında da önemli 
seviyede gelişmeler kaydedilmiştir. 

Yine hükümetimiz döneminde amatör spora yardım bakımından ilk kez bütçeye 
300 000 000 TL. ödenek konmuş, bu bütçe yılında bu rakam 800 000 000 TL.ye çıkarılmıştır. 

Amatör sporcularımız için zaruri olan sağlıkla ilgili tedbirler yoğun bir şekilde ele alına
rak amatör sporcularımızın devlet hastanelerinde bedava, üniversite hastanelerinde ise °7o 50 
ucuz tedavi edilmesi sağlanmıştır ve ilk kez teşkilatımızda sağlık merkezleri açılarak hizmete 
sokulmuştur. 

Zaman zaman Genel Bütçe dışında spor ve gençlikle ilgili fonlardan amatör sporcularımı
za ve kulüplerimize onları desteklemek amacıyla ayni ve nakdi olmak üzere yardımlar yapıl
maktadır. 

1. — Kırşehir Orta Anadolu'da spor faaliyetleri yönünden yeni yeni gelişme çabası göste
ren bir ilimiz olarak bu ildeki amatör spor kulüpleri fevkalade kıt imkânlar içerisinde faaliyet 
göstermektedir. 

Bu kulüplere bir nebze olsun yardım sağlamak ve bu yöne amatör sporcularının kulübün 
temin edeceği malzemeler ile daha rahat spor yapmalarını sağlamak maksadıyla bu yardım 
yapılmıştır. 
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2. — Sadece Kırşehir'e değil diğer illerimizdeki amatör spor kulüplerine de sözü edilen 
tarzda hiç bir dönem de yardım yapılmamıştır. Teşkilatımızın maddî imkânları geliştikçe bir 
program dahilinde yardımın yapılması gündeme getirilmiş olup ilk kez Kırşehir ilinde amatör 
spor kulüplerine yardım yapılmıştır. 

3. — Diğer illerimizdeki amatör spor kulüplerine de bir program dahilinde yardım yapıl
ması için hazırlıklarımız devam etmektedir. 

4. — Amatör spor kulüplerine yapılan bu yardımlar Genel Bütçe, Türk Sporunu Teşvik 
Fonu, 3558 sayılı kanunla kurulan Eğitim, Sağlık Gençlik ve Spor Hizmetlerini Geliştirme Des
tekleme Fonundan sağlanmaktadır. 

Ayrıca amatörlerimize ihtiyaçlarına göre malzeme yardımı da yapılmaktadır. 
Saygılarımla. 

ismet özarslan 
Devlet Bakanı 

3. —Edirne MüUtveküi Mehmet Fuat Erçetin'in, bir Amerikan firmasının Türk Kadınını Güç
lendirme Vakfına bağışta bulunduğu iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı ismail Safa Gi
ray'in yazdı cevabı (7/1122) 14.2.1990 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Savunma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
nın sağlanmasını saygı ile arz ederim. 

Fuat Erçetin 
Edirne 

Amerikan General Electric firması; TUSAŞ ile ticari ilişkiler içindedir. Daha çok uçak 
ile ilgili malzeme satmaktadır. 

1. — General Electric firması indirect off-set faslından "Türk Kadınını Güçlendirme 
Vakfı'na" 270 000 000 TL. hibede bulunduğu doğru mudur? 

2. — Eğer bu doğru ise, Amerikan şirketi hangi maksatla bu kadar büyük bir miktarı 
ve neden Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı'na hibede bulunmaktadır? 

3. — Bu hibe Amerikan şirketini ilgilendirir deniyorsa, General Electric firması 
270 000 000 TL. parasını rahatlıkla hibe edecek kadar mallarını yüksek fiyatla mı TUSAŞ'a 
satmaktadır? 

T.C. 
Millî Savunma Bakanlığı 

Ankara 
Kanun: 1990/176-TÖ 9.3.1990 
Konu: Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: TBMM Başkanlığının 19 Şubat 1990 tarihli ve Kan.Kar.Md.: 7/1122-4310/19498 sayı
lı yazısı. 

Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin tarafından verilen ve ilgi ile cevaplandırılmak 
üzere Millî Savunma Bakanlığına gönderilen "Bir Amerikan firmasının Türk Kadınını Güç
lendirme Vakfına bağışta bulunduğu" iddiasına ilişkin yazılı soru önergesinin cevabı ek'tedir. 

Arz ederim. 
t. Safa Giray 

Millî Savunma Bakanı 
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Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in yazılı soru önergesine cevaptır. 

1. — Türk Uçak Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Türkiye'de F-16 savaş uçaklarını üret
mek amacıyla kurulmuştur. Uçak gövde üretimi Mürted'deki TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sana
yii (TAÎ), uçak motoru ise Eskişehir'deki TUSAŞ Motor Sanayii (TEÎ) tarafından üretilmekte
dir. 

TAt 137 milyon Dolar sermaye ile kurulmuş olup, sermayenin °7o 51'i Türk, % 49'u ya
bancıdır. Yabancı sermaye General Dynamics (% 42), General Electric (% 7) firmaları arasın
da paylaştırılmıştır. 

TEÎ 56 milyon Dolar sermaye ile kurulmuştur. Sermayenin °7o 54'ü Türk % 46'sı yabancı
dır. Yabancı sermaye ortağı General Electric firmasıdır. 

2. — F-16 projesi kapsamında iki çeşit ofset anlaşması imzalanmıştır. Bunlardan, Direct 
Ofset Anlaşması Millî Savunma Bakanlığı ile General Dynamics arasında; Indirect Ofset An
laşması ise Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Başbakanlık Devlet Planlama Teş
kilatı (DPT) Müsteşarlığı ile General Dynamics Firması arasında imzalanmıştır. General Electric 
firması ile Indirect Ofset Anlaşması imzalanmamış, General Electric General Dynamics'in bir 
kısım taahhütlerini devralmıştır. 

3. — Millî Savunma Bakanlığı, soru önergesine konu edilen Indirect Ofset uygulamala
rında taraf ve sorumlu değildir. Ancak Indirect Ofset Anlaşması kapsamında ilgili firma ile 
gerçekleştirilen taahhütler hakkında Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Devlet 
Planlama Müsteşarlığınca Millî Savunma Bakanlığına bilgi verilmektedir. 

Konu ile ilgili yazışmalar incelendiğinde; General Electric Firmasının, Türk Kadınını Güç
lendirme ve Tanıtma Vakfına bedelsiz olarak iki adet "Mammography" cihazını teslim ettiği 
ve bu cihazların bedeli, montaj ve bir yıllık bakım giderleri karşılığı olarak 198 000 Doların 
(478 626 000 TL.) Indirect Ofset taahhüdünden sayıldığı görülmektedir. 

4. — Yazılı soru önergesinde; Türk Kadınını Güçlendirme ve Tanıtma Vakfına General 
Electric Firmasınca Indirect Ofset faslından hibe edildiği ileri sürülen 270 000 000 TL. mikta
rın, F-16 projesi kapsamındaki General Electric yapımı sistem ve teçehizat maliyetlerine yansı
tılması ve bu suretle de fiyatların yükseltilmesi mümkün değildir. Çünkü Türk F-16 uçakları 
için seçilmiş olan General Electric motor sistemleri ve teçhizatı 1984 yılında yapılmış olan an
laşma ile belirlenen fiyatlara göre temin edilmektedir. Kaldı ki, Indirect Ofset programlarının 
satınâlma konusu ile bir bağımlılığı da bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
t. Safa Giray 

Millî Savunma Bakanı 

4. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Trakya Birlikçe 1989yılında gerçekleştirilen ayçiçe
ği alımlarına ve bu kurumun borçlarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür'ün 
yazılı cevabı (7/1123) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını 
saygılarımla arz ederim. 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 
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1. Trakya Birlik 1989 yılında üreticiden ne miktarda ayçiçeği satın almış, ne kadar alım 
bedeli ödemiştir? 

2. Trakya Birlik depolarında halen ne kadar ayçiçeği vardır? 
3. Yurt dışından ne kadar bitkisel ham yağ ithal edilmiştir? 
4. Trakya Birliğin üreticiye alım bedeli borcu var mıdır? 
5. Trakya Birliğin hangi bankaya ne kadar borcu vardır? 
6. Trakya Birliğin elindeki ayçiçeğini çıkarabilmesi için hangi tedbirler düşünülmektedir? 

T.C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı: 5/MM-112 12.3.1990 
Konu: Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: 19.2.1990 tarih ve 7/1123/4311/19499 sayılı yazınız. 
Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in Trakya Birlikçe 1989 yılında gerçekleştirilen ayçi

çeği alımlarına ve bu Kurumun borçlarına ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istedi
ği yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Şükrü Yürür 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in yazılı sorularına cevaplarımız 

Soru 1. — Trakya Birlik 1989 yılında üreticiden ne miktarda ayçiçeği satın almış, ne kadar 
alım bedeli ödemiştir? 

Soru 2. — Trakya Birlik depolarında halen ne kadar ayçiçeği vardır? 
Soru 3. — Yurt dışından ne kadar bitkisel ham yağ ithal edilmiştir? 
Soru 4. — Trakya Birliğin üreticiye alım bedeli borcu var mıdır? 
Soru 5. — Trakya Birliğin hangi bankaya ne kadar borcu vardır? 
Soru 6. — Trakya Birliğin elindeki ayçiçeğini çıkarabilmesi için hangi tedbirler düşünül

mektedir? 

Cevap 1. — 1988/89 kampanya döneminde Trakya Birlik üreticiden 212 435 765 Kg. yağ
lık ayçiçeği satın almış, alım bedeli olarak 78 824 815 080 TL. ödeme yapmıştır. 

1989/90 kampanyası yağlık ayçiçeği alım miktarı ise 452 098 729 Kg. olup, değeri 
302 227 536 000 liradır. 

Cevap 2. — Birliğin depolarında 1.3.1990 tarihi itibariyle, 343 536 ton yağlık ayçiçeği sto
ku bulunmaktadır. 

Cevap 3. — 1989 yılında Trakya Birlikçe yurt dışından bitkisel ham yağ ithali yapılmamış
tır. 

1989 yılında (Ocak-Kasım) ülkemiz bitkisel ham yağ ithalatı 430 813 570 Kg. seviyesinde
dir. İthal edilen bitkisel yağ karşılığında 203 898 213 dolar ödeme yapılmıştır. 

Cevap 4. — Trakya Birlik, 1989/90 kampanyasında satın aldığı ürün bedellerinin tamamı
nı ödemiştir. 
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Cevap 5. — 1.3.1990 tarihi itibariyle, Trakya Birlik'in Devlet devstekleme ve özel bünye 
faaliyetlerinden dolayı T.C. Ziraat Bankasına 1 002 389 240 556 TL. özel bankalara da toplam 
48 183 970 573 lira borcu bulunmaktadır. 

Cevap 6. — Trakya Birlik'in stoklarında görülen yağlık ayçiçeğinin 105 000 tonu yıl sonu
na kadar kendi işletmelerinde işlenmesi programlanmıştır. Bakiye 238 536 ton ürünün de piya
sa şartları dahilinde değerlendirilmesine yönelik tedbirler alınmaktadır. 

5. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'm, Aydın Cezaevindeki bir tutukluya işkence yapıl
dığı iddiasına ve bazı tutukluların sağlık sorununa ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sun
gurlu'nun yazdı cevabt (7/1127) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemimi 
arz ederim. 

Orhan Veli Yıldırım 
Tunceli 

Aydın cezaevinde bulunan Aydın Hambayat isimli tutuklunun, cezaevinde başlatılan aç
lık grevleri sırasında, cezaevi yetkililerince yerde sürüklenmesi ve eziyet edilmesi nedeniyle ba
cağında meydana gelen yaranın tedavi edilmemiş olması nedeniyle kansere dönüştüğü, halen 
tzmir'e tedaviye gönderildiği, ancak güvenlik mülahazası bahane edilerek tedavi edilmeksizin 
Buca Cezaevine konulup kaderiyle başbaşa bırakıldığı söylenmektedir. 

1. Olay doğru mudur? 
2. Olay doğru ise devletin güvencesi altında bulunan bu tutukluya işkence yapanlar tespit 

edilmiş midir ve haklarında ne gibi işlem yapılmıştır? 
3. Aydın Hambayat tedavi edilecek mi, yoksa ölüme terkedilmiş mi? 
4. Hürriyetinden yoksun olan bu tutuklunun sağlığını teminat altına alma devletin asli 

görevlerinden değil midir? 
5. Aydın Cezaevinde tutuklu Şükrü Cöktaş'ın beyninde meydana gelen küçülmenin tıbbi 

sebepleri araştırılmış mı ve tedavisi sağlanacak mı? 
6. Aydın Cezaevindeki tutuklu Kemal Aktaş'ın kalp hastası olduğu, sağlığıyla hiç ilgile

nilmedi ği, tedavisinin yapılmadığı doğru mudur? 
T.C. 

Adalet Bakanlığı 
Bakan: 318 9.3.1990 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 21.2.1990 tarihli ve 7/1127-4324/19525 
sayılı yazınız. 

tlgi yazınız ekinde gönderilen ve Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım tarafından veri
len ve yazılı olarak tarafımdan cevaplandırılması istenen soru önergesinin cevabı iki nüsha ha
linde ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 
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Sayın Orhan Veli Yıldırım 
Tunceli Milletvekili 

Şahsıma tevcih ettiğiniz ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz soru 
önergenizin cevabı aşağıda takdim kılınmıştır. 

1. — Aydın Cezaevinde bulunan tutuklu Aydın Hambayat'ın hastalığı, tutuklandığı 
19.8.1982 tarihinden önce başlamıştır. Adı geçene cezaevinde herhangi bir şekilde işkence ya
pılmamıştır. Tutuklu Aydın Hambayat muayenesi için tzmir'e gönderilmiş ve gerekli tıbbi kont
rolden sonra Aydın E Tipi Cezaevine geri getirilmiştir. 

2. — Adı geçen tutukluya herhangi bir şekilde işkence yapılması söz konusu olmadığın
dan, cezaevi yetkilileri hakkında idari veya cezai yönden soruşturma açılmamıştır. 

3. — Aydın E tipi Cezaevi idaresince, Aydın Hambayat'ın tedavisi ile yakından ilgilenil-
mekte, sevk işlemlerinin zamanında yapılması için elden gelen gayret gösterilmekte ve sağlığı
na yeniden kavuşabilmesi için cezaevi tabibliğince ilgilenilmekte olup, gerektiğinde Devlet has
tanelerine şevki derhal yapılmaktadır. 

4. — Bu Cezaevinde bulunan Şükrü Göktaş, 9.1.1990 tarihinden beri Ege Üniversitesi Tıp 
Fakültesinde tedavi altında bulunmaktadır. 

5. — Söz konusu cezaevinde bulunan Kemal Aktaş, açlık grevi sırasında rahatsızlandığı 
için 11.8.1989 tarihinde Aydın Devlet Hastanesine sevk edilmiş, tedavisini müteakip 19.8.1989 
tarihinde aynı cezaevine konulmuştur. 

Adı geçen, rahatsızlığını belirten 10.10.1989 tarihli dilekçesine istinaden Aydın Devlet has
tanesine sevkedilmiş, aynı tarihli hastane raporu üzerine acilen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesine sevk edilerek gerekli tedavisi yaptırılmıştır. 

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığının 23.10.1989 tarih ve 411 sayılı sevk yazısı ile adı geçen 
yeniden Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gönderilmiş ve yapılan muayene ve tetkik
leri sonucunda 13.12.1989 tarihinde tekrar Aydın E Tipi Kapalı Cezaevine konulmuştur. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 

6". — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Hava-If Sendikasına üye isçilerden bir kısmının iş aküle
rinin feshedildiği ve yerlerine yabancı isçiler alındığı iddiasına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanı imren Aykut'un yazılı cevabı (7/1130) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından yazılı olarak yanıt
landırılmasını saygı ile dilerim. 19.2.1990 

Ahmet Ersin 
İzmir 

USAŞ'ın % 70 hissesinin özelleştirme yutturmacası ile SAS isimli yabancı şirkete satılma
sından sonra, Hava-tş Sendikasına üye işçiler kıyıma uğratılmaktadır. Türkiye genelindeki ha
vaalanlarında çalışan sendika üyesi işçilerin iş akitleri gerekçesiz feshedilirken, yerlerine ya
bancı işçi alınmaktadır. USAŞ'taki işçi kıyımı, özelleştirme sözleşmesi ile, SAS isimli yabancı 
şirkete tanınan ilk yıl için % 10 ve ikinci yıl için Vo 5 işçi tensikatı yapma yetkisine dayana-
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rak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının onayı ile yapılmaktadır. Son olarak İzmir Ad
nan Menderes Havaalanından 9 işçinin işine son verilmiştir. 

1. USAŞ'taki işçi kıyımı daha ne kadar devam edecektir? Çıkarılan 87 Türk işçisinin yeri
ne, 100 yabancı işçi alındı mı? Çıkarılan Türk işçilerle, yerlerine alınan yabancı işçi ve teknis
yenlerin ortalama ücreti ne kadardır? Yabancı işçiler hangi ülke vatandaşıdır? 

2. Bakanlığınız, Türk işçilerinin işten atılıp, yerlerine yabancı işçi alınmasını onaylarken, 
hangi düşünceyle hareket etmektedir? Bu uygulamayı içinize sindiriyor musunuz? Sizin göre
viniz Türk işçilerinin sorunlarını çözmek mi, yabancılara iş bulmak mı? 

T.C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Çalışma Genel Müdürlüğü 
Sürelidir 

Sayı: 290-10-04-10-637/4241 13.3.1990/009454 
Konu: tzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 21.2.1990 tarihli, Kan. Kar. Md. 
7/1130/4335/19569 sayılı yazısı. 

tlgi yazı ekinde alınan, tzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in tarafımdan cevaplandırılması 
istenilen "Usaş'ta çalışan ve Hava-tş Sendikasına üye olan bir kısım işçinin iş akitlerinin fes
hedildiği ve yerlerine yabancı uyruklu işçi alındığı" konusundaki 19.2.1990 tarihli yazılı soru 
önergesi incelenmiştir. 

Konuyla ilgili olarak Bakanlığımız tş Müfettişlerine 1-2 Mart 1990 tarihlerinde Usaş Uçak 
Servisi A.Ş. Genel Müdürlüğü işyerinde yaptırılan inceleme sonucu düzenlenen raporda: 

— Usaş Uçak Servisi A.Ş. Genel Müdürlüğü ve bağlı işyerlerinde halen 142 kadın, 1331 
erkek olmak üzere 1473 Türk personel ile 2'si kadın 14'ü erkek olmak üzere 16 yabancı uyruk
lu personel istihdam edildiği, 

— Usaş Uçak Servisi A.Ş.'nin % 70 hissesinin Başbakanlık Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı tdaresi tarafından iskandinav Havayollarının bir yan kuruluşu olan SAS Service Partner 
Şirketine 1.8.1989 tarihi itibariyle satıldığı, geri kalan % 30 hissesinin Başbakanlık Toplu Ko
nut ve Kamu Ortaklığı idaresine ait olduğu, 

— USAŞ'ın % 70 hissesinin söz konusu yabancı şirkete satılmasından sonra toplam 113 
Türk işçisinin iş akitlerinin sona erdiği, bunlardan 26'sının emeklilik nedeniyle, 64'ünün ihbar 
ve kıdem tazminatları ödenerek, 4'ünün Disiplin Kurulu kararıyla ihbarsız ve tazminatsız ola
rak, 15'inin kendi arzularıyla, 3'ünün askerlik nedeniyle ve l'inin de Türkiye Denizcilik işlet
meleri Kurumuna naklen geçmesi üzerine hizmet akitlerinin sona ermiş olduğu, bu işçilerden 
toplu iş sözleşmesinin 3 üncü maddesinde unvanları belirtilenler hariç diğerlerinin Hava-tş Sen
dikasının üyesi oldukları, 

— işyerinde çalışan toplam 16 yabancı uyruklu işçiden 6'sının Danimarka, 5'inin isveç 
l'inin Srilanka, l'inin Hindistan, l'inin Norveç, l'inin Belçika ve l'inin de Somali uyruklu 
olduğu, 

— işverence kanuni hakları ödenmek suretiyle hizmet akidleri feshedilen 64 işçinin orta
lama brüt ücretlerinin aylık 879 577 (sekizyüzyetmişdokuzbinbeşyüzyetmişyedi) TL. olduğu, 
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— tşyerinde daimi kadroda istihdam edilen S yabancı uyruklu personele ödenen ortalama 
aylık brüt ücretin 3 730 600 (üçmilyonyediyüzotuzbinaltıyüz) TL. olduğu, danışman olarak 
çalışan diğer 11 yabancı uyruklu personele ise Başbakanlık Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı 
İdaresiyle yapılan 2 yıllık anlaşmaya göre (1.8.1989-1.8.1991) 1,4 milyon Amerikan Dolarını geç
memek üzere ücret ödeneceği, 

— USAŞ'ın % 70 hissesinin söz konusu yabancı şirkete satılmasından sonra toplam 115 
Türk işçisinin işe alındığı, bunlardan 62'sinin daha önce mevsimlik adı altında çalışırken dai
mi kadroya alınan işçiler olduğu, 

hususları tespit edilmiştir. 
Bu tespitlerden de anlaşılacağı üzere, söz konusu soru önergesinde yer alan 87 Türk işçisi

nin işten çıkarılarak yerine 100 yabancı uyruklu işçinin alındığına ilişkin iddianın gerçekle ilgi
si bulunmadığı gibi, Bakanlığımızın Türk işçilerinin işten çıkarılıp, yerlerine yabancı uyruklu 
işçilerin alınmasını onaylaması da söz konusu değildir. 

Sonuç olarak, anılan işyerinde işçi çıkarılması ile ilgili olarak yapılan işlemlerin iş mevzu
atı hükümlerine uygun olarak yapıldığı tespit edilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. tmren Aykut 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

7 — Hakkâri Milletvekili Cum/ıur Keskin'in, 1989yılında Aydın Cezaevine nakledilen siyasî 
mahkûm ve tutukluların yeniden Eskişehir Cezaevine nakledileceği iddiasına ilişkin sorusu ve Adalet Ba
kanı Ma/anut Oltan Sungurlu 'nun yazılı cevabı (7/1142) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularıma Adalet Bakanı Sayın Mahmut Oltan Sungurlu tarafından yazılı ya
nıt verilmesine aracılığınızı saygıyla dilerim. 

Cumhur Keskin 
Hakkâri 

1. — 1989 yılı içinde Aydın Cezaevine nakledilen siyasî mahkûm ve tutukluların yeniden 
Eskişehir Cezaevine nakledilmeleri için hazırlıklar yapıldığı doğru mudur? 

2. — Doğru ise; aynı mahkûm ve tutukluların daha önce Aydın Cezaevine nakledilmeleri
nin gerekçesi nedir? Hiçbir haklı nedeni olmayan nakillerle Bakanlık neyi amaçlamaktadır? 

3. — Mahkûm ve tutukluların yasal ve tüzüksel dayanağı olmayan nakillerle rahatsız edil
melerinin ağır sonuçlar doğurduğu, bu uygulama nedeniyle bazı hükümlü ve tutukluların ya
şamlarından oldukları bilinmektedir. Uygulamanın devam etmesinden doğacak acı sonuçlar
dan sorumluluk kime ait olacaktır? 

TC. 
Adalet Bakanlığı 

Bakan: 314 9.3.1990 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 23.2.1990 tarihli ve 7/1142-4357-19639 
sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde gönderilen ve Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin tarafından verilen 
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ve yazılı olarak tarafımdan cevaplandırılması istenen soru önergesinin cevabı iki nüsha halinde 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 

Sayın Cumhur Keskin 
Hakkâri Milletvekili 

Şahsıma tevcih ettiğiniz ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz soru 
önergenizin cevabı aşağıda takdim kılınmıştır. 

1. — 1989 yılı içinde Aydın Cezaevine nakledilen tutuklu ve hükümlülerin, Eskişehir Ce
zaevine nakledilmeleri hakkında, Bakanlığımda herhangi bir hazırlık çalışması bulunmamak
tadır. 

2. — Söz konusu hükümlü ve tutukluların Aydın Cezaevine nakledilmeleri; Eskişehir Ce
zaevinde tünel kazılarak firara teşebbüs olunması ve tünelin ortaya çıkarılmasından sonra tah
rip olan cezaevinin zaruri tamir ihtiyacından doğmuş olup, cezaevinin tamir ve tadil işi henüz 
sonuçlanmamıştır. 

3. — Ceza infaz kurumları ile tutukevlerindeki hükümlü ve tutuklular, mevzuata uygun 
olarak hizmet gerekleri gözönünde tutulmak suretiyle başka ceza ve tutukevlerine nakledilmek
tedirler. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 

8. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Maliye ve Gümrük Bakanının ABD'ne yaptığı 
resmi geziye, izmir Büyüksehir Belediyesi eski Başkanının hangi sıfat ve görevle katıldığına ilişkin sorusu 
ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ekrem Pakdemirli'nin yazılı cevabı (7/1167) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Ekrem Pakdemirli tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılması için içtüzük gereğince gerekli işlemin yapılmasını arz ederim. Say
gılarımla. 1.3.1990 

Kemal Anadol 
İzmir 

1. — Eski îzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan özfatura 26 Mart seçimlerini kay
bettikten sonra Başbakanlık makamına müşavir sıfatıyla atanmış ve basından öğrendiğimize 
göre bu görevinden istifaen ayrılmıştı. 

Bakan olarak resmi Amerika gezinizde Burhan özfatura'yı refakatınızda ABD'ye götür-
dünüz mü? 

2. — Götürdünüz ise hangi sıfat ve görevle yanınızda bulundurdunuz? 
3. — Kendisinin yol, ikamet ve diğer gezi masrafları hangi kaynaktan karşılandı? 
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T.C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

Ankara 
ÖKA: 310000/1009 13.3.1990 
Konu: Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı (Kan. Kar. Md.) 05.3.1990 gün ve 
7/1167-4423/19879 sayılı yazınız. 

Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere izmir Milletvekili Sayın K. Kemal Ana-
dol tarafından sorulan ilgi yazıda belirtilen sorulara ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmuştur. 

1. Dr. Burhan özfatura, Başbakanlık Müşavirliğinden emekli olup, halen Bakanlığımızda > 
özel statüde. Yeminli Mali Müşavirlik Geçici Kurul Üyesi olarak görev yapmaktadır. 

Adı geçen, Türkiye'nin Amerikalı Dostları Derneğinin özel davetlisi olarak ABD'ye git
miştir. Söz konusu seyahatin Bakanlığımla ilgisi bulunmamaktadır. 

2. Seyahat sırasında düzenlenen toplantı ve yemeklerde Derneğin özel davetlisi olarak ha
zır bulunan Dr. Burhan özfatura, Bakanlığımızı temsilen bir görev ifa etmemiştir. 

3. Bu seyahat sırasında kendisine yol, ikamet, vb. gezi masrafı olarak Bakanlığım veya 
bir kamu kurum ve kuruluşu tarafından herhangi bir ödeme yapılmamıştır. 

Arz ederim. 
Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli 
Maliye ve Gümrük Bakanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

88 İNCİ BİRLEŞİM 

13 . 3 . 1990 Sah 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Bingöl Milletvekili llhami Binici .ve 22 arkadaşının, Bingöl İli Adaklı ve 

Karer bölgelerinde yaşayan vatandaşlar arasında cereyan eden olayların nedenlerini ve 
bu konuda alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/69) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 31 arkadaşımn, kuraklıktan zarar 
gören çiftçilerin sorunlarını ve bu konuda alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/70) 

3. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen ve 31 arkadaşının, demir - çelik iş
yerlerindeki grevin nedenlerini ve grevden kaynaklanan sorunları tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

4. — Ankara Milletvekili Ohural Şeref Bozkurt ve 54 arkadaşTin, 25 Mart 1984 
tarihinden bugüne kadar belediyelerde ve il genel meclislerinde yapıldığı iddia edilen 
kanunsuz, usulsüz ve yolsuz eylem ve uygulamaları tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ülncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin1 önergesi (10>/72) 

5. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu ve 10 arkadaşının, Güneydoğu Anadolu' 
da cereyan eden olaylar ve Hükümetin bu olaylar karşısındaki tutumu konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi: (8/14) 

6< — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 12 arkadaşının, Hükümetin 
tarım politikası ve tarım sektörünün sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, 
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İçtüzüğün 100 ve 101 İnci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkim 
önergesi (8/15) 

7. — Sakarya Milletvekili Mehimet Gölhan ve 10 arkadaşının, ülkemizin sana
yileşmesi konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/16) 

8. — İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş ve 64 arkadaşının, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesinin sorunları ve Hükümetin bu konudaki tutumu konusunda Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/17) 

9. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve 67 arkadaşınım, Mardin İli Sil'opi 
İlçesi Derebaşı Köyü yakınlarında 17.9.1989 tarihinde meydana gelen elayla ilgili iddia
ları açıklığa kavuşturmak ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddelenil uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/73) 

10. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 17 arkadaşının, kamu iktisadî teşeb
büslerinin ülke ekonomisine katkısı, bunlardan bazıılarınin satılmasını zorunlu kılan 
nedenler ve satılan ve satışa çıkarılan kamu iktisadî teşebbüslerinin değer takdirleri 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/18) 

11. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar ve 19 arkadaşımın, Atatürk Orman 
Çiftliğinin kuruluş ve mıüriöte devrediliş amacı dışımda kullanıldığı iddiasını tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarımca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/74) 

12. — Hakkâri Milletvekili Cummur Keskin ve 32 arkadaşının, Hakkâri İli 
Yoncalı Köyünde 18 Temmuz 1989 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddiaları 
ve olağanüstü hal uygulaman illerdeki benzeri uygulamaları tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına Miskin önergesi (10/76) 

13. — Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 43 arkadaşının, Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu ile ilgili iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/77) 

14. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin ve 29 arkadaşının, Kırklareli İli 
Lüleburgaz İlçesindeki iki adet Devlet Üretme Çiftliğinin Libyalılara satılacağı iddia
larını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 'ilişkin önergesi (10/78) 

15. — Niğde Milletvekili Raşit Daldal ve 36 arkadaşının, Ankara İlindeki hava 
kirliliğinin nedenlerini ve 'bu konuda alınacak tedbirleri] tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına (ilişkin öneügiesi (10/79) 

16. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 27 arkadaşınım, çay ürünü ve üre
ticileriyle ilgili sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/80) 
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17. —- Hatay Milletvekili Âli Uyar ve 17 arkadaşının, 1402'likler olarak anılan
ların hangi nedenlerle ve kimler tarafımdan görevlerinden uzaklaştırıldıklarını ve Da
nıştay kararına rağmen bu kişilerin görevlerine dönmelerini engelleyenleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

18. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal ve 24 arkadaşının, pancar üreticilerinin 
sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/20) 

19. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 15 arkadaşının, Sümerbank ve özel
leştirmeye tabi tutulacak diğer kamu iktisadî teşebbüsleri ile ilgili suiistimali iddilarının 
gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/82) 

20. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver ve 16 arkadaşımın, .ülkemizdeki anarşi 
ve terör eylemlerinim nedenleri ile hedeflerini, bu eylemlerin arkasındaki güçleri ve 
konuyla ilgili olarak alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkim 
önergesi (10/83) 

21. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 20 arkadaşının, irtica hareketlerinin amaç 
ve boyutlarını, iç ve dış desteklerini1 ve laikliği sağlıklı ve kalıcı temellere oturtmak 
için alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/84) 

22. — Zonguldak Milletvekiıl'i Koksal Toptan ve 29 arkadaşının, Amasra ve 
Yenıiçeltek'de meydana gelen kazaların gerçek nedenlerini ve madencilik sektöründeki 
kazalar ile meslek hastalıklarının! önlenmesi için alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkim önergesi (10/85) 

23. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve 16 arkadaşının, Yeniçeltek Kö
mür İşletmesindeki çalışma koşularını, bu İşletmede meydana gelen iş kazasının so
rumlularını ve konuyla ilgili olarak alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/86) 

24. — İstanbul Milletvekili Sudi Neş'e Türel ve 20 arkadaşının, İstanbul İlindeki 
su sıkıntısının gerçek mederilerinıil ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasamın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkim önergesi (10/87) 

25. — Amasya Milletvekili Mehmet Tamir Köse ve 24 arkadaşının, ülkemizdeki 
maden ocaklarında meydana gelen iş kazalarının önlenmesi için alınacak tedbirleri 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis 'araştırması açılmasına ilişkini önergesi (10/88) 

26. — izmir Milletvekili Halil Çulhaöğlu ve 27 arkadaşının, tütün üreticilerinin 
sorunları ve 1989 ürünü tütün fiyatları konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 
ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genjel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/23) 
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21, — 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 89 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/89) 

28. — 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) 

29. — Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 20 arkadaşının, genel sağlık sigortasıyla 
ilgili olarak hükümetçe yapılan çalışmalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/25) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. —Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya İli Beldibî mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerime yaptırılan binalardan bazılarının Antalya Valili
ğince yıktrfdıığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

2. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, bininci Özal Hükümetinde görev alan 
eski balkanlara resmî taşıt tahsis edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/60) 

3. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, din görevlilerinin eğitim program'la-
nnın geliştirilmesi ve ödeneklerinin artırılması için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/65) 

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

5. —Adama Milletvekili Abdullah Sedat Doğan/jm, Adana Eğitim Araçları 
Merkezi Başkanının keyfî uygulamalar yaptığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakamndan sözlü soru önergesi (6/121) (1) 

6. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'io, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfının bazı üyelerinin Bakanlığın Ankara Eğitim Şubesinde kurs gör
dükleri iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/91) 

7. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nün, Karadeniz Bakır İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan bir atamaya ilişkin Devlet Bakanımdan 
sözlü soru önergesi (6/108) 

8. — Balıkesir Milletvekili 1. Önder Kırlı'nın, yurt dışına gönderilecek öğret
menlerle ilgili mülakat sımavınım ertelenme nedenine ve sımav komisyonumun kimlerden 
oluştuğuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/142) (1) 

9. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altımer'in, Eflani - Safranbolu yolunun 
tarniır edilmemesini tenkit eden bir vatandaşın Karayolları 15 inci Bölge Şefliği Gö
revlilerince dövüldüğü iddiasına ilişkim Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/110) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 



10. — İstanbul Milletvekilli Mustafa SarıgüFün, spor sahalarımda meydana gele
bilecek sportmenliğe aykırı davranışları önlemek amacıyla ne gibi tedbirler alındığına 
ilişkin Milî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/202) (1) 

11.—Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlıı'nun, Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğünle 1988 yılı Haziran - Temmuz aylarında 
imtihansız personel ahndığı (iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/115) 

12. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Seul Olimpiyatlarına katılan 
yöneticilerin görevlerine ve bunlar için Devletçe yapılan harcamaya ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi' (6/203) (1). 

13. —Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası Yönetim 
Kurulu üyelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/205) (1) 

14. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'uı, Bergama İlçesindeki ilk ve 
orta dereceli okulların öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/232) (1) 

15. — Adana Milletvekilli Cüneyt Canver'in, Horzum Şirketler Grubuna 
20.11.1985 tarihli protokolden önce ve sonra ne kadar vergi iadesi ve kaynak kullanımı 
destekleme primi ödendiğine ilişkini Başbakandan sözlü soru önergesi (6/234) (1) 

16. — 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.İ. Orta Anadolu Linyit İşletmesmce karşılandığı 
iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soni önergesi (6/126) 

17. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Sümerbank'ta «Turgut özal» mar
kalı kumaş dokunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/127) 

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

19. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ülkemizdeki ortak savunma tesis
lerinde radyasyon sızıntısı bulunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/250) (1) 

20. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Kuveyt Türk Evkaf Finans 
Kurumu A.Ş.'nin ortaklarına ve şirket anasözleşmesinde yer alan bazı hükümlere ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi! (6/2517). (1) 

21. — Çorum Milletvekili Rıza Iliman'ın, Çorum İline bağlı bazı köylerin 
elektrik sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/258) (1) 

22. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korfcmaz'ın, ücretlilere ve Gelir Vergisi 
mükelleflerine 1987 ve 1988 yıllarında ne kadar vergıi iadesi ödendiğine ve vergi iadesi 
ile ilgili yeni uygulamalara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/134) 
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23. —• Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, hayalî ihracatla ilgili olarak 

mahkemelere intikali eden veya Devlet Planüama Teş'kiiatında soruşturması devam 
eden dosyalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6 '138) 

24. — Balıkesir Milletvekili I. Önder Kırlı'nın, eğitim önlisans programına 
katılarak Açıköğretkn Fakültesini bitiren emekli öğretmenlerin intibaklarının yeniiden 
düzenlenip düzenlenmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/264) (1) 

25. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, olağanüstü hal uygulaması nedeniyle 
yapılan harcamalara ilişkün Barbakandan sözlü soru önergesi (6/302) (1) 

26. — Mardin Milletvekilli Süleyman Çeldbi'nin, Mardin Köy HÜzmetleri Mü
dürlüğünün mevsimlik işçi ihtiyacına ve 1988 yılındaki mevsimlik işçi istihdamına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişilerj! Bakanından sözlü soru önergesi (6/149) 

27. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'm, Köy Hizmetleri Üçüncü Bölge ve 
Adana Müdürlüklerinde 1988 yılında geçici statüde kaç işçinin ne kadar süre ile çalış
tırıldığıma ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/151) 

28. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'm, Misis'i Kozan'a bağlayan eski 
Kozan yolunun, Misis hududu Göztepe mevkiindeki yolun bakımına ve asfaltlanma
sına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözllü soru önergesi (6/153) 

29. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ıaı, Adana İlinin sağlık sorunlarıma 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/154) 

30. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'm, Adana Organize Sanayi Bölgesi
nin yapını çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/155) 

31. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'm, Adana ili Yüreğir İlçesi Kâzım 
Karabekir Mahallesinde sağlık ocağı yaptırılıp yaptıramayacağına Jİişklin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/156) 

32. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ıın, Adana İli Yüreğir İlçesi Yunusoğlu 
Köyünde sağlık ocağı yaptırılmamasınıın nedenine ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/157) 

33. — Adana Milletvekili Ortıan Şendağ'm, Ceyhan Nehrinin Akdeniz'e dö
küldüğü bölgenin herhangi bir firmaya kiralanıp kiralanmadığına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/158) 

34. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'm, Silifke İlçesinde 1981 yılından 
sonra tapu paftalarında yapıldığı iddia edilen değişikliklere ve imar planı düzenleme 
çalışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/159) 

35. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlü'nun, televizyonun birinci kanaı 
yayınlarının Zonguldak 1:1 Merkezinde izlenemediği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/160) 

36. — Samsun Milletvekili İrfan Demkalp'in, ilköğretim müfettişlerine ve mü
fettişlik için atama bekleyen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/161) 

37. — Samsun Milletvekili İrfan Demiiralp'in, Sosyal Sigorta Kurumu emeklli-
l'eririin de yurt dışı tedavi imkânlarından yararlandırıllmatarı için çalışma yapılıp yapıl-
madığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/162) 
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38. — İsparta Milletvekilli İbrahim Gürdail'ın, ondan fazla işçi çalıştıran işyer
lerinden Konut Edindirme Fonu için toplanan para miktarına ve fondam yararlanan
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi! (6/164) 

39. —> Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlü'nun, çay üreticilerinin alacak
larına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/165) 

40. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlü'nun, fındık ürünü taban fiyatına 
ve fındık üreticilerinin alacaklarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/166) 

41. — Trabzon Milletvekilli Mehmet Çakıroğlü'nun, ÇAY - KUR'un elinde 
bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/167) 

42. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlü'nun, Trabzon - Maçka İlçesinde 
meydana gelen heyelandan zarar gören vatandaşlar için yaptırılacak konutlara ilişkin 
Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/168) 

43. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, İspir - Kundura, Tortum - Şayak, 
Durnlu - Yapağı Tiftik, Pasinler - Tütün ve Ilıca - Süt fabrikalarının son durumlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/169) 

,44. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya İli Merkez İlçesi Kâ-
zımpaşa Nahiyesindeki Gökçeören bataklığına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/172) 

45. —' Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya İM Adapazarı İlçesin
deki Çark suyunun ıslahına ve Aşağı Sakarya Projesine ait çalışmaların ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/173) 

46. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli İlinde yapımları devam 
eden Gölcük Devlet Hastanesine ve sağlık ocaklarına ait inşaatların ne zaman tamam
lanacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/174) 

47. — Kocaeli Milletvekili1 Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesinde sigorta hastanesi 
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/175) 

48. — 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) 

49. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Vezirköprü İlçe Hastanesi ile bu ilçeye 
bağlı köylerdeki sağlık ocaklarının personel ve araç - gereç sorunlarına ilişkin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/181) 

56. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük - Safranbolu kara
yoluna il%kin Bayındırlik ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1-84) 

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

52. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük İlçesi Kapullu Kö
yünde yaptırılacak afet evlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/186) 
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53. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, dış ülkelere gidecek vatan

daşlara uygulanan vize işlemlerinin kolaylaştırılması için çalışma yapılıp yapılma
dığına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 

54. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlen
dirme Vakfının şubelerine, 1987 yılı kârına ve 1986 yılından bu yana vakfa yapılan 
bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/305) <J) 

55. — İzmi'r Milletvekili Fuat Kılcı'nın, zeytkıyağx taban fiyatının ne zaman 
açıklanacağına ve kestane ürününe taban fiyat verilmesi için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/190) 

56. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, inek ithalatına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/317) (1) 

57. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, yıllık enjektör tüketimine ve 
kaçak olarak ülkemize sokulduğu iddia edilen enjektörlere ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/196) 

58. — içel Milletvekili M, Istemihan Talay'ın, «Tarsus'un, şimdilik il yapıl
masının düşünülmediğine» dair 31.10.1988 tarihli beyanına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/318) (1) 

59. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli İli Gebze İlçesinlin 
öğretmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/199) 

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

61. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze - Çayırova'da kurulu 
Çağdaş Boya Sanayinin işletme ruhsatı bulunup bulunmadığına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/201) 

62. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, şeker pancarına zam yapılıp 
yapılmayacağına ve pancar üreticilerine ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/206) 

63. — 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) 

64. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Ankara İli Şereflikoçhisar İlçesine 
bağlı Evren, Sarıyahşi ve Ağaçören kasabalarının ne zaman ilçe yapılacaklarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/319) (1) 

65. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, ülkemize sığınan peşmergelerden 
bir kısmımın Gebze - Çayırova'daki Tarım Meslek Lises;nde istihdam edileceği iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) (1) 

66. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli Valilik Konağı için yapı
lan harcamaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/321) (1) 

67. — İzmir Milletvekili Erol Güngör'ün, «Yakın Tarih» adh ansiklopedide 
Atatürk'ü ve Atatürk İlkelerini yeren ifade ve bölümler bulunup bulunmadığına ilişkıiln 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) (1) 



68. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesine bağlı 
Yarıkkaya ve Kurusarı köylerinin içme suyu sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/209) 

69. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Gülbirlik'çe 1988 yılında ger
çekleştirilen gül atanlarına ve yapılan Ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/210) 

70. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Senirkent İlçesine 
ait kanalizasyonun, bazı köylerin tarım arazilerini olumsuz yönde etkilediği iddiasına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakamından sözlü sora önergesi (6/211) 

71. —• İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç ve Şarkika
raağaç ilçelerine bağlı bazı kasaba ve köylerde gölet yapılıp yapılmayacağına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü sora önergesi ''6/212) 

72. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Eğirdir Gölünde üretiien kere
vit balıklarında görülen hastalığın giderilmesi için ne gibi tedbirler alındığına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/213) 

73-. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı Fonunun gelirlerine ve harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/214) 

74. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 5.10.1988 tarihinde Mardin ve 
Diyarbakır illerinde köy korucuları tarafından ikıi vatandaşın öldürüldüğü iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/323) (il) 

75. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siverek İlçesi Konurtepe Köyün
den bir vatandaşın Kuşflukçayırı Köyü Bircemal Mezrası korucularından biri tarafın
dan öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/324) (1) 

76. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürda'l'ın, Atabey İlçesi Kapıcak Köyünün 
başka bir mahalle taşınmasına dair projenin 1988 yılında gerçekleştirilememesinin 
nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 

77. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde Merkez İlçesine bağlı Karga-
sekmez Akarsuyu üzerinde yapılması planlanan Uluağaç Barajına ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/217) 

78. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde İli Ulukışla İlçesinde yapıl
ması düşünülen İmrahor Göletine ilişkin' Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/218) 

79. — Adana Milletvekili M. Halit Dağlı'nın, Mansurlu - Kozan karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/220) 

80. —> Adana Milletvekili M. Halit Dağlı'nın, Çatalan Barajından İmamoğlu 
Ovasına su getirecek olan tünelin ne zaman ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/221) 

81. —• Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı 
Fonundan konut yapı kooperatiflerine 1988 yılında verilen krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/223) 
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82. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Avrupa ülkelerinde çalışan Türk işçi* 
İterinin ailelerinin parçalanmasını önlemek için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/224) 

83. —• Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 1988 yı'lında tedavi masraflarını 
ödeyemedikleri için hastanelerden kaçan veya borç senedi vererek taburcu olan vatan
daşların borçlarınla ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/225) 

84. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, istanbul'da münteşir bir gazete
nin 12.11.1988 tarihli nüshasında yer alan silah ticareti ile ilgili habere ilişkin Başba
kandan sözîlü soru önergesi (6/227) 

85. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana ilinde askerî birliklere akar* 
yakıt ikmali yapan Petrol Ofisi bayilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/331) (1) 

86. — 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) 

87. — 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) 

88. —> Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili Uludere ilçesi Kaya-
dibi Köyü Bvil Mezrasıındaki bir vatandaşın evinin jandarma tarafından yıkıldığı ve 
KayadibJ Köyünde zorunlu ikamete tabi tutulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/333) (1), 

89. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, 1986 ve 1987 yıllarında Hakkâri 
İli Yüksekova ilçesi Esendere Bucağından sının geçerken jandarma tarafından öldürü
len veya yaralı olarak ele • geçirtilen vatandaşlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/334) (1) 

90. — Hakkâri Mill'etvekıilii' Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili Uluidere ilçesi Şe-
noba Köyü Tabur Komutanının bazı uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/335) (1) 

91. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili Yüksekova ilçesi 
Güvenli Köyüne ait olan ve Dere Yaylasında otlatılmakta bulunan koyun sürüsüne 
Aytepe Karakolu görevlilerince di konulduğu ve sürünün gümrüğe tesliim edildiği id
diasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) (1) 

92. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta ili Yalvaç ilçesinde ya
pılmakta olan Sümerbank Konfeksiyon Fabrikasına ait inşaatın durdurulduğu ve te
sisin Yalvaç 'Belediyesine satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/239) 

93. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Mardin ilimde 15.11.1988 ta
rihine kadar açılmamış olan okullara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/241) 

94. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Midyat - Nusaybin Karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/242) 



— İl -
95. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kürt'un, Kocaeli ilindeki belediyelere 1988 

yılında yapılan yardımlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/337) (1) 

96. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Denizli İli Honaz İlçesine bağlı köy
lerdeki vatandaşların sınıf landırıldığı ve fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/341) (1) 

97. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, vergi kontrolörlerinin mal varlık
larına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/253) 

98. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Doğu Anadolu'daki bazı illerin 
yakacak sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/254) 

99. — Bursa Milletvekilli Beytullah Mehmet Gazıoğlu'nun, bir dernek ve bir 
şirket tarafından İstanbul Özel İdare Müdürlüğüne otomobil hibe edıiktiği iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/255) 

100. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Le Monde Gazetesi muhabirine ver
diği demece ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/266) 

101. —Tekirdağ Milletvekilli Güneş Gürseler'iın, Bezm-i Âlem Üniversitesine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/342) (1) 

102. —• İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Anadolu Bankasınca 100 milyon liranın 
üzerinde kredi verilen kişi ve kuruluşlara ve bu kredilerin geri ödenip ödenmediğine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) (1) 

103. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun Kahramanmaraş - Gök
sün, Göksün - Elbistan, Göksün - Andırın ve Andırın - Kahramanmaraş karayollarına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/268) 

104. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Afşin - Elbistan Ter
mik Santralına ve bu bölgede katkısız biriket imalatının ne zaman gerçekleştirileceğine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/269) 

105- — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Adatepe ve Karakuz 
barajlarının yapımına ne zaman başlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/270) ^ 

106. —Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, fasulye ürününe taban 
fiyat verilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/271) 

107. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş İlin
de tütün ekimine müsaade edilip edilmeyeceğine ve bu îllde ne zaman Gümrük Müdür
lüğü kurulacağına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/272) 

108. — Kahramanmariaş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, televizyon yayınlarını 
izleyemeyen Kaihramanmaraş İline bağlı ilçe ve köylere ve Kahramanmaraş'da Sümer-
ba'nk ikinci satış mağazasının ne zaman açılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/274) 

109. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş Şe
hir Stadyumunun ne zîaman çimlendirileceğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/275) 
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llö. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla îmamoğiu'nun, Kahramanmaraş 
İlinde Sosyal Sigortalar Hastanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/276) 

111. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Atoneriin, Sosyal Sigortalar Kurumu 
Karabük Hastanesinde vefat eden emekli bir işçinin cesedimin fareler tarafından tah
rip edildiği iddiasına ilişkin Çalışıma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/277) 

112. — Denizli Milletvekilli Adnan Keskin'in, Vakıflar Bankası Samanpazarı 
Şubesince Öztur Anonim Şirketine verildiği iddia edilen krediye ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/343) (1) 

113. — Samsun Milletvekili İrfan Demıiralp'in, seçimlere katılan siyasî partilerin 
radyo ve televizyon gilbi haberleşme araçlarından eşit olarak faydalandırılmasına dair 
Avrupa Konseyi Kararma ilişkin Barbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 

114. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulütürk'ün, Afyon ili Sandıklı İlçesi Akha-
rım Kasabası Ortaokulunun öğretmen sorununa ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/344) (1) 

115. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Petrol Ofisi İskenderun Bölge Başmüdü
rünün işçilere ve bölge halkına hakaret ettiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/346) (1) 

116. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İli Lice İlçesi Jandar
ma Komutanının baskısı ile bazı vatandaşlara koruculuk için başvuru formu imzalat
tırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/347) (1) 

117. — Hatay Milletvekili öner Mıiski'nin, TEK Tcroslar İşletmesinin Çukurova 
Elektrik A.Ş.'ne devredilmesinden doğacak bazı sorunlara ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) (1) 

118. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği
nin kurulmasından sonra bölgede gözaltına alınan vatandaşlara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/349) (1) 

119. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Merkez 2 No. lü Sağlık 
Ocağında görevli iki hemşirenin görev dönüşü Diol'e Nehrinde boğulmaları olayına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü sora önergesi (6/350) (1) 

120. —Bursa Milletvekili Beytuilah Mehmet Gazioğlu'nun, Marmara Denizinde 
trol ve algarina ile balık avcılığı yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/280) 

121. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, Samsun - Havza İlçesi 25 Maya 
Ortaokulu Müdürlüğüne usulsüz atama yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/351) (1) 

122. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, gece bekçilerine de silah tazminatı 
verilip verilmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/281) 

123. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ödemiş İlçesinin ne zaman il yapıla
cağına ilişkin Içişlerti Bakanından sözlü soru önergesi (6/282) 
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124. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği
nin kurulmasından sonra bölgede kaç kistinin korucu olarak görevlendirildiğine ve 
korucuların karıştıkları adlî olaylara ilişkim İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/352) (1) 

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

126. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdan'ın, Keçiborlu İlçesine bağlı Gülköy 
ve Kavak köylerine sağlık evi yaptırılmasına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nından sözlü soru önergesi (6/285) 

127. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesinin içme suyu 
ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/286) 

128. —• İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesinde yapılacak 
olan Erkek Teknik öğretmen Okulu ve Kız Sanat Okulu inşaatlarına ne zaman baş
lanacağına ilişkin Milî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/287) 

129. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta İli Senirkent Devlet 
Hastanesinin sorunlarına ilişkim Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/288) 

130. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta İli Senirkent İlçesinde 
Tekel hizmet binası ve deposu kurulup kurulmayacağına ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/289) 

131. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Senirkent Ovası sulama projesine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/290) 

132. — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün'ün, İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana 
büyükşehir belediyelerinin yurt dışından borç alıp almadıklarına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/357) (1) 

133. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun İli Vezirköprü İlçesinde şeker 
pancarı alımlarının hızlandırılması için ilave kantarlar kurulup kurulmayacağına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/292) 

134. —• Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun İli Vezirköprü İlçesinde Dev
let - millet yardımlaşmasıyla inşa edilen ortaöğretim yatılı öğrenci yurdunun ne za
man açılacağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/293) 

135. —Samsun Milletvekili Ali Eserin, Havza - Vezirköprü yolunun yapımına 
ve E - 5 karayolu Hendek - Düzce güzergâhımın onarımına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/294) 

136. — Hakkâri Milletvekili Cumnur Keskin'in, Hakkâri İli Şemdinli İlçesi Kay
makamı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/358) (1) 

137. —Çorum Milletvekili Cemal Şahinlin, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Nisan 
ayından bugüne kadar İller Bankasından aldığı avans borçların miktarına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/3KO) (1) 
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138. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, 1987 yılı vergi taksidini 
geciktiren bir yükümlünün maruz kaldığı uygulamaya ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) 

139. —• Bingöl Milletvekili1 Haydar Baylaz'in, Sivas İli Gürün ilçesi Çayboyu 
Mahallesinde inşa ettirilen afet konutlarının hak sahiplerine verilip verilmediğine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/298) 

140. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta İli Sütçüler İlçesindeki 
Sağlık Merkezi ile Koruyucu Hekimlik Merkez Sağlık Ocağının doktor ve araç sorun
larına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/299) 

141. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Karakaya Barajı için kamu
laştırılan arazilere ve kamulaştırma bedellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/308) . 

142. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nun, Çeçme Vergi Dairesi Müdürü hakkında 
ihbar ve şikâyette bulunulup bulunulmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/309) 

143. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Karadeniz Bakır İşletmeleri Samsun 
İzabe Tesislerindeki rehabilitasyon çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/310) 

144. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'm, 1985 - 1988 yıllarında Kaynak 
Kullanımını Destekleme Fonundan yararlanabilmek için yatırım amacıyla teşvik bel
gesi alanlara ve adı geçen Fondan kimlere ne kadar ödeme yapıldığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/370) (1) 

145. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Mardin İli Midyat İlçe
sinde görevli bir komiser' yardımcısı hakkındaki iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/371) (1) 

146. —• 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) 

147. — Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'ın, heyelan bölgesi ilan edilen Manisa 
İli Selendi İlçesi Rahmanlar Köyü Hacılar Mahallesindeki vatandaşların yeni yerleşim 
alanına nakledilmeleri için çalışma yapılıp yapılmadığınla ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/312) 

148. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Tunceli - Geyiksuyu Yatılı İlköğ
retim Bölge Okuluna ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/313) 

149. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, profesyonel futbol (kulüplerinin 
maç hâsılatlarından elde ettikleri gelirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/372) (1) 

150. —• Samsun Milletvekili İrfan Delmiraılp'in, Altıınkaya Barajı sahasında kalan 
Samsun İli Vezirköprü İlçesindeki arazilerin kamulaştırma bedellerine ilişkin Başba
kandan sözlü .soru önergesi (6/315) 
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151. — Antalya Milletvekilli Adil Aydıın'ın, Devlet kuruluşlarında göreve alın
maları bakımından Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi mezunları ile diğer 
fakülte mezunları arasında ayrım yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/326) 

152. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir Büyükşehıir Belediyesinin kur
duğu veya ortak olduğu şirketlere ve bu şirketlerin faaliyetlerine ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/373) (1) 

153. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, doğaflgaz santralarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/375) (1) 

154. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın; Kemerköy Termik Santralı baca 
gazı arıtma tesislerine ve Karlıova Termik Santralına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakamından sözlü soru önergesi (6/376) (1) 

155. — Içjel Milletvekili Durmuş Fikri Sağiar'ın, bazı vatandaşlara ait telef on
ların güvenlik güçlerince dinlendiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/377) (1) 

156. — 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) 

157. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, elektrik üretim yollarına ve maliyetle
rine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/380) (1) 

158. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, 1988 yılında akaryakıta yapılan zam
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/381) (1) 

159. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 25.12.1988 tarihlinde basma dağı
tıldığı iddia edilen «Türkiye Emlak Bankası çalışanları» imzalı açıklamaya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/382) (l) 

160. — İzmir Milletvekili Erol Güngör'ün, Tahtalı Barajı inşaatına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/383) (1) 

161. —Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Brçetm'in, 1988 yılında elektrik fiyat
larına yapılan zamlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/384) (1) 

162. — 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) 

163. —İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağiar'ın, Millî Savunma Bakanı Ercan 
Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığı İdarî ve Malî İşler Daire Başkanı iken MİT Müsteşar
lığına verdiği iddia edilen malzemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/386) (1) 

164. —Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 19&8 yılında kamu kuruluşları ta
rafından yabancı kuruluşlara yaptırılan araştırmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/387) (1) 

165. —Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır, Hakkâri ve Siirt ille
rinde 25.12.1988 tarihinden bugüne kadar göz altıma alınan/vatandaşlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/388) (1) 
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166. — Diyarbakır Milletvekilli Fuat Atalay'sun, Emlak Bankasınca 1988 yılında ' 
Uluslararası danışmanlık firmalarından alman hizmetlere ve yapılan ödemelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) ı(l) 

167. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'ıin, elektrik üretim ve satış 
fiyatlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/390) (1) 
w. 

168. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, üjlkemize sığınan Iraklılara yapılan 
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) (1) 

169. —Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Türk Kadınını Tanıtma ve Güç
lendirme Vakfına yapılan bağışlara ve Vakfın denetimine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/393) (1) 

170. —Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Petrol Arama ve Petrolle İlgili 
Faaliyetleri Düzenleme Fonuna ve elektrik maliyet fiyatlarına ilişjkin (Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/394) (1) 

171. —Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, organize sanayi bölgeleri kurmak 
amacıyla Samsun İline bağlı Asaraağaç, Kutlukent ve Çırakman köylerinde 1985 -1986 
yılarında kamulaştırılan arazilerin bedellerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/404) (1) 

172. — İstanbul Milletvekili Hüsnü Okçuoğlu'nun, 1978 -1988 yıllarında toplanan 
gelir vergilerine ilişjkin Maliye ve Gümrük Balkanından sözlü soru önergesi (6/395) (1) 

173. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nm, T. C. Ziraat Bankasınca tarım 
satış kooperatiflerine kullandırılan krediler için farklı faiz oranları uygulandığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/405) <1) 

174. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir Büyükşehir Belediyesinin borç
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/396) (1) 

175. —İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, «İcraatın İçinden» ve «Gelişen 
Türkiye» adlı programların Ankara Video Ajans A.Ş.'ne yaptırılmasının nedenine iliş-
tkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/406) (1) 

176. — 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) 

177. — İstanbul Milletvekili Aytekin Kotil'in, İstanbul Anakent Belediyesince ku
rulan şirketlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge'si (6/398) (1) 

178. — İstanbul Milletvekili Aytekin Kotil'in, İstanbul Anakent Belediyesince 
25.3.1983 tarihinden bu yana gazetelere verilen ilamlar için yapılan ödemelere illiskin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/399) (1) 

179. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sovyetler Birliğinden ithal edilen 
doğalgazın 'hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/400) (1) 

180. —Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, SEKA ve Edirne - OLMUKSA'da 
çalışan işçiler hakkında emniyet müdürlüklerince albüm düzenlendiği iddiasına ilişkin 
İçişleri Ba'kanındaın sözlü soru önergesi (6/401) (1) 
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İŞİ, — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Emlak Bankasının amblemi ile il

gili çalışmalara ve bu nedenle yapılan ödemeye lilişilcin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/328) 

182. —Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nıin, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde 
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/329) 

183. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, ülkemizde traktör üreten firma
lara ve 1986 - 1988 yıllarındaki üretim miktarlarına ilişkin Sanayii ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/330) 

184. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Altunikaya Barajı sahasında kalan Vezir
köprü İlçesi Düzce Köyüne ait arazilerin kamulaştırma bedellerine ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/339) 

185. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, doğalgaz ithali ile ilgili sözleşme
ye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/402) (1) 

186. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadorun, Türkiye Emlak Bankasının amb
leminin bir Amerikan firmasına çizdirildiği iddiasına ve amblem değişikliği nedeniyle 
yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403) (1) 

187. —Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Bezm-i Âlem Üniversitesinde 
sözleşmeli olaraik çalışmalk isteyen sağlık personelline imzalattırılan hizmet aıkdine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/408) (1) 

188.— İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Emlak Bankası eski Genel 
Müdürünün Amerika'ya gidiş nedenine ve hakkında soruşturma açılması için Cum
huriyet Savcılığınca istenilen iznin geciktirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/409) (1) 

189. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, İstanbul Valiliğince bazı sanatçı
ların konserlerinin yasaklandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/410) (1) 

190. —Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli İli Hozat İlçesi 
Emniyet Amirliğinde görevli bir komiser ile ibir polis memuru haklarındaki iddiaya 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/411) (1) 

191. — 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> 

192. —Trabzon Milletvekili Mehmet Çalkıroğlu'nun, Fiskobirlikçe 1988 yılında 
gerçekleştirilen fındık alımlarına ve bu nedenle yapılan ödemelere ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/414) (1) 

193. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Ankara Bahçelievler 
semtinde 29.1.1989 günü meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/415) (1) 

194. — Ankara Milletvekilli Rıza Yılmaz'ın, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim 
Fakültesinde can güvenliği olmadığı gerekçesiyle Dekanlığa dilekçe veren öğrenciler 

(88 inci Birleşim) 
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hakkında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/416) (1) 

195. — Adana Milletvekili M. Sdlahattin Kılıç'ın, 19.7.1988 tarihli ve 88/13161 
sayılı kararnameden istifade eden firmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/417) (1) 

196. — Kars Milletvekili Mahmut Alımak'ın, MİT ile ilgili bazı iddialara ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/418) (1) 

197. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nim, yeraltı mafyası olarak nitelendiri
len grupların son günlerde neden oldukları olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/420) <1) 

198. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Anadolu ve Türikıiye Emlak Kredi 
bankalarının 1987 ve 1988 yıllarına ait kârlarınım yüksek gösterildiği iddiasına ilişkin 
Barbakandan sözlü soru önergesi (6/421) (1) 

199. —Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, kamu bankalarının 1987 ve 1988 
yıllarındaki bazı harcamalarına ve Emlak Bankasına ait arazi ve binalardan bir kıs
mamın satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) (1) 

200. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, hayalî olduğu kuşkusuyla Merkez 
Bankasınca incelenmekte olan ihracat dosyalarımın 25.2.1987 tarihli kararname gere
ğince Devlet Planlama Teşkilatına devredildiği ve incelemeler tamamlanmadan vergi 
iadelerinin ödendiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/424) (1) 

201. —Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzurum ili Şenkaya İlçesine 
bağlı Yoğurtçular ve Nişantaşı köyleri arasındaki mera davası ile ilgili mahkeme 
kararının infazı sırasında meydana gelen olayın sorumlularına ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önjergesi (6/426) (1) 

202. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ım tarım arazilerinin sulanmasında 
elektrikten yararlanılabilmesi için elektrik şebekelerinin tevsii hususunda çalışma ya
pılıp yapılmadığıma ilişkin Einerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/427) (1) 

203. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan ili Merkez ilçesi Aşağı 
ve Yukarı Molla Gürani mahallelerinin Merkez Belediyesi sınırları içine alınmama
sının nedenine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) (1) 

204. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, il mahallî idareler kontrolörlerine 
denetim özel hizmet tazminatı verilmemesinin nedenine ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/429) (1) 

205. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, 31.12.1988 tarihi itibariylle TARİŞ'in 
üreticilere ne kadar borcu bulunduğuna ve bu borcun ne zaman ödeneceğine ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/430) (1) 

206. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta Tapu Sicil Müdürlüğü 
ile ilgili olarak Valilikçe yapılan tahkikata ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/431) (1) 
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207. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Burdur İl merkezindeki ilk ve 
orta dereceli okullarda görevli öğretmenlerin bir kısmının çe'şMi köy ve kasaba okul
larına nakledildikleri iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/353) 

208. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, 7.10.1988 tarihinde 
Tuzla mevkiinde gerçekleştirilen operasyonla ilgili olarak bir dergide yer alan iddia
lara ilişkin İçişleri Bakamından sözlü soru önergesi ı(6/432) (1) 

209. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Emlak Bankası eski Genel Mü
dürünün talimatlarıyla yapılan döviz değişim işlemlerine ve bu Bankaca Türk Kadını 
Gazetesine ödenen reklam ücretine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/433) (1) 

210. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Şemiler döneminde Em
lak Bankasınca aylık bir gazeteye ödenen reklam ücretine ve bir firmaya kullandırı
lan döviz kredisinin ödenmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/434) (1) 

211. —Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'-ın, Manisa İli Selendi İlçesine bağlı 
bazı köylerin içme suyu sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/355) 

212. —Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, ülkemizce de imzalanmış olan 
İşkenceye Karşı Avrupa Sözleşmesi ile İşkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 
hükümlerine uyulmadığı iddiasına ilişkin İçişleri 'Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/441) (1) 

213. —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) 

214. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, lig maçlarını izleyecek öğren
ciler için bilet fiyatlarında tenzilat yapılmasıının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) (1) 

215. — Ankaıa 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) 

216. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Tunceli, Erzincan ve Malatya 
illerine bağlı bazı köylerde yeni yaptırılan camilere atanan imamlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/451) (1) 

217. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, 'günlük <bir gazetenin 27.11.1988 
tarihli nüshasında yer alan S.S.K. Genel Müdürü ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/443) (1) 

218. —Istanbull Milletvekili Reşit Ülker'in, 9 Eylül Üniversitesi Denizli Mühen
dislik Fakültesi öğretim üyelerinden birine Fakülte Dekanınca hakaret edildiği ve 
görevinden alındığı iddialarına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/362) 

'219. — İsparta Milletvekilli Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesine bağlı 
bazı köylerin yol sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişileri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/363) 
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220. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Sütçüljer İlçesi Kara-
diken Köyünün su sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/364) 

221. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürfc'ün, Anavatan Partisi belediye başkan 
adayları hakkında görüş bildirdikleri iddia edilen vali ve kaymakamlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/365) 

222. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, yapılacak olan mahallî idareler 
seçimleri nedeniyle bazı seçim 'bölgelerinde vali ve kaymakamlarca aday yoklaması 
yapilıdığı iddiasına ilişkin Başbakandan «özlü soru önergesi (6/444) (1) 

223. — İzmir Milletvekili Veli Aiksoy'uın, Nihat Sargın ve Haydar Kutlu ile ilgili 
davayı izlemek isteyen vatandaşların maruz kaldıkları uygulamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/445) ı(l) 

224. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, düşünce suçlusu olarak gözaltına 
alınan sanıklara farklı muamele yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/44J6) (1) 

225. —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) 

226. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'm, Konya İli Çumra İlçesi kapatılan 
ülkü ocakları başkanının bugüne kadar yakalanamamasının nedenine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/450) ı(l) 

227. —Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca 
üretilen ve Rusya'dan ithal edilen doğal gaz miktarlarına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/367) 

228. —Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Devlet eski Bakanı Yusuf Bozkurt 
Özal'ın yurt dışı seyahatler nedeniyle aldığı harcırah miktarına, Başbakanın tedavisi 
için yapılan harcamaya ve 1987 yılındaki yurt dışı seyahatlerde götürülen hediyelik 
eşyaların tutarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 1(6/458) (1) 

229. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, küçük esnaf ve zanaatkarlara 
kullandırılan kredinin miktarına ve şartlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/452) (1) 

230. — Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş'in, Emlak Bankasınca 12.9.1980 
tarihinden bu yana üretilen konutlara ilişkin Devlet Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/453) (1) 

231. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Ankara Merkez Kapalı Cezaevi 
4 üncü koğuşunda bulunan siyasî hükümlülere özel jandarma timi tarafından işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/454) fi) 

232. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, ülkemizde mevcut Kur'an kurs
larına ve özel vakıflarca açılan ve yönetilen öğrenci yurtlarına, özel okullara ve 
dersandere ilişkin Devlet Balkanından sözlü soru önergesi ((6/457) (1) 

233. —Sakarya Miltetvekili Ahmet Neidim'tin, Sakarya Üniversitesi inşaatına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/422) 
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234. — 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) 

235. —Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Şarköy Belediye Başkanlığı 
seçiminin iptali nedeniyle Valilikçe Belediye Başfcanvekilliğine yapılan atamaya ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/461) (1) 

236. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yusuf Bozkurt özal ile Aydın 
Corporation A.Ş. arasında ilişki bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/463) (1) 

237. ~ izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Ödemiş'te üniversite veya yüksekokul 
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/425) 

238. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, spor tesisi yapma ve antrenör 
bulundurma zorunluluğunu yerine getirmeyen müesseselere karşı ne gibi önlemler 
alınacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/437) 

239. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, şehir içinde çalışan araçlara 
takograf zorunluğu getiriknesıinin nedenine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/438) 

240. —İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, vatandaşların AİDS hastalığı 
hakkında aydınlatılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 

24 L — istanbul Milletvekilli 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) 

242. — 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) 

243. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, tarım ürünlerinin 1989 yılı taban 
fiyatlarının tespitine' ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/467) (1) 

244. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt Hinde Belediye çöplüğü ola
rak kullanılan Kasaplar Deresinde bulunduğu iddia edilen cesetlere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/468) (1) 

245. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, 26 Mart 1989 tarihi itibariyle bele
diyelerin durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/469) (1) 

246. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Devlet memurlarının konut so
rununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

247. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'm, 26.4.1989 - 2.5.1989 tarih
leri arasında gözaltına alınan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/473) (1) 

248. —Tekirdağ Millletvefciii Güneş Gürseler'in, ayçiçeği ekiminde tohum kalite
sinden kaynaklanan sorunlara ilişkim Tarım Orman ve Köyişleri'Bakanından sözlü soru-
önergesi (6/474) (1) 
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249. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, ihraç teşvik priminin elma ürünün
den kaldırıknasınıın neden olduğu sorunlara ve bu konuda alınacak önlemlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/460) 

250. —Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, son »beş yıl içinde ülkemizle 
ilgili olarak dış basında yer alan neşriyata ve bu nedenle yapılan ödemeye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/481) '(1) 

251. —Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 1 Mayıs (gösterileri nedeniyle 
gözaltına alınanların sayısına ve bu olaylarda suçlu görülen kamu görevlilerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/482) (1) 

252. — Tunceli Milletvekili Kamjer Genc'in, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 
Teşvik Fonundan 1986 - 1988 yılarında hangi illere ne miktar yardım yapıldığına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/483) (1) 

253. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, ilköğretim müfettişlerine ve mü
fettişlik için atama emri bekleyen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/484) (1) 

254. — İstanbul Milletvekili Aytekin Kötil'in, belediyelere bütçeden yapılacak 
yardımlar için ne gibi ilkeler belirlendiğine ve 1989 yılında hangi belediyelere ne 
miktar yardım yapıldığına ilişkin Malıiye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/485)0) 

255. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Güzel İstanbul Hizmet Vak
fına yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/486) (1) 

256i — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Çocuk ve Tabiat Vakfına yapılan 
bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) (1) 

257. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı
na yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) (1) 

258. — Bursa Milletvekilli Abdulkadir Cenkçiler'in, ikinci %de grubunda şampi
yon olan Bursaspor Futbol Takımının birinci ligde oynayamayacağına dair Futbol Fe
derasyonu kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/512) (1) 

259. —Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, TEK Genel Müdürü ile yardımcı
larından Kurum iştiralklerinde görev alanlar bulunup bulunmadığına ve bu Kurum 
için satın alman güç trafolarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önjerigesi (6/489) (1) 

260. —Denizli Milletvekili Adnan Kdslkin'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) 

261. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Çocuk ve Tabiat Vakfına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) (1) 

262. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, İstanbul Eğitim ve Kültür Vak
fına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/492) (1) 

263. — İstanbul Miletvefcili Yüksel Çengel'in, Güzel İstanbul Hizmet Vakfı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/493) (1) 
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264.—Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, Diyarbakır Emniyet Müdürlü

ğünce gözaltına alınan vatandaşlara işkence yapılmasını önlemek için ne gibi 
tedbirler allmacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi {6/494) 0 ) 

265. —Denizli Milletvekili Adnan Keskim'in, Atatürk - Elbistan Ankara enerji 
nakil hattının yapımıyla ilgili olarak aktedilen sözleşmeye ilişkin Enerji ve Talbiî Kay-" 
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/495) (1) 

266. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Asil Nadir Şirketler Grubunun 
gümrüksüz ithalat yaptığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi {6/513) (1) 

267. —Bingöl Milletvekili Ilhami Binici'nin, Bingöl İli Adaklı ilçesi Elmaağacı 
Köyünde orman katliamı yapıldığı iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından- sözlü soru önergesi (6/462) 

268. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Belediyeler Fonundan ve yedek 
ödenek faslından belediyelere yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/509) (1) 

269. — tzmıir Milletvekili Birgen Keleş'in, M.T.A. Genel Müdürlüğüne ait maden 
sahalarından çıkardıkları ponza madenini naylon faturalarla sattıkları iddia edilen 
firmalar hakkında ne gibi işlemler yapıldığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/510) (1) 

270. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Van ve Hakkâri - Yülkslekova 
belediyelerinin olağanüstü hal tazminatı ödeneklerinin kesildiği iddiasına ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi {6/514) (1) 

271. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, gün'lük bir gazetenin 
31.5.1989 tarihli nüshasında yer alan «Özal'la isviçre'de görüştüm» başlıklı habere iliş-
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/515) (1) 

272. — Balıkesir Milletvekili t. Önder. Kırlı'nın, Muhammed Shakarchi ile isviç
re'de yapıldığı iddia edilen toplantıya iiişikin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/516) (1) 

273. — 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) 

274. —Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Hınısspor Lokalinde 30.5.1989 ta
rihinde meydana gelen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) (1) 

275. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu An
kara Dışlkapı Hastanesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik IBakanmdan sözlü soru 
önergesi (6/464) 

276. — İzmir Milletvekili Necoar Türkcan'ın, ikinci ve üçüncü ligdeki futbol ta
kımlarının desteklenmesi için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi {6/519) (1) 

277. — Niğde Milletvekili Mahmut Öztürk'ün, 'Niğde İlindeki toprak sulama 
kooperatiflerinin borçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/520) (1) 
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278. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Uluslararası Af örgütünce yayın
lanan rapora ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/533) (1) 

279. — içel Milletvekili M. îstemihan Talay'ın, Habur Sınır Kapısının Irak bölü
münde oluştuğu iddia edilen araç kuyruğunun önlenmesi için ne gibi tedbirler alına
cağına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) (1) 

280. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, olağanüstü hal uygulaması kapsa
mına gken iller nüfusunda kayıtlı olanların, bu bölgelerde çalışamayacakları ıkonusuında 
bir genelge bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/537) (1) 

281. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, bazı futbol (kulüplerine Devlet tara
fından bağış yapılmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/573) (1) 

282. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Eruh İlçesi Ormaniçi Kö
yünden iki vatandaşın kaybolduğu iddiasına ve yörede bulunan bir cesede ilişkin 
İçişleri Bakamından sözlü soru önergesi (6/538) (1) 

283. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'üm, ortaöğretimde devamsızlık ne
deniyle sınıfta kalan öğrenciler için af getirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 
Millî Eğitim Bakamından sözlü soru önergesi (6/475) 

284. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Karabük ve İskenderun Demir - Çelik 
işletmelerindeki greve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/539) (1) 

285. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, emekli, dul ve yetim aylıklarının ay
lık olarak ödemmesinıin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin (Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/540) (1) 

286. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt bölgesinde bir kısım güven
lik görevlilerinin bazı yurttaşlara zorunlu kuryelik yaptırdığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/541) (1) 

287. — Diyarbakır Milletvekili Fuat. Atalay'ın, Siirt ili Eruh İlçesi Fındık Bu
cağı Jandarma Tabur Komutanlığınca gözaltına alınan bir vatandaşa kuryelik yaptı
rıldığı ve bu vatandaşın 3 6.1989 tarihlinde öldürüldüğü iddialarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/542) (1) 

288. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal'ın, amatör spor kulüplerine de yardım 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/543) (1) 

289. — izmir Milletvekili K., Kemal Anadol'un, Karabük ve iskenderun De
mir - Çelik fabrikalarındaki greve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/544) (1) 

290. — istanbul Milletvekili Halil Orman Ergüder'in, Sakarya - Hendek ilçesi 
Eski Bıçkı Köyünden bir vatandaşın bayat kuduz aşısı nedeniyle öldüğü iddiasına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/477) 

291. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Ereğli Demir - Çelik Fabrikasının 
yabancı şirketlere satılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 

(6/546) (1) 
292. — istanbul Milletvekili Ali Haydar Erdoğan'ın, Devlet Planlama Teşkilatın

dan alınan hayalî ihracat dosyalarının yargı organlarına geç intikal ettirildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/574) (1) 
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293. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, İstanbul Atatürk Havalimanı Güm
rük Müdürlüğünde ortaya çıkarıldığı iddia edilen hayalî ihracat olayına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/547) (1) 

294. — İçel Milletvekilli Eteni Cankurtaran'm, Demir - Çelik İşletmelerindeki 
grevin neden olduğu zarara ve grev süresince gerçekleştirilen demir - çelik ithalatına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/548) (1) 

295. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Sımak İlçesindeki bazı 
yayla ve meralarda atış eğitimi yapılacağına dair Kaymakamlık duyurusuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/549) (1) 

296. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun, yasadışı Türkiye Komünist 
Partisi ve kapatılan Türkiye İşçi Partisi genel sekreterlerine ülkeye geri dönmeleri için 
güvençle verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/550) (1) 

297. — 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) 

298. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İlçesi Kemerli Köyündeki 
bir çobanın bölgede görevli askerler tarafından öldürüldüğü iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/552) (1) 

299.1 — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İlçesi Balveren Köyü ile 
Silopi İlçesi Ballıkaya Köyündeki vatandaşların güvenlik güçlerince mağdur edildikleri 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/553) (1) 

300. —Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Servi'nin, Bulgaristan'dan getirilen bir 
soydaşımız hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/554) (1) 

301. — 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) 

302. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 11.11.1988 tarihinde İstanbul Atatürk 
Havalimanında kaçak eşya ile yakalanan bir şahsın polisçe alınan ifadesinin sonradan 
değiştirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi '(6/557) (1) 

303. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İlçe merkezinde bazı va
tandaşların köy korucusu sıfatıyla görevlendirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/558) (1) 

304. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Cudi Dağı çevresindeki 
köylerin güvenlik güçlerince zorla boşaltıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/559) (1) 

305. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, «Kazı Kazan» adlı şans oyununa 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/560) (1) 

306. — Edirne Milletvekili Erdal Kallkan'ın, Millî Piyango İdaresince ger
çekleştirilen «Kazı Kazan» adlı şans oyununa ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/561) (1) 

307. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 11.8.1989 tarihinde Diyarbakır 
İli Aşağı Beyan Köyü yakınlarında meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergdsi (6/562) (1) 
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308. —Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars tünde jandarma tarafından 
gözaltına alınan bir vatandaşa işkence yapıldığı iddiasına ve olayın sorumlusu hak
kında soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/575) (1) 

309. — Kars Milletvekili Mahmuıt Alınak'ın, Melyat Çay Fabrikacının depolarında 
bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/563) (1) 

310. —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 ©akanından sözlü soru Öner
gesi (6/478) 

311. — 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) 

312. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Eruh İlçesi Fındık Bucağı 
Jandarma Tabur Komutanlığınca gözaltına alındığı ve zorunlu kuryelik yaptırıldığı 
iddia edilen bir vatandaşın ölümüne neden olanlar hakkında ne gibi işlemler yapıldığı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/565) (1) 

313. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, FETKİM'in özelleştirilmesinin 
ne gibi sonuçlar doğuracağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/566) (1) 

314. — Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar'ın, Demir - Çelik İşletmeleri ile Akdeniz 
Gübre Sanayiindeki grevlerin neden olduğu zarara ve Et ve Balık Kurumunda alınan 
grev kararının ertelenme nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/567) (1) 

315̂  —istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, futbol müsabakalarındaki ser
best bilet fiyatı uygulamasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) 

316. — içel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, insan hakları ihlallerine neden 
olan ülkemizdeki uygulamaların dış itibarımıza zarar verdiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/568) ı(l) 

317. —Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, işyerlerinin tehlike derecesine göre sınıf
landırılmasına ve işçilerin bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/570) (1) 

318.—Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, Bulgaristan'dan ülkemize 
göç eden soydaşlarımızdan bir kısmının geîri dönmesinin nedenine ve göç olayının ma
liyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/572) (1) 

319. —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) 

320. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç'ıin, DYP üst yöneticilerinden bazılarıının 
kaçakçılarla ilişkisi bulunduğuna dair beyanına ilişkin Başbakandan sözjü soru öner
gesi (6/579) (1) 

321. —Tekirdağ M illet vekili Güneş Gürseler'in, Başbakanlık ve bakanlıklarda 
çalıştırılan danışmanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/580) (1) 
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322. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Orman Kanununa göre «muha
faza ormanı» olarak ayrılan ormanlara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/581) (1) 

323. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Koope
ratif ince gerçeklseştirilen ayçiçeği alımlarına ve 1989 yıihında ne kadar ham ayçiçeği 
yağı ithal edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/582) (1) 

324. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, 10015 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) 

325. — Kırklareli 'Milletvekilli Gürcan Ersıin'in, Trakya Birlik tarafından satın 
alınan ayçiçeği ürünü için üreticilere ne zaman ödeme yaplacağma ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/584) (1) 

326. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıkkrım'ın, Tunceli İli Nazimiye İlçesi 
Bostanlı Köyü sakinlerine il Jandarma Alay Komutanı tarafından hakaret edildiği id
diasına ilişkin İçişleri 'Bakanından sözlü soru önergesi (6/586) (1) 

327. — İçel Milletvekili M. îstemihan Talay'ın, T.R.T. tarafından kurum dışın
daki firmalara yaptırılan programlar için yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/587) (1) 

328. — Ankara Milletvekili Eşref Erdem'in, Sosyali Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Müdürlüğünde yapılan bazı işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/588) (1) 

329. — İzmir Milletvekili 'Mehmet Turan Bayazıt'ın, Bergama - Terzihaliler Kö
yündeki granit taşı sahasının özel bir kişi tarafından kapatıldığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/5'89) (1) 

330. — İzmir 'Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, İzmir İline bağlı ilçelerden 
hangisinde üreticilerin tarım kredi kooperatiflerine veya Ziraat Bankasına olan borçla
rının ertelendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590) (1) 

331. —İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, Bulgaristan'dan gelen soy
daşlarımızın beraberlerinde getirdikleri otomobillere ıticarî plaka verileceği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/591) (1) 

332. —Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, 31.8.1989 tarihinde İzmir'de mjeyda-
na gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) (1) 

333. — İstanbul Milletvekili Hüsnü Okçuoğlu'nun, Orman Kanunundaki değişik
likten sonra yapılan orman alanı tahsislerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/594) (1) 

334. — Tokat Milletvekili Kâzım özev'in, Tokat - Turhal Spor sahasının ne za
man çimlendirileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/595) (1) 

335. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, KİT ürünlerinin zam yapılma
dan piyasaya çıkarılmadığı ve çürümeye terkedildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/496) 

336. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, emeklilere yakacak 'kredisi veri
lip verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/497) 
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337. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'mun, Rize bölgesindeki çay 
üreticilerine ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi 1(6/498) 

338. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Sabuncular Çay Fabrika
sının bahçesindeki radyasyonlu çaylardan sızan artıkların şehir içme suyuna karıştığı 
iddiasına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/499) 

339. —Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'ınun, akrabalarını ziyaret için 
Sarp Sınır Kapısından geçen vatandaşlardan toplu konut fonu alınmamasının düşü
nülüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/500) 

340. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Bayburt - Aşkale kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

341. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müfitüoğlu'oun, Sabuncular Çay Fabri
kasının bahçesindeki radyasyonlu çaylar için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/502) 

342. — Zonguldak Milletvekilli Güneş Müftüoğlu'nun, Gümüşhane'de kurulan 
klinger öğütme tesisinin çimento fabrikasına dönüştürülmesinin düşünülüp düşünül
mediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/503) 

343. —Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Bayburt ilinde et kombi
nası açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/504) 

344. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, öğretmensizlik nedeniyle 
kapandığı iddia edilen Bayburt ili Maden Kasabası Ortaokulunun bu öğretim yı
lında öğretime açılıp açılmayacağına ilişkim Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/505) 

345. — 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) 

346. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge
sindeki bazı aşiretlerin silahlandırılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü som öner
gesi (6/598) (1) 

347. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Doğu Anadolu'da meyda
na geldiği iddia edilen şüpheli ölüm olaylarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/599) (1) 

348. — Balıkesir Milletvekili t. Önder Kırlı'nın, Millî Savunma eski Bakanı Er
can Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığındaki görevleri sırasında yolsuzluk yaptığı iddiasıy
la hakkında Memurin Muhakematı Yasasına göre açılan soruşturmanın sonucuna iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/600) (1) 

349. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Bursa Turizm Müdürü ile ilgili bazı 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/601) (1) 

350. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bazı bankalarca yürürlüğe konulacak 
memur emeklilerine çek kırdırma yasağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/602) (1) 
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351. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, kendir ürünü taban fiyatına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/611) (1) 

352. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Cumhurbaşkanı'nın Bursa gezisi nede
niyle hazırlanan protokolde siyasî parti temsilcileri arasında ayrıcalık yapıldığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/612) (1) 

353. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'ıin, Kırklareli - Lüleburgaz hudut
ları dahilindeki Sarımsaklı ve Türkgeldi çiftliklerinin bir Libya şirketine kiralanaca
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/613) (1) 

354. —Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 12.9.1980 - 30.9.1989 tarih
leri arasında meydana gelen anarşi ve terör nitelikli olaylara ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/614) (1) 

355. — istanbul Milletvekili Mustafa Sârıgül'ün, demiryolları ve denizyolları ite 
seyahat yapacak emeklilerden ücret alınmamasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/511) 

356. — izmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Yortanlı ve Çaltıkoru barajlarının ne 
zaman ihale edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/615) (1) 

357. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, Ankara Özel Arı Lisesindeki bazı öğ
renciler için iki resmî aracın servis yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/620) (1) 

358. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, Malatya Milletvekili Yusuf Bozkurt 
Özal'ın, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına ait bir villada akamet ettiği iddiasına 
ve villanın tefriş masrafı ile aylık giderine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/621) (1) 

359. —İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, yüksekokullarda okuyan öğren
cilerin kredilerinin artırılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/522) 

360. —Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in, Diyarbakır - Batman karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/523) 

361. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, İçel, Silifke, Erdemli köyleri içme 
suyu (Aksıfat) projesinin 1989 yılı ödeneğine ve bu projenin temel atma töreni için 
yapılan harcamaya ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/622) (1) 

362. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, İzmir - Beydağ - Palamutcuk köy yo
luna ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) 

363. —izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Ödemiş ilçesindeki lise ve ortaokul için 
yeni binalar yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eği'bim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/525) 

364. — 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) 

365. — izmir 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) 
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366. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgöl'ün, tarihî eser kaçakçılığımın önlen
mesi ve bu eserlerin korunması için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Kültür Baka
nından sözlü soru önergesi (6/528) 

367. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Van İli Gürpınar ilçesine yakın bir 
mezrada meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/625) (1) 

368. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Kırıkkale İli 1 inci Bölge Müdürlüğü 
Bahşili yol sıkıştırma ekibinden bir işçinin zehirlenmesi olayına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/626) (1) 

369. — Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın, Kırklareli İli Lüleburgaz İlçe
sindeki Türkgeldi ve Sarımsaklı çiftliklerinin Libya'lılara satılacağı veya kiralanacağı 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/628) (l) 

370. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atolay'ın, Van İli Gürpınar İlçesi Yukarı-
beşparmak Mezrasında 2.10.1989 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ve olay
la ilgili olarak yapılan açıklamalara ilişiklin içişleri 'Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/629) (1) 

37.1. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kamu Ortaklığı ve1 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) 

372. — 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 ı(6/630) (1) 

373. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, 16 ncı Avrupa Konseyi Eğitim Bakan
ları Konferansında K'KTC'nin temsil edilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/529) 

374. — Tekirdağ Milletvekili' Enis Tütüncü'nün, 'Başak Şirketler Grubunca hayalî 
ihracat yapıldığı iddiaları üzerine Gümrük Başmüfettişi tarafından toplanan belgeler
le 'ilgili olarak ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/530) 

375. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, izmir - Buca Cezaevine hüküm
lü ve tütu'klularca telefon sokulduğu iddiasına ilişkin Adalet iBakanından sözlü soru 
önergesi (6/531) 

376. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, güvenlik gerekçesiyle eğitime açı
lamayan okul sayısına ve Diyarbakır fili Kulp İlçesi Üçkuyu Köyündeki vatandaşların 
konut dokunulmazİiklarının ihlal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/631) ı(l) 

377â — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Buca Cezaevindeki bir hayalî ihracat 
sanığına ayrıcalık tanındığı iddiasına ilişkin Adalet iBakanından sözlü soru önergesi 
(6/532) 

378. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'n'in, Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı
nın yurt dışındaki şubelerine ve Vakfın teftişine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/632) (1) 
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379. — Balıkesir Milletvekili İ. Önder Kırlı'nın, Ankara Milletvekili ve Millî Sa
vunma eski Bakanı Ercan Vuralhan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Soruş
turma Kurulu talebinin Türkiye Büyük Millet Meclisine sevkedilmediği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/635) 1(1) 

380. — Balıkesir Milletvekili 1. Önder Kırlı'nın, Bandırma Körfezinde faaliyet 
gösteren BAĞFAŞ işletmelerine ait fabrikaların bacalarından çıkan gazların çevre kir
lenmesine neden olduğu ve 'bu işletmelerin ruhsatsız çalıştırıldığı iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/636) (1) 

381. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Bulgaristan'dan gelen soydaşlarımız
dan 800 kişinin sınavsız olarak öğretmenliğe alınacağı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi 1(6/637) (1) 

382. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt Hine bağlı bazı köylerdeki 
vatandaşlaı m toplu olarak göçe zorlandıkları iddiasına ve yerleşim bölgeleri sayısını 
azaltmak konusunda alınan önlemlere ilişkin içişleri 'Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/638) (1) 

383. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'm, Asım Ekren'in 1985 - 1989 
yıllarında aldığı kredilere ve ödediği vergilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/653) (1) 

384. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Gaziosmanpaşa - Sultançiftliği 
yolu üzerindeki Mescid-i Selam Vakfında Atatürk ve laiklik ilkelerine aykırı faaliyet
lerde bulunulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/639) (1) 

385. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Güneydoğu Anadolu'da güven
liği sağlama yetkisiyle ilgili olarak yapılan açıklamalara ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/654)1(1) 

386. — tçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Akdeniz Gübre Sanayii A.Ş.'deki greve 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/655) (1) 

387. — 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 Bakanın'dan sözlü soru önergesi (6/640) (1) 

388. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, ülkemizin, Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri Birliğinden almak zorunda olduğu doğal gazı kullanamamasından dolayı 
herhangi bir cezaî durumla karşılaşıp karşılaşamadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/641) (1) 

389. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Türk Hükümetince Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetleri Birliğine açılan krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/642) (1) 

390. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, elektrik ithali için Sovyetler Bir
liği 'ile anlaşma yapılmasının nedenine ve elektrik ithal edilmediği halde tahsis edilen 
kurulu güç karşılığında yapılan (ödemelere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/643) (1) 

391. — tçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, 1983 yılından bugüne kadar ör
tülü ödenekten yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/656) (1) 
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392. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Siirt, Mardin ve Hakkâri illerin
de valilerce düzenlendiği iddia edilen huzur toplantılarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi <6/657) ((1) 

393. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, İzmir - Yenifoça Gençelli mevkiinde 
ithal 'kömüre dayalı bir 'termik santral yaptırılacağı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/658) (1) 

394. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumundaki tayinlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 1(6/659) (1) 

395. — Kars 'Milletvekili Vedat Altun'un, 1983 yılından hu yana özel okullara 
bütçeden veya 'bütçe dışı kaynaklardan yardım yapılıp yapılmadığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/660) (1) 

396. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, yap - işlet - devret modeliyle ya
bancı sermayeye termik santral ihale edilmesinin ulusal çıkarlarımızla bağdaşmadığı 
iddiasına ilişkin (Başbakandan sözlü soru önergesi (6/661) (1) 

397. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Horzum olayıyla İlgili iddialar 
hakkında bir araştırma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/668) ı(l) 

398. —Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, ülkemizin, Denizlerin Gemiler
den Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesine ne zaman taraf olacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi ı(6/662) ı(l) 

399. —- Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Marmara Denizinin kirlenmesini 
önlemek için ne gibi tedbirler alındığına ilişkin 'Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/663) (1) 

400. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Türkiye Kömür İşletmeleri Kuru
munun dış 'borçlarına ve Kurumca 1987 - 1989 yıllarında üretilen ve tüketime arz edi
len. kömür miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/664) (1) 

401. — 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) 

402. —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) 

403. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, BAĞ - KUR emeklilerine verilen 
sosyal yardım parasına ve Kurumun mal varlığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) i(l) 

404. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, BAĞ - KUR iştirakçilerinin 
emekli aylıklarına ve üniversite hastanelerinden yararlanamamalarının nedenine iliş
kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 1(6/669) (i.) 

405. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Atatürk Barajı için Hilvan-
Güluşağı'nda gerçekleştirilen kamulaştırmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner-
Sesi (6/603) 
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406. —Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Giresun İli Harşit Vadisi yo
luna ilişkin Bayındırlık ve İskân Balkanından sözlü soru önergesi (6/604) 

407. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum Hindeki sağlık ocakların
da personel açığı bulunup bulunmadığına ve İspir - Çamlikaya Sağlık Ocağı Tabibine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/605) 

408. — (Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, kuraklık nedeniyle Erzurum İline 
bağlı köylerde yapılan hasar tespiti çalışmalarına ve kuraklıktan zarar gören üretici
lere ne gibi imkânlar tanındığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/606) 

409. —Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 1989 - 1990 sezonu için Erzurum 
İline tahsis edilen kömür miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/601) 

410. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum ve Kars illerindeki bazı 
fabrika ve tesislerin kimlere, hangi şartlarla satıldığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/676) ı(l) 

411. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumunda yapılan tayinlere ve bazı işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/670) 1(1) 

412. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Giresun - Tirebolu - Torul kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/608) 

413. —Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde İli Ulukışla ve Çamardı ilçe
lerine bağlı bazı köylerin içme ve sulama suyu ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Balkanından sözlü soru önergesi ı(6/671) (1) 

414. —Kars Milletvekili Vedat Altun'un, siyasî parti üyesi olan bir vatandaşa 
Kars Emniyet Müdürlüğünce pasaport verilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/609) 

415. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, 7.11,1989 tarihinde İstanbul'da 
öldürülen bir gazetecinin katilinin bugüne kadar yâkalanamamasının nedenine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi ı(6/616) 

416. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli İli Hozat İlçesinde görevli 
bir binbaşı hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/672) (1) 

417. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'm, kalkınmada öncelikli olan Doğu il
lerinde kömür fiyatlarında indirim yapılıp yapılmayacağma ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/677) 1(1) 

418. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürlüğünce yapılan sınavlara ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/679) (1) 

419. —Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınla
rında ve bu Kurum müfettişlerince tercüme edilen eserlerde kadınların aşağılandığı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/680) (1) 

420. —Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum Hine bağlı Çat, Pasinler 
ve §enkaya ilçelerindeki orta dereceli okulların öğretmen sorununa ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/633) 

(88 inci Birleşim) 
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421. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, Kars îli Çıldır İlçesinde 29.11.1989 ta
rihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/646) 

422. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesinde 1988 - 1989 öğretim yılında tek dersten (başarısız olan öğrencilere ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/647) 

423. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Büyük Ankara Otelinde çalışan iş
çilerden emekliliklerine az kalanların işten çıkarıldıkları iddiasına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/648) 

424. — İçel Milletvekili M. Îstemihan Talay'ın, ülkemizdeki hai mafyasına ve bu 
konuda yapılacak mücadeleye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) (1) 

425. — İçel Milletvekili M. Îstemihan Talay'ın, günlük bir gazetenin 8.12,1989 
tarihli nüshasında yer alan «Millî Eğitimin Kasası Mahkûma Emanet» başlıklı habere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/682) (1) 

426. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum İli Karayolları 12 nci 
Bölge Müdürlüğünün yol yapımı için gerçekleştirdiği kamulaştırma ve ihalelerden kay
naklanan iborçlarma ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

427. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, halklarında müfettiş raporu ve mah
kûmiyet kararı bulunduğu iddia edilen iki daire başkanına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi (6/650) 

428. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, TEK İçel Müdürlüğü ile ilgili iddialara 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/684) (1) 

429. — 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) 

430. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Elazığ Emniyet Müdürlüğünce 
gözaltına alman kırka yakın vatandaşın yaklaşık bir aydır gözaltında bulundurulduğu 
iddiasına ilişikin Başbakan sözlü soru önergesi (6/686) (1) 

431. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Mardin İli Ömerli İlçesi Çimenli Kö
yünde 16.12.1989 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/651) 

432. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, ülkemizdeki fonların nakit miktar
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru-önergesi (6/687) (1) 

433. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Havsa İlçesi Müftüsü ile 
ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergemi (6/688) (1) 

434. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Karpas Limited Şirketince Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde çalıştırılan Türk işçilerinin sorunlarına ilişkin Başbakan
dan ̂ öztü soru önergesi (6/689) (1) 

435. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'un, Antalya İli Alanya İlçesi Orman İş
letme Müdürlüğünce Keşefli Köyü Denizgüneyi mevkiindeki kumsalda üç adet bina 
yaptırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/674) 
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436. — Ankara Milletvekili Beşer IBaydar'ım, T.R.T. mensupları misafirhanesinin 
yapımıyla ilgili ihaleye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/675) 

437. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli İlindeki bazı vatan
daşlara güvenlik kuvvetleri tarafından işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/690) (1) 

438. — Manisa Milletvekilli M. Erdoğan Yetenç'in, Almanya'ya yerleştiği iddia 
edilen Adana eski müftüsünün Türk vatandaşlığından çıkarılıp çıkarılmadığına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) (1) 

439. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye
tinin elektrik enerjisi talebini karşılamak üzere yapılmasına karar verilen santrale iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) (1) 

440. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, nükleer enerji santraHjeriyle ilgili 
olarak Arjantin Hükümetince yapıldığı iddia edilen önerinin dikkate alınıp alınmaya
cağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/693) (1) 

441. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Afşin - Elbistan, Keban ve Ka-
rakaya santrallerinin 1988 - 1989 yıllarındaki elektrik üretimlerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/694) (1) 

442. — Kars Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, hava kirliliğinin neden olduğu has
talıklara ve hava kirlılliğkıiin önlenmesi için ne" gibi tedbirler alınacağına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/695) (1) 

443. — Edirne Maüeitvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Süleoğlu beldesi ile çevre 
köylerde mukim bazı vatandaşların İl Jandarma Alay Komutanlığına ihzar edilerek 
kimlik ve ikametgâh kontroluna tabi tutuldukları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/696) (1) 

444. —Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
prim alacaklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/697)(l) 

445. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sürt İli Eruh İlçesi Akmeşe Kö
yünde 1989 yuh Kasım ayımda meydana gelen olay nedeniyle 'gözaltına alınan Köy 
Muhtarına işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/698) (1) 

446. — 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(1) 

447. — 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) 

448. — İçel Milletvekili Ekin Diikmen'in, Türkiye Elektrik Kurumunda çalışan 
sözleşmeli personelin mağdur edildiği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/701) (1) 
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449. __ 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) 

450. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'm, Edirne ili 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) 

451. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, son bir ayda gözaltına alınan ve tu
tuklanan vatandaşlara ve çalışmaları durdurulan derneklere ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/707) (1) 

452. — 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) 

453. — Kars Milletvekili Mahmut Almak'ın, Hakkâri İli Uludere İlçesi Taşdelen 
Köyü ve Kayadibi Mezrasındaki vatandaşlardan bazılarının güvenlik güçlerinin baskısı 
nedeniyle Irak'a sığındıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/709) (1) 

454. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, bir yurttaşımızın mahkeme karşısı
na çıkarılmaksızın güvenlik kuvvetleri tarafından kurşuna dizildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/710) (1) 

455. — izmir Milletvekili Akın Gönen'in, ülkemizde faaliyet gösteren fonlara iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/711) (1) 

456. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postaeı'nın, istanbul Ataköy'deki iki adet 
okul arsasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/712) (1) 

457. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, istanbul Gaziosmanpaşa Mehmet
çik ilkokulu Müdür Yardımcısı hakkındaki iddiaya ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/713) (1) 

458. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Cumhurbaşkanının A.B.D. gezisine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/714) (1) 

459. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, Bingöl İli Karlıova İlçesi ile Muş 
İli Varto ilçesi arasındaki karayoluna ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakamndan sözlü 
soru önergesi (6/683) 

460. —Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'hun, Sivas ili Yıldızeli ilçesi Da-
vutalan Köyü sulama projesine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/703) 

7 
KANUN STASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna Bir 
Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/608) 
(S. Sayısı : 283) (Dağıtma tarihi : 9.11.1989) 

2. — Kıyı Kanunu Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (1 /641) (S. Sayısı : 301) (Dağıtma tarihi : 20.12.1989) 
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3 . — Danıştay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/499) 
(S. Sayısı : 119 ve 119'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri 8.11.1988; 29.1.1990) 

4. — 6.1.1982 Tarih ve 2577 Sayılı tdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/415) (S. Sayısı : 120 ve 120'ye İ inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 9.11.1988; 29.1.1990)( 

5. —Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 40 Arkadaşının, 22 Mayıs 1987 
Tarih ve 3374 Sayılı Kanunun Adı ile 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/202) (S. Sayısı : 355) (Dağıtma tarihi : 
29.1.1990) 

X 6. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti Arasında İmza
lanan Yatırımların Garantisi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/501) (S. Sa
yısı : 354) (Dağıtma tarihi : 30.1.1990) 

7. — Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı Müşterek Enfrastrüktür Programı 
Gereğince Türkiye'de Yapılacak tnşa ve Tesis işlerine Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/629) (S. Sayısı: 351) (Dağıtma tarihi: 31.1.1990) 

X 8. — Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı Arasında İki Âkit Dev
letin Hava Taşımacılık Teşebbüslerinin Faaliyetleri Dolayısıyla Alınan Vergilerde Kar
şılıklı Muafiyet Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/582) (S. Sayısı : 352) (Da
ğıtma tarihi: 31.1.1990) 

9,* — Kırşehir Milletvekili Gökhan Maraş ve 4 Arkadaşının, Rüşvet ve Yol
suzluklarla Mücadele Kanunu Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/200) (S. Sayı
sı : 356) (Dağıtma tarihi : 31.1.1990) 

X 10. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Arasında Hava 
Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma, ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/559) 
(S. Sayısı : 357) (Dağıtma tarihi : 5.2.1990) 

X 11. — Türkiye Cumhuriyeti ile Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Kendi 
Ülkeleri Arasında ve ötesinde Yapılacak Hava Ulaştırmasına İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/539) (S. Sayısı : 360) 
(Dağıtma tarihi : 5.2.1990) 

X 12. — 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkın
da Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarın ile Konya Mil
letvekili Haydar Koyuncu ve 2 Arkadaşının 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkın
malarının Desteklenmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kamum Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/658, 2/161) 
(S. Sayısı : 361) (Dağıtma tarihi : 5.2.1990) 
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X 13. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Lüksemburg Büyük Dukalığı Hükü
meti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmâr, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/569) (S. Sayısı : 358) (Dağıtma tarihi : 7.2.1990) 

X 14. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Hükümeti Arasında Kendi 
Ülkeleri Arasında ve Ötesinde Yapılacak Hava Ulaştırmasına İlişkin Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1 /487) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihi: 
7.2.1990) 

X 15. — Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlar» 
(1/606) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi: 7.2.1990) 

16. — İzmir Milletvekili Erdal inönü ve 41 arkadaşının, 2919 sayılı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun Geçici 3 üncü Maddesi
nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yasa Önerisi ve içişleri Komisyonu Raporu 
(2/245) (S. Sayısı : 364) (Dağıtma tarihi : 15.2.1990) 

17. — 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununa Bir Ek Madde ile Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/632) (S. 
Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi: 28.2.1990) 

1'8. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/567) (S. Sayısı : 366) 
(Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

19. — 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı vs Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/646) (S. Sayısı : 367) (Dağıtma ta
rihi : 28.2.1990) 

X 20. — Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Cezaî Ko
nularda Adlî Yardımlaşma ve Suçluların iadesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/461) (S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi: 28.2.1990) 

X 21. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Cezaî Konularda Karşılıklı Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/541) (S. Sayısı : 374) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

X! 22̂  — Türkiye Cumhuriyeti lile Polonya Halk Cumhuriyeti Arasında Cezaî 
Konularda Adlî Yardımlaşma» Suçluların ladesi ve Hükümlülerin Transferine Dair 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/558) (S. Sayısı : 375) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

X 23. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı. Arasında Hükümlülerin Nakline 
ilişkin İşbirliği Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/602) (S. Sayısı : 376) (Dağıt
ma tarihi-. 28.2.1990) 
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X 24. — Türkiye Cumhuriyeti ile' Iraık Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Adlî 
işbirliği Sözleşmesinin Onaylanmasının Uyg;un Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/643) (S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 
28.2.1990) 

X 25. — Türkiye Cumhuriyeti ile 'Fa.s Krallığı Arasında Cezaî Konularda Adlî 
Yardımlaşma ve Suçluların Cferi Verilmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1 /603) (S. Sayısı : 378) (Dağıtma tariM : 28.2.1990) 

26. — Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında 
Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara 
Miskin Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu (1/682) (S. Sayısı : 380) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

X 27. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Adına Tescil Edilecek Taşınmaz Mal
lar Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarım Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/529) (S. Sayısı : 381) (Dajptma tarihi : 5.3.1990) 

28. — 6760 Sayılı Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Ka
nunun Bir Maddesinde-Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/607) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 6.3.1990) 

29. — Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Ra
poru (1/627) (S. Sayısı : 383) (Dağıtma tarihi : 8.3.1990) 

30. — Cezaların infazı Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
ve Türk Ceza Kanununun 13 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Yürürlükten Kaldırıl
masına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/677) (S. Sayısı : 384) 
(Dağıtma tarihi : 8.3.1990) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 




