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A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 98,115 

1. — Irak'ın Kuveyt'i işgal ve ilhak etmesi sonucu ortaya çıkan Körfez krizi 
sebebiyle, hudut ve şümulü Hükümetçe takdir ve tayin olunacak şekilde, Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine ve yabancı silahlı kuvvet
lerin Türkiye'de bulunmasına izin verilmesi istemine ilişkin Başbakanlık tezke
resi (3/1332) 98:106,115 

IV. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 106 
1. — Başkanlık tezkeresinin, Anayasanın 6, 7 ve 92 nci maddelerine aykırı 

olup olmadığı ve Anayasaya aykırılık iddiasının, tçtüzügün 85 inci maddesine 
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V. — SORULAR VE CEVAPLAR 115 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 115 

1. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'
dan batıya göç eden vatandaşların sayısına ve güvenlik güçlerince boşaltıldığı 
iddia edilen köylere ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir 
Aksu'nun yazılı cevabı. (7/1420) 115:117 

2. — tzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, ALPET ve TÜPRAŞ bünyesinde 
müteahhit adına çalıştırılan işçilerin sorunlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tmren Aykut'un yazılı cevabı. (7/1427) 117:120 

3. — Çorum Milletvekili Rıza Hıman'ın, Cumhurbaşkanının kızı ve eski 
damadı ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Meh
met Yazar'ın yazılı cevabı. (7/1438) 120:123 

4. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Ankara Valisinin, şehrin bazı 
bölgelerinde alkollü içki yasağı uygulaması başlattığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun yazılı cevabı (7/1463) 123:125 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Başkanvekili Yılmaz Hocaoğlu, 18 inci Dönem 4 üncü Yasama Yılı çalışmalarına başlan
ması münasebetiyle, Meclisin yapacağı çalışmaların devletimize ve milletimize yararlı ve başa
rılı olmasını dileyen bir konuşma yaptı. 

Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar'ın, Körfez krizi ve Türkiye'ye etkilerine ilişkin gündem 
dışı konuşmasına Dışişleri Bakanı Ali Bozer; 

Giresun Milletvekili Ahmet Rüştü Kurt'un, fındık alım fiyatlarının düşük tutulması ve 
üreticilerin sorunları ile Fiskobirlik'in ürün alım politikasına ilişkin gündem dışı konuşmasına 
da Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür; 

Cevap verdiler. 
Adana Milletvekili Orhan Şendağ, Körfez krizi ve ülkemize etkileri ile doğabilecek sonuç

lara ilişkin gündem dışı bir konuşma yaptı. 

Belçika'ya; 
İran'a; 
Suriye, Ürdün ve Mısır'a; 
Gidecek olan Dışişleri Bakanı Ali Bozer'in dönüşüne kadar, Dışişleri Bakanlığına, Millî 

Savunma Bakanı İsmail Safa Giray'ın; 
Federal Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı tsmet özarslan'ın dönüşüne kadar, Dev

let Bakanlığına, Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in; 
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Avustralya ve Endonezya'ya gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı imren Ay
kut'un dönüşüne kadar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Devlet Bakanı Kemal Akka
ya'nın; 

Yugoslavya'ya gidecek olan Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek'in dönüşüne kadar, Kül
tür Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Hazar'ın; 

Suudî Arabistan'a gidecek olan Devlet Bakanı Güneş Taner'in dönüşüne kadar, Devlet 
Bakanlığına, Devlet Bakanı H. Hüsnü Doğan'm; Macaristan'a gidecek olan Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı Lutfullah Kayalar'ın dönüşüne kadar, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı
na, Devlet Bakanı tsmet özarslan'ın; 

Arjantin'e gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Fahrettin Kurt'un dönüşüne kadar, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler'in; 

Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Bayındırlık ve tskân Bakanı Cengiz Altınka-
ya'nın dönüşüne kadar, Bayındırlık ve tskân Bakanlığına, Devlet Bakanı Kemal Akkaya'nın; 

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Ge
nel Kurulun bilgisine sunuldu. 

tstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül ve 9 arkadaşının, mevcut hayat pahalılığı karşısında 
memurların içine düştüğü durumu tespit etmek amacıyla Meclis araştırması (10/108) ve 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Grup Başkanı ve tzmir Milletvekili Erdal İnö
nü ile Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Onur Kumbaracıbaşı ve tstanbul Milletvekili Ha
san Fehmi Güneş'in, olağanüstü hal bölgesindeki olumsuz gelişmeler konusunda genel görüş
me (3/31) 

Açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki 
yerlerini alacakları ve ön görüşmelerinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin ve 32 arkadaşının, Hakkâri tli Yoncalı Köyünde 18 
Temmuz 1989 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddiaları ve olağanüstü hal uygulanan iller
deki benzeri uygulamaları tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
sinin (10/76), yapılan öngörüşmesinden sonra, kabul edilmediği açıklandı. 

S Eylül 1990 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 17.30'da son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Yılmaz Hocaoğlu 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Konya Balıkesir 

Kadir Demir Ali Sami Akkaş 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Baskanvekili Yılmaz Hocaoğlu 
KÂTİP ÜYELER : Kadir Demir (Konya), Ali Sami Akkaş (Balıkesir) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 3 üncü Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salon
da bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Çankırı Milletvekili Ali Çiftçi'ye kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündemimize göre, Başbakanlığın, Anayasanın 92 nci maddesi uyarınca verilmiş bir tez

keresi vardır; okutup, İçtüzüğün 73 üncü maddesine göre görüşme açacağım. 

MAHMUT ALINAK (Kars) — Sayın Başkan, "Körfezdeki son gelişmeler ve Türkiye'nin 
konumu" konulu, gündem dışı söz talebim vardı; lütfen bu talebi nazara alınız. Hazırlıklı ola
rak geldim. 

BAŞKAN — Efendim, bugün gündemimizin yoğun bulunması nedeniyle, gerek zatı filini
ze, gerekse sizin gibi, başka konularda ve aynı konuda gündem dışı görüşmek istemiş olan sa
yın milletvekillerinden hiçbirisine söz verme imkânı bulamadık. O bakımdan, müsaade eder
seniz görüşmelere devam ediyoruz. 

MAHMUT ALINAK (Kars) — Sayın Başkan, gündemin yoğunluğunu biz tespit etme
dik. Siz, Başkan olarak, burada, bana söz vermek durumundasınız. 

BAŞKAN — Eğer, ben size söz vermek durumunda isem, siz de beni dinlemek durumun
dasınız; ama siz, kendiniz söyleyip kendiniz dinliyorsunuz. 

MAHMUT ALINAK (Kars) — Sayın Başkan, 5 dakika... 

BAŞKAN — İstirham ederim, istirham ederim... 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Irak'ın Kuveyt'i işgal ve ilhak etmesi sonucu ortaya çıkan Körfez krizi sebebiyle, hudut ve 
şümulü Hükümetçe takdir ve tayin olunacak şekilde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderil
mesine ve yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunmasma izin verilmesi istemine ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi (3/1332) 

BAŞKAN — Başbakanlığın, Anayasanın 92 nci maddesi uyarıncı verilmiş olan tezkeresini 
okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Irak'ın Kuveyt'i işgal ve ilhak etmesi sonucu ortaya çıkan Körfez Krizi sebebiyle, öncelik
le Ortadoğu'da barışın ve istikrarın yeniden tesisini ve ülkemizin muhtemel tehlikelere karşı 
güvenliğinin idame ettirilmesini sağlamak; kriz süresince ve sonrasında hâsıl olabilecek geliş
meler istikametinde Türkiye'nin yüksek menfaatlerini etkili bir şekilde kollamak, hadiselerin 
seyrine göre ileride telafisi güç bir durumla karşılaşmamaya yönelik süratli ve dinamik bir po
litika izlenmesine yardımcı olmak üzere; lüzum, hudut ve şümulü Hükümetçe takdir ve tayin 
olunacak şekilde Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine ve yabancı silahlı 
kuvvetlerin Türkiye'de bulunmasına Anayasanın 92 nci maddesi uyarınca izin verilmesine ka
rar ittihazını arz ve teklif ederim. 

Yıldırım Akbulut 
Başbakan 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... 
K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Sayın Başkan, 64 üncü maddeye göre söz istiyorum. 

önceliği var; usul hakkında. 
BAŞKAN — Usulsüzlük yoktur Sayın Anadol. Lütfen efendim... Lütfen... 
K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Usulsüzlük değil efendim, arz edeyim. 
BAŞKAN — Sayın Anadol, usul adına usulsüzlük yapmayınız. 
Divan üyesi tezkereyi okumaya devam ederken, hiçbir sayın üyenin, hiçbir maddeye daya

narak, hiçbir müdahale yapma hakkı ve yetkisi usulde yoktur. 
K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Hayır, hayır. 
BAŞKAN — İstirham ederim... Devam buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Bir dakika arz edeyim; tezkere bitti. 
BAŞKAN — Devam buyurun. 

"Gerekçe : 
2 Ağustos 1990 günü Irak Birleşmiş Milletler Ana Sözleşmesine aykırı olarak Kuveyt'i ön

ce işgal, sonra ilhak etmiş ve bilahare de 19 uncu vilayeti saydığını açıklamıştır. 
Bu gelişmeler karşısında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Irak'ın tutumunu takbih 

ederek, Irak'ın Kuveyt'ten derhal, kayıtsız şartsız çekilmesini karara bağlamıştır. 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bununla da kalmamış, Irak'ın Kuveyt'ten çekilmesi

ni temine yönelik, esas itibariyle ekonomik yaptırımları ihtiva eden bir ambargo kararı almış
tır. Ambargonun tam ve kesin olarak uygulanabilmesini sağlamak üzere, sınırlı askerî müda
haleye de imkân veren yeni bir kararla da, ambargo kararım pekiştirmiştir. 

Hükümetimizce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, bölgede ciddi surette bozulan 
barış ve istikrarın yeniden tesisi için aldığı bu kararlar, Birleşmiş Milletler Teşkilatının kurucu 
üyelerinden olan ve Büyük Atatürk'ün "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" ilkesini kendisine şiar 
edinen Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temel esaslarına ve uluslararası hukuk kurallarına uyu
larak, aynen benimsenmiş ve uygulamaya konulmuştur. 

Bölgede bozulan barış ve istikrarın yeniden tesisini ve ülkemizin muhtemel tehlikelere karşı 
güvenliğinin idame ettirilmesini sağlamak; kriz süresince ve sonrasında hâsıl olabilecek 
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gelişmeler istikametinde, Türkiye'nin yüksek menfaatlerini etkili bir şekilde kollamak, hadise
lerin seyrine göre ileride telafisi güç bir durumla karşılaşmamaya yönelik süratli ve dinamik 
bir politika izlenmesine yardımcı olmak üzere Hükümetin inisiyatif kullanabilecek şekilde teç
hizi gerekmektedir. 

Ülkemize çok yakın ve sıkı ilişkiler içerisinde bulunduğumuz bu bölgede cereyan eden ve 
dünya barışının ciddi şekilde sarsılmasına yol açan bu olayların etkisi dışında kalabileceğimizi 
düşünmek mümkün değildir. Meydana gelen krizin sıcak bir çatışmaya dönüşmeden ve kan 
dökülmeden, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve uluslararası hukuk kuralları da 
göz önünde bulundurularak, ülkemizin yüksek menfaatlerini etkili bir şekilde kollamak ve ile
ride telafisi güç emrivakilerle karşılaşmamak için süratle gelişen ve değişen olayların önüne 
geçebilecek tedbirlerin zamanında alınması gerekmektedir. 

Bu itibarla lüzum, hudut ve şümulü Hükümetçe takdir ve tayin olunacak şekilde Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine ve yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de 
bulunmasına Anayasanın 92 nci maddesi uyarınca izin verilmesine karar ittihazı arz ve talep 
edilmektedir." 

K. KEMAL ANADOL (îzmir) — Okunması bitti Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Konunun kapalı oturumda görüşülmesine dair... 

K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Oraya geçmeden, 64 üncü maddeye göre söz istiyorum. 

Sayın Meclis Başkanımız Kaya Erdem, geçen gizli oturumda, "Gizlilik kararından önce 
söz istemeniz gerekirdi" dedi. Şimdi onu emsal göstererek, İçtüzüğün 64 üncü maddesine göre 
söz istiyorum. Çünkü, Sayın Başkanım, bu Başbakanlık tezkeresi, Anayasa değişikliği mahi
yetindedir. O yönden de, içtüzüğün 64 üncü maddesine göre, görüşmeye yer olup olmadığının 
burada tartışılması lazım. Söz istiyorum. Ondan sonra... 

BAŞKAN — Sayın Anadol, sözü almadan, sözünüzü söylediniz!.., 

K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Hayır... Hayır söylemedim... 

BAŞKAN —- 64'e göre Başkanlığın uygulamasında bir usulsüzlük yoktur ve... (SHP sıra
larından gürültüler) 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim... Müsaade buyurun... 

K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Takdir hakkınız yok; söz vermek zorundasınız. 

BAŞKAN — Ve gündeme geçmeden önce ifade buyurduğunuz hususlar ilgililer tarafın
dan incelenmiş ve ifade ettiğiniz gibi bir aykırılık tespit edilmemiştir. 

K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Meclis karar verecek; ilgili, Meclistir. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, konuya bir başka noktadan yaklaşıyorum... 

BAŞKAN — Bir başka noktadan yaklaşamazsınız efendim. Eğer usul hakkında söz... (SHP 
sıralarından gürültüler) 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Usulsüzlük değil, hayır. Anayasaya aykırılık yönünden... 

BAŞKAN — Usul değilse, söz vermiyorum... 

M. TURAN BAYAZIT (izmir) — Anayasaya aykırılık yönünden... 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, konunun kapalı oturumda görüşülmesine dair, içtüzü
ğün... (SHP sıralarından sıralara vurmalar) 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, yangından mal kaçırıyorsunuz... 
BAŞKAN — ...71 inci maddesine göre verilmiş bir Hükümet tezkeresi vardır. (SHP sırala

rından gürültüler) 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) — İlgili, Meclistir... Meclis ilgili, memurlar değil. Söz ver-

mek zorundasınız. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Söz vermek zorundasınız Sayın Başkan. 
K. KEMAL ANADOL (tzmir) — 64'e göre söz istiyorum. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Anayasaya aykırılığını iddia ediyorum. Yangından mal 

mı kaçırıyorsunuz? İçtüzüğün 64 üncü maddesine göre söz vermek zorundasınız. 
K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Anayasaya aykırıdır. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... (SHP sıralarından gürültüler) Sayın milletvekilleri... 

Sayın Anadol... 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Anayasaya aykırıdır... 
K. KEMAL ANADOL (tzmir) — İlgililer memurlar değildir; Meclis karar verir. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Anayasaya aykırıdır, öncelikle bunu karara bağlamak 

mecburiyetindesiniz. 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bayazıt. 
Görüşmelerin bu aşamasında Sayın Anadol, Sayın Bayazıt, Sayın Yılmaz, buraya gelme

niz ve söz alabilmeniz için, usule dayanmak zarureti vardır. 
Sayın Anadol, İçtüzüğün 64 üncü maddesine göre usul hakkında söz istemiştir; kendisine 

Başkanlık söz vermiştir. 
Sayın Bayazıt... (SHP sıralarından gürültüler) 
Müsaade buyurun efendim... 
Söz vermek, önce, usul hakkında söz isteyen zata, hangi noktada usulsüzlük iddiasında 

olduğunun sorulması ile başlar. O, tarafımızdan yapılmıştır; ama, Sayın Anadol, ileri sürdüğü 
iddiada Başkanlıkça isabetli görülmediği için, görüşmelere devam edilmiştir. 

K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Olmaz. Yetkili, Meclis; oylama olur. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Bu arada Sayın Bayazıt "Ben bir başka açıdan yaklaşmak istiyorum" demiştir. 
Usulün dışında yaklaşacak başka açı yoktur. (SHP sıralarından gürültüler) 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Dinlemediniz ki, şartlanmışsınız. Dinleyin arz edeyim. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun... 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Yangından mal kaçırıyorsunuz. Harbin eşiğindeyiz. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, sıralara vurmak suretiyle görüşmeleri engellemeye çalı

şan sayın arkadaşlarıma hitap ediyorum; sizin sıralara vurmanıza sebep olan üç arkadaşımın 
ne yapmak istediği ve Başkanlığın nasıl davrandığını izah etmeye çalışıyorum, müsaade buyu
run. (SHP sıralarından gürültüler) 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Biz ne yapmak istiyoruz?.. Memleket harbin eşiğinde... 
— 101 — 



T.B.M.M. B : 3 5 . 9 . 1 9 9 0 0 : 1 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt'a sordum : Usul hakkında mı söz istiyorsunuz? Sayın Bayazıt 
buyurdu, Sayır Kırlı, siz ve arkadaşlarınız "Evet" diyorsunuz; ama zabıtlarda var, Sayın Baya
zıt "Hayır" dedi. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Bundan başka bir nokta; dinlemediniz ki... Memleket 
harbe giriyor. Sorumluluk taşıyorsunuz. Bırakın konuşulsun. Şartlanmışsınız. 

BAŞKAN — Ve söz sahibi Sayın Bayazıt, siz değilsiniz. 
Değerli arkadaşlarım, gelelim Sayın Yılmaz'a. Ben, Başkanlık olarak... 

K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Savaşı konuşuyoruz. İlgililer kim? İlgili, Meclis. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, evvela... 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Tarafsız bir Başkan ol. Yangından mal kaçırıyorsunuz. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, lütfen yerinize oturun. 
Sayın üyeleri yerlerine oturmaya davet ediyorum. Sayın Anadol yerinize oturmaya davet 

ediyorum. 

K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Söz hakkım açık. 

BAŞKAN — Davet ediyorum efendim. 

K. KEMAL ANADOL (tzmir) — 64 üncü maddeye göre, eğer Meclis kabul etmezse, söz 
vermezsiniz; oylama olur. 64 üncü madde açık, söz hakkım var. 

BAŞKAN — Sayın Anadol, daha önce de... 
K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Söz hakkım açık. 

BAŞKAN — Bana hiçbir sayın üyeyi işaret etmeyin. Ben tçtüzük kuralları çerçevesinde 
ve bilerek, hepinizi anlamaya çalışarak bu görüşmeleri yönetiyorum. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — İtirazımızın neye olduğunu soruyor musunuz? (Gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun... (Gürültüler) 

Sayın milletvekilleri, Başkanlığın yönetiminde hiçbir usulsüzlük bulunmadığı halde, bazı 
sayın üyelerin fiilî durum yaratarak, tamamen tçtüzük hükümlerine aykırı tabloları fiilen ya
ratarak, bu ciddi gündemin, bu millî ve hayatî görüşmelerini, âdeta engellercesine, görüşmele
ri devam edilemez bir duruma sokmalarına lütfen müsaade etmeyelim. Benim de müsaade et
meyeceğimi bilmenizi istiyorum. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Savaşı engelleyeceğiz biz, savaşı. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Biz burada Anayasaya aykırılığı iddia ediyoruz. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... 
K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Ben size, "usulsüzlük var, demedim, usul hakkında söz 

istiyorum dedim. Söz hakkımız var. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, konunun kapalı oturumda görüşülmesine dair, İç

tüzüğün... 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, itirazımın ne olduğunu söylemedim ki... (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Efendim?.. Nedir itirazınız? 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, tutumunuz, eşitlik ilkesine aykırı, İçtüzüğe 

aykırı. Tutumunuz hakkında söz istiyorum. (ANAP sıralarından gürültüler) 
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BAŞKAN — Efendim, tutumun, hangi eşitlik ilkesine aykırı, söyler misiniz? 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Söylerim. Sayın Başkan, siz, gruplar arasında, milletvekille

ri arasındaki farklı davranışınızla, eşitlik ilkesini zedeliyorsunuz. Bu konuda gündem dışı de
ğil, sözlerimi anlatmak için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, kendinizi bu kadar zorlamayın. Ne kadar zor olduğunu ken
diniz de görüyorsunuz. Daha birleşimi açar açmaz, yoklama yaptıktan sonra, tamamen -Ka
nunlar Dairesinin tanzim ettiği hukukî ibareleri okurken bile, gruplar arasında eşitsizlik yaptı
ğımı iddia ediyorsunuz. Buna tek kelime ile, Türçede, "Hüsnü kuruntunuz" derler. Lütfen otu
run. (ANAP sıralarından alkışlar; SHP sıralarından sıralara vurmalar) 

Konunun kapalı oturumda... (Gürültüler) 
Değerli arkadaşlarım, beni disiplin hükümleri uygulamaya mecbur etmeyin. (SHP sırala

rından gürültüler) 
Konun kapalı oturumda görüşülmesine dair, içtüzüğün 71 inci maddesine göre verilmiş 

bir Hükümet tezkeresi vardır; okutuyorum. (SHP sıralarından gürültüler) 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Israr ediyorum; oylamaya koymanız lazım, ısrar ediyorum; 

bana söz verip vermemeyi oylamaya koymanızda ısrar ediyorum. 
BAŞKAN — Peki efendim... Peki efendim. 
Sayın milletvekilleri; Ankara Milletvekili Sayın Rıza Yılmaz, usulsüzlük iddiasıyla... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) — Ben "usulsüzlük" demedim, usul hakkında söz rica 

ettim. 
BAŞKAN — Seninki ayrı. (Gülüşmeler) Sayın Anadol, ben, sizin yaklaşımınızın da açık

lamasını yaptım; zabıtlara geçti. 
t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — "Sen" değil. "Siz". 
BAŞKAN — Efendim sürçli lisan oldu. Değerli arkadaşıma, hatırlatması için teşekkür 

ediyorum. "Seninki" değil, affedersiniz; "zatıâlinizinki." (Gülüşmeler) 
K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Ben alınmıyorum. 
BAŞKAN — Arkadaşlar, amacımız bu görüşmeleri yapmak mı, bu görüşmeleri yaptır

mamak mı? (SHP sıralarından gürültüler) 
K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Hayır, hayır. 
BAŞKAN — Yapmaksa, müsaade buyurun. 
İddia ettiniz ki, Başbakanlık tezkeresi, meri mevzuat muvacehesinde, bugün burada bu 

şekilde görüşülemez. Tamam mı efendim? 
K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Hayır, meramımı anlatacağım efendim. 
BAŞKAN — Efendim, orası benim takdirimde; yerinizden söyleyin. 
K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Tabiî efendim. 
Sayın Başkan, ben zatı âlinizin bir usulsüzlük yaptığını iddia etmiyorum; dolayısıyla, usul

süzlük var diye söz istemiyorum. Ben, 64 üncü maddeye göre, Başbakanlık tezkeresinin, Ana
yasa değişikliği mahiyetinde olduğunu söylüyorum, bunun gerekçelerini izah ediyorum. 

Zatı âliniz dinliyor musunuz? 
BAŞKAN — Dinliyorum tabiî. 
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K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Dinlemiyorsunuz, başka şey okuyorsunuz. 
BAŞKAN — Dinliyorum efendim, dinliyorum. (Gürültüler) 
Lütfen sayın milletvekilleri... 
K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Anayasa değişikliği mahiyetinde olduğunu söylüyorum. 

O nedenle, öncelikle, 64 üncü maddeye göre zatı âlinizin takdir hakkı yok. Gizlilik kara
rından önce bunun karara bağlanmasını istiyorum; içtüzüğün 64 üncü maddesine göre usul 
hakkında söz istiyorum; mesele bu. 

BAŞKAN — Evet, bitti mi Sayın Anadol? 

K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Bitti. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, siz değerli arkadaşlarımı, bir kere daha görüşmeleri isa

betli tespit edememekten kaynaklanan bir toplu harekete ihtiyaç bırakmamak ve sizi bu zah
mete sokmamak için özellikle istirham ediyorum; Sayın Anadol'un usul hakkındaki müracaa
tına cevap veriyorum... Müsaade buyurun. 

K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Sayın Başkan, bana söz vereceksiniz... 
BAŞKAN — Sayın Anadol, müsaade buyurun efendim. (SHP sıralarından gürültüler) 

K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Siz bana söz vereceksiniz, cevap değil ki. (SHP ve ANAP 
sıralarından gürültüler) 

A. CENGtZ DAĞYAR (Antalya) — Otursana kardeşim, eşkıya mısın? 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım... Sayın Dağyar, müsaade buyurun. 
A. CENGtZ DAĞYAR (Antalya) — Otur kardeşim be... 
BAŞKAN — Sayın Dağyar... (SHP ve ANAP sıralarından gürültüler) Bir dakika efen

dim, bir dakika... (Gürültüler) 
K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Ben Başkanla konuşuyorum. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... Sayın milletvekileri, lütfen oturalım. 
Sayın Anadol, tçtüzük, usul hakkında söz isteyen her sayın üyeye behemehal söz verilme

sini emretmez. Binaenaleyh, müracaatınızı kabul ettim ve onun görüşmesini değerlendirmesi
ni yapıyoruz. 

Şimdi sayın milletvekilleri... 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Bu Parlamentonun iradesini devamlı sabote ediyorsunuz. 
BAŞKAN — Ne var Sayın Atalay, buyurun, ne var? 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) Hangi ilgili, Parlamentonun görüşmelerine karar veriyor? 
BAŞKAN — Buyurun. 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Ne demek buyurun?.. 
Hangi ilgili, açıklayın. 

BAŞKAN — Yerinize oturun efendim. (Gürültüler) 
Sayın milletvekilleri... Sayın milletvekilleri, lütfen efendim... 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Siz saygılı davranın. 
BAŞKAN — Sayın Anadol, müracaatınız, içtüzüğün 64 üncü maddesine dayalıdır; 64 üncü 

maddeyi okuyorum : "Görüşmeye yer olup olmaması, Başkanı gündeme veya Millet Meclisi
nin çalışma usullerine uymaya davet, bir konuyu öne alma veya geriye bırakma gibi usule ait 
konular, diğer işlerden önce konuşulur..." (SHP sıralarından "O kadar..." sesleri) 
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K. KEMAL ANADOL (tzmir) — tşte ondan söz istedim... 
BAŞKAN — Efendim, "o kadar" değil, sabır lütfedin, maddenin tamamını okuyalım. 

Aynı madde devam ediyor : "Bu yolda bir istemde bulunulursa..." 
K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Bulundum... 
BAŞKAN — "...onar dakikadan fazla sürmemek şartıyla, lehte ve aleyhte en çok ikişer 

kişiye söz verilir..." 
K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Tamam... 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim... 
"... Bu görüşme sonucunda oya başvurmak gerekirse, oylama işaretle yapılır." 
K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Tamam, meramım bu. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun... 
Maddeyi okuduk mu? Şimdi, yine bildiğiniz gibi, uygulamamızda, bir sayın üye, bu mad

deye dayalı olarak ifade edilen noktalardan biri münasebetiyle usulsüzlük olduğunu iddia eder 
de, söz isterse, Başkan ona, yerinden, hangi noktada usule itirazı olduğunu sorar. (SHP sırala
rından gürültüler) 

Müsaade buyurun efendim. 
Sayın Anadol, arzı cevap ediyorum : Başkan, söz isteyen sayın üyeye sorar ve sayın üyenin 

itiraz ettiği noktayı tespit eder. Eğer Başkanlık, gerçekten sayın üyenin iddiası doğrultusunda 
bir usulsüzlük olduğuna kanaat getirirse... 

K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Nerede o madde? 64'te bu yazmıyor. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
Buna kanaat getirirse söz verir, görüşme açar. 
Şimdi, sizin iddianız nedir? iddianız, burada, bu tezkerenin, Başbakanlık tezkeresinin gö

rüşülemeyeceği merkezindedir, öyle mi? 
K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Arz edeceğim ama... 
BAŞKAN — Şimdi, Sayın Anadol, oraya gelebilmemizin prosedürünü okuduk; onu ben 

takdir ederim. 
K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Hayır, takdir hakkı yok, o yazmıyor, en az 10 dakika 

konuşma hakkı var. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
Siz benim görüşüme katılmazsanız, Genel Kurula başvururuz. 
K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Olmaz efendim. 
BAŞKAN — Şimdi, sizin iddianız nedir?.. 
K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Şu anda da sizin tutumunuz hakkında söz istiyorum, 

tutumunuz usule aykırı, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Hayır efendim, olmaz öyle şey. Yani, siz bir noktayı dile getireceksiniz; Baş

kanlık onu açıklarken, o konuda itiraz edeceksiniz... öyle, namütenahi tartışma usulümüz yok. 
K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Tutumunuz hakkında söz istiyorum... 
BAŞKAN — Şimdi ben size, 64 üncü maddeye göre itirazınıza mahal olmadığına dair Baş

kanlık görüşünü ifade ediyorum. Çünkü... 
K. KEMAL ANADOL (tzmir) — 64 üncü madde çok net. Olmaz efendim, takdir hakkı

nız yok. 
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BAŞKAM — Niçin yok efendim, maddeyi okuduk?.. 
K. KEMAL ANÂDOL (İzmir) — Zatı âlinizin takdir hakkı yok Sayın Başkan; bana 10 

dakika söz vereceksiniz. Ben de sizin gibi eski bir parlamenterim ve hukukçuyum. Zorlamayın 
kendinizi Sayın Başkan; madde, açık açık, "söz verilir" diyor; takdir hakkı yok. Ben zatı âli
nizi zor durumda bırakmak isteyen bir üye değilim, size saygılıyım. Yapmayın Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Efendim, madde açık, okuyoruz maddeyi... 
K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Zorlamayın kendinizi Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Siz maddeye göre, bu noktada, bunun görüşülemeyeceğini iddia ediyorsu

nuz; ben de, Başkanlık olarak, bunun, buraya getirilinceye kadar, Anayasa açısından, ilgili ya
salar açısından, İçtüzük açısından gerekli şekilde incelendiğini ve bu noktada... 

K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Kim yaptı?.. Buna, Meclis yetkili; Hükümet yapamaz, 
zatı âliniz de yapamaz; buna Meclis oylamayla karar verir. 

BAŞKAN — Hayır efendim, gündem tanzim olunurken, Meclisin Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi, intikal eden bütün belgeleri Yüce Meclis Başkanlığına takdim ettiği andan itibaren, 
usulü dairesinde her türlü inceleme yapılmıştır ve... 

K. KEMAL ANADOL (tzmir) — O istişarîdir, esas karar Meclisindir. 
BAŞKAN — Hayır efendim ve... 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Vesayet makamı değilsin. 
K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Meclis karar verir efendim. Ben 10 dakika konuşaca

ğım, söz vermiyorsunuz. 
BAŞKAN — Sayın Anadol, bakınız, ben size bir şey söyleyeyim... 
MEHMET DÖNEN (Hatay) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Efendim? 
MEHMET DÖNEN (Hatay) — Sayın Başkan, siz ne zaman Meclisi yönetseniz, hep kav

ga çıkıyor; hep, "Ben bilirim" diyorsunuz. Meclisi başka birisi yönetsin. 
BAŞKAN'— Bitti mi Sayın Dönen?.. Ben... (SHP sıralarından gürültüler) 
KÂZIM ÇAĞLAYAN (Kırşehir) — Sayın Başkan, esasa geçelim. 
BAŞKAN — Bitti mi efendim? 
Evet, Sayın Anadol, Başkanlık olarak bu tezkerenin sunuluşunda ve müzakeresinde bir 

usulsüzlük olmadığı görüşündeyiz... 
K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Buna Meclis karar verir. 
BAŞKAN — Ama; siz bütün bu açıklamalarımıza rağmen, yani Başbakanlık tezkeresi

nin, Meclis Başkanlığınca, Yüce Meclisin gündemine ve huzuruna getirilip, müzakereye sunu
luşunda yapılan incelemeler sonucu hiçbir usulsüzlük olmadığı kanaatimizi tekrar tekrar be
yan etmeme rağmen, söz istemekte ısrar mı ediyorsunuz? 

K. KEMAL ANADOL (izmir) — Evet efendim. 

IV. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 

/. — Başkanlık tezkeresinin, Anayasanın 6, 7 ve 92 nci maddelerine aykırı olup olmadığı ve Ana
yasaya aykırılık iddiasının, içtüzüğün 85 inci maddesine ktyasen karara bağlanmasının gerekip gerekme
diğine ilişkin usul görüşmesi 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. 

M. TURAN BAYAZIT (izmir) — Usul müzakeresi açmış oluyorsunuz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 

Sayın Anadol, aleyhte 10 dakika... 

K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, aleyhinde beni de yazın. 
K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri Sayın Baş

kana uzun tartışmalara rağmen, bana söz verdiği için teşekkür ederek sözlerime başlıyorum 
ve uzun süre yerimden bağırmak zorunda kaldığım için sesim çok kısık, özür diliyorum, sabrı
nızı fazla çiğnemeden, çok kısa maruzatımı arz etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, Yüce Meclisin değerli üyeleri, Başbakanlığın demin okunan tezkeresi 
bir Anayasa değişikliği niteliği taşımaktadır. Sadece dışarıya silahlı kuvvetleri gönderme ve dı
şarıdan yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'ye çağrılmasına izin verme mahiyetini taşımadığı, 
çok daha geniş kapsamlı olduğu için, bu Başbakanlık tezkeresinin, Anayasa değişikliği mahi
yetinde bir tezkere olduğunu söylüyorum ve onun için, görüşülemez diyorum. Zira, Anayasa
nın 175 inci maddesi, Anayasanın nasıl değiştirileceğini düzenlemiştir; onun prosedürü ayrı
dır; ama bugün mevcut Başbakanlık tezkeresi, biraz sonra yapılacak gizli oturumda kabul edildiği 
takdirde, Anayasanın en az iki üç maddesi değişmiş olacaktır... 

ALİ ŞAHİN (Kahramanmaraş) — Çiğnenmiş olacaktır... 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Değişmiş olacaktır, sade çiğnenme değil; ortadan 
kalkacaktır. (ANAP sıralarından, "O senin düşüncen" sesleri) Elbette kendi düşüncelerimi söy
lüyorum; kimse katılmak zorunda değil. 

Anayasanın 6 ncı maddesi, "Hiçbir kimse veya organ, kaynağını Anayasadan almayan 
bir devlet yetkisi kullanamaz" diyor. 

Anayasanın 7 nci maddesi, "Yasama yetkisi, Türk Milleti adına, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinindir. Bu yetki devredilemez" diyor. Kesin hüküm bunlar. 

Anayasanın 92 nci maddesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine 
veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunmasına, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, sa
dece Türkiye Büyük Millet Meclisinin karar verebileceğini söylüyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
yabancı ülkelere gönderilmesine veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunmasına izin 
verme yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — İşte, o karan verecek Meclis. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Açın Anayasanın 92 nci maddesini, orada, 
"Hükümet" kelimesini bile göremeyeceksiniz; hükümetin öyle bir yetkisi yok. 

Anayasanın 92 nci maddesinin tek istisnası vardır; nedir o?.. Türkiye'ye, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tatilde ve ara verme esnasında ani bir saldırı olacak; Silahlı Kuvvetlerin derhal 
kullanılması kaçınılmaz hale gelecek; işte o zaman, tek istisna Cumhurbaşkanına verilmiş ve 
bu yetki ona tanınmıştır. Genel kural, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkili olması; çok kü
çük ve tek bir istisna ise, Meclis tatildeyken Cumhurbaşkanının yetkili olmasıdır. Oysa, Hükü
met tezkeresi, Anayasanın 7 nci maddesine aykırı olarak, Türk Milleti adına yasama yetkisini 
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kullanan Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu yetkisini Meclisten alıp, Hükümete verilmesini 
öngörüyor; dolayısıyla, bu tezkere kabul edildiği takdirde, 92 nci madde fiilen değişmiş ola
caktır. Yani biz burada, dışarıya asker gönderme veya dışarıdan yabana askerleri Türkiye'ye 
çağırma değil, Anayasanın 92 nci maddesini müzakere ediyoruz. Gerçekte olay bu. 

Şimdi, ayrıca -bu, iddiamı kuvvetlendiren bir husus- biraz önce gerekçeyi ve Başbakanlık 
tezkeresini dinledik; orada, lüzum, hudut ve şümulün Hükümetçe takdir edilmesini öngörü
yor. Bu, Anayasanın 7 nci maddesine gerçekten aykırıdır. Nereye asker göndereceğiz, belli de
ğil. Belki Patagonya'ya, belki Sovyetler Birliği'ne, belki Amerika'ya... 

HALtL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Ahadol, tezkerenin başında "Kuveyt" 
kelimesi var. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) —- Ne kadar asker gidecek? Kolordu mu gidecek, bö
lük mü gidecek, bir gemi mi gidecek, ordu mu gidecek, belli değil. Peki, Türkiye'ye nereden 
asker gelecek? Amerika'dan mı gelecek, Sovyetler'den mi gelecek, İtalya'dan mı gelecek, NA-
TO'dan mı gelecek, belli değil. Buna kim karar verecek? Bunun,. lüzum, hudut ve şümulünü 
Hükümet takdir edecek, tşte, Hükümet takdir ettiği takdirde, Anayasanın 92 nci maddesi de
ğişir, Meclisin elinden yasama yetkisi çıkar ve Hükümete verilmiş olur. Dolayısıyla, Hükümet, 
Anayasa değişikliği isteyebilir. Onun prosedürü ayrıdır; kanun çıkarma prosedürüdür o; teklif 
verilir, komisyonlardan geçer, sonra Meclise gider vesaire vesaire... 

Siz, kanun çıkarma gibi basit bir işlemden daha basit hale getirip, bu tezkereyle Anayasa 
değiştiriyorsunuz! 1964, 1967 ve 1974 Kıbrıs olaylarıyla ilgili görüşlerimi, geçen gizli oturum
da söylemiştim. Londra, Zürih antlaşmalarında, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere garantör devletti 
ve o nedenle karar verilmişti. Ben, o karara oy veren üyelerden birisiyim -o zaman da söylemiştim-
ve o kararda Türkiye'ye dışarıdan asker gönderme yoktu. 

12 Ağustos'ta bunları Mecliste tartıştık, uzun uzun tartıştık. Sayın inönü, Sayın Demirel, 
diğer milletvekilleri konuştular, Sayın Başbakan konuştu ve ne oldu? Bu iddialarımız Yüce Mec
liste itibar gördü ve Sayın Başbakan, bir başka önergeyle, savaş hali istemini geri aldı, bunu 
saldırı haline çevirdi, durum değişti. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri, peki 12 Ağustos'tan bu tarafa ne değişti? 1 Eylül'de Sayın 
Cumhurbaşkanı çıktı, Yüce Meclisin iradesinin üstünde olduğunu söyledi, tavsiyede bulundu. 
Yani, bir kişinin iradesi Yüce Meclisin üzerine çıktı ve... 

BAŞKAN — Sayın Anadol, Sayın Anadol, o konuşma için söz vermedim size. Siz, usule 
müteallik konuşmamızı tamamlayın. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Tamam, bitiriyorum, bitiyor. 
Madde 6... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Senin, hatibin sözünü kesmeye hakkın var mı? Bir üye iste

diği gibi konuşur. Bir daha kürsüde konuşan üyenin sözünü kesersen, kafanı keserim, terbiye
siz herif, biraz terbiyeli ol kürsüde. (ANAP sıralarından gürültüler) 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Arkadaşlar... 
BAŞKAN — Devam buyurun. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkan. (ANAP sıralarından "Ha

karet etti" sesleri) 
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BAŞKAN — Mazurdur efendim. (SHP sıralarından gürültüler) 
Devam buyurun. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Bitiriyorum. 
Yüce Meclisin değerli üyeleri, madde 6... (SHP sıralarından sıralara vurmalar) 
Bir dakika arkadaşlar... 
Madde 6, "Egemenliğin kullanılması hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye ve sınıfa 

bırakılamaz" diyor. 
Anayasanın 6 ncı maddesini de değiştiriyorsunuz. 
12 Ağustos'ta Meclisin verdiği kararı beğenmeyen Sayın Cumhurbaşkanının tavsiyesini bu

rada uygulayarak, kişi egemenliğini sağlayarak, 6 ncı maddeyi bu şekilde ihlal etmiş olacağız, 
eğer bu karan verir isek; dolayısıyla, Anayasanın 6,7 ve 92 nci maddeleri fiilen değişmiş olacak. 

Anayasayı değiştireceksek, onun yolu başkadır; Başbakanlık tezkeresi değildir, onu arz 
etmek istiyorum. 

O nedenle, 64 üncü maddeye göre söz aldım; bugün bu Başbakanlık tezkeresinin görüşül
mesinin hukuka aykırı olduğunu söylüyorum, zabıtlara geçiyor. Yarın Anayasa Mahkemesine 
gittiğinde, Anayasa Mahkemesi, Anayasa değişikliği mahiyetindeki bu kararı, yanlış hesap Bağ
dat'a gitmeden, Çankaya'dan geri döndürecektir; ama o, Çankaya'dan geri dönünceye kadar 
savaşa girer, bir maceraya atılırsak, bu müzekkereyi imzalayan Bakanlar Kurulu ve buna oy 
veren Yüce Meclisin üyeleri, Yüce Divanda hesap vermekten kurtulamayacaklardır. 

Saygılar sunanm. (SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Bayazıt, aleyhte ikinci sözü aldınız. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — O "mazur" sözü ne anlama geliyor, açıklar mısınız? O 

"mazur" sözünü niye dediniz? 
BAŞKAN — "Mazereti var" demektir. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Bana hakaret ettin, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Genç, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığını işgal eden kimseye, 

"Senin kafanı keserim" diyen... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sen o kürsüye layık bir adam değilsin. 
BAŞKAN — "Senin kafanı keserim" diyen sizsiniz!.. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Aç İçtüzüğü, hangi halde milletvekilinin sözü kesilir, oku. 
BAŞKAN — Ben, bunu söyleyen sayın üyenin, tabiatıyle, mazereti olduğunu varsayarak, 

"Arkadaşımızı rahat bırakın" derim. Ben, sizi rahat bıraktım, yani size disiplin uygulamadım. 
(ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) Çünkü, bir sayın milletvekili, aralarında sizin 
de bulunduğunuz Yüce Meclisin manevî şahsiyetini temsil, sevk ve idare etmekte olan bir Baş
kana, "Senin kafanı keserim" diyebildikten sonra, o arkadaşımıza, mazereti vardır gözüyle 
bakmak, boynumuzun borcudur. (ANAP sıralarından alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Peki, sana cevap vereyim o zaman. 
BAŞKAN — Buyurun yerinize... 
(Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in kürsüye çıktığı görüldü) 
BAŞKAN — Sayın Genç, kürsüyü işgale... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Bana hakaret ettin, sana cevap vereceğim kürsüden. 
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BAŞKAN — Kürsüyü işgale hakkınız yok. Lütfen... Lütfen... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Tutumun hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Lütfen... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Tutumun hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Lütfen... Lütfen... 
Sayın İdare Amirleri... 
İstirham ederim... Kürsüyü işgale hakkınız yok efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Şimdi, hangi halde milletvekilinin... (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, konuşacak mısınız? Aleyhte söz aldınız. Aleyhte söz aldınız, 
konuşacak mısınız? Buyurun efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, beni dinleyin. Hangi halde milletvekilinin sö
zünün kesileceği İçtüzükte belirtilmiştir. Sen ikide bir, kürsüde konuşan milletvekilinin sözünü 
kesersen, sen başkanlık yapmış olur musun? O zaman alelade, kendini beğenmiş, hukuku tanı
mayan bir insan durumuna düşersin. Sen, bu İçtüzük hükümlerine uymadığın için, evvelce de 
birkaç defa ikaz etmeme rağmen; her zaman için Meclisteki üyenin sözünü keseceksin, bu ne 
demektir? 

BAŞKAN — Sayın Genç, Sayın Genç... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sana bu ihtar demektir. Mazur sensin, bu lafı sana aynen 
iade ediyorum. Bu kürsüye layık değilsin, bu kürsüye her çıktığında bu Meclisi yönetemeyecek 
durumdasın, sana teessüflerimi belirtiyorum. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, usul görüşmeleri cümlesinden, aleyhte ikinci sözü Sayın Turan Ba
yazıt'a veriyorum. 

Buyurun Sayın Bayazıt. (SHP sıralarından alkışlar) 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kişi olarak ve top
lum olarak, sağduyunun, millî mutabakatın ve soğukkanlılığın en çok bizlere hâkim olması 
gereken bir dönemde, Yüce Meclisin -beni bağışlasınlar- Sayın Başkanın tutumu gereği, tutu
mu sonucu böyle bir mecraya girmiş olmasını görmekten duyduğum üzüntüyü belirterek söze 
başlıyorum. (ANAP sıralarından gürültüler) Niçin, "Sayın Başkanın tutumu" diyorum? Eğer, 
siz, bizim taleplerimizi, içtüzüğe aykırı olarak değerlendirmiş iseniz, sonuna kadar, bu kararı
nıza, kendinize, kendi kişiliğinize saygılı olmanız gerekirdi. Eğer siz, bizim taleplerimizden İç
tüzüğe uygun olduğunu bile bile, bilincinizden ve bilinçaltınızdan gelen dürtülerle bize söz ver
memek için baskı yapma yolunu seçmiş iseniz, en büyük hatayı işlemiş olursunuz. İşte üzüntü
lerimiz bundan kaynaklanıyor arkadaşlarım. 

Değerli arkadaşlarım, bu millet, savaşa davul zurna çala çala, güle güle, oynaya oynaya 
bütün milletçe el ele gider. 

Ey ANAP Grubunun değerli üyeleri, siz bu önergenin manasını, bu önergenin içeriğini 
değerlendirmekten yoksun musunuz? (ANAP sıralarından gürültüler) Hâşâ, hiçbir zaman dü
şünmüyorum. Bu önerge ile, siz vatan evladını harbe sokacaksınız. Bu önerge ile, siz, bu mem
leketin çocuklarını, emperyalist güçlerin menfaati için, emperyalist güçlerin menfaatinin ya
nında olmaktan haz duyanların, bunu bir görev bilenlerin kararları için şehit verdireceksiniz.... 

KEREM GÜNEŞ (Kars) — Sayın Başkan, usul hakkında konuşacaktı, niye müsaade edi
yorsunuz? 
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M. TURAN BAYAZIT (Devamla).— Bağırma oradan. 
Ben inanıyorum ki, vicdanınızla başbaşa kaldığınız zaman, başta Sayın Başbakan Yıldı

rım Akbulut olmak üzere, hepiniz bu kararın aleyhindesiniz. Niçin aleyhindesiniz?.. Niçin "Sayın 
Başbakan" derken adını bilhassa kullandım? Daha 12 Ağustos'tan bu yana ne geçti arkadaşlar?.. 

FAHİR SAbUNtŞ (Bursa) — Biz tezkereyi mi konuşuyoruz, yoksa usul hakkında mı ko
nuşuyoruz? 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) —12 Ağustos'ta gelen hükümet teklifi ilk şekliyle bun
dan ayrı mıydı? Aynı şekildeydi. Ne oldu? Sonunda, sağduyu bir ölçüde hâkim oldu, teklif 
değiştirildi ve o zaman Sayın Başbakan Yıldırım Akbulut'un sözü şudur: "Biz tecavüz dışında 
askerî birlik gönderecek, harekete geçecek hiçbir yetki istemiyoruz." Bunu Sayın Başbakan söy
lemişlerdir. Ne değişmiştir? Sayın Başbakan buraya çıksın, değişen olguları Genel Kurula izah 
etsin. 

ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Sayın Başkan, bu, usul hakkında bir görüşme değil. 
Bunu, normal konuşmalarda konuşacağız. Usul dışında konuşuyor efendim. (ANAP sırala
rından gürültüler) 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Harbe gidiyorsun, harbe. Senin oğlun, benim oğ
lum değil, vatandaşın oğlu gidecek savaşa. 

(Başkan tarafından, hatibin mikrofonu kapatıldı) 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, bir dakika efendim... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Senin ne hakkın var hatibin mikrofonunu kesmeye. İçtüzü
ğü okusanıza... Hatibin sözünü nasıl kesersin! Hatibin sözünü kesemezsin... Üyenin sözünü 
kesemezsiniz. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... Sayın milletvekilleri... 
Sayın Bayazıt, ben, sözünüzü tamamlayıncaya kadar müdahale etmemek için azami ça

bayı ve toleransı gösteriyorum; ama siz de müşahade buyurdunuz ki, sayın milletvekilleri ara
sında, sadet dışı beyanlarınızın da bulunması sebebiyle, itirazlara yol açan bir konuya yöneldiniz... 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Milletvekilleri itiraz eder Sayın Başkan; milletvekil
lerinin itirazı sizi yönlendiremez. 

BAŞKAN — Ben, usule müteallik görüşmenizi tamamlamanızı ve sayın milletvekillerinin 
de, Sayın Bayazıt'ın, nasıl olsa on dakikasının dolacağını ve usul hakkındaki değerli mütalaa
larının, tarafımızdan daha iyi anlaşılabilmesine meydan vermelerini, fırsat vermelerini rica edi
yorum. (SHP sıralarından gürültüler) 

Buyurun efendim. 

TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) — Böyle söylemeye utanmıyor musun Sayın Başkan? 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Sayın Başkan, bir kere, milletvekilleri zatı âlinizi yön
lendiremez, bir. ikincisi, sınırlı süreler nasıl olsa dolar Sayın Başkan; benim on dakikam da 
dolar, sizin ve sizlerin iktidarınız da dolar. (SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Mü
him olan, bu kubbede kalan hoş sedadır, onu bırakmaya bakın. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümetin teklifi niçin Anayasaya aykırıdır? Üç Anayasayı da in
celediğinizde (24 Anayasasını, 61 Anayasasını ve 82 Anayasasını incelediğinizde) 24 Anayasa
sında, dışarıya asker gönderme ve asker kabul etme gibi bir müessesenin olmadığını ancak harp 
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ilanına, savaş hali ilanına Türkiye Büyük Millet Meclisinin karar vereceğini -önemli bir konu-
vurguladığını görürsünüz. 61 ve 82 Anayasaları aynı ifadeyi taşımaktadır; ama ifadede büyük 
bir incelik vardır : "İzin verme yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisinindir" diyor, "Türkiye 
Büyük Millet Meclisince izin verilir" demiyor. Belki bana yine itiraz edersiniz, "Ne fark var?" 
diye!.. Eğer bunu siyasal sosyoloji açısından, eğer bunu tabiî hukuk mantığı açısından değer
lendirirseniz, bunun arasında büyük fark olduğunu görürsünüz. 

Değerli arkadaşlarım, Meclis, yetkisini, gerekçede yazılı hususları kendi tayin ederek biz
zat kendi kullanır. Türk askerinin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin falan memlekete, (A) memleketi
ne gönderilmesi, falan memleketin, hatta hatta şu miktarda, şu nitelikte kuvvetinin Türkiye 
topraklarına kabul edilmesi Meclisin yetkisidir. 

Meclisin yetkisi, hükümete izin vermek gibi şeklen mütalaa edilebilecek basit bir yetki de
ğildir arkadaşlarım. Bunun değerinin, bunun ağırlığının, bunun tarihî vebalinin bilincinde ol
mamız gerekir. 

Biz, İçtüzüğün 85 inci maddesine kıyasen, bu tezkerenin, Anayasaya aykırılığı konusunda 
ve onun müzakere edilerek karara bağlanması konusunda bir önerge verdik. 

Sayın Başkan çok iyi takdir ederlerki, Anayasaya aykırılık önergeleri, diğer önergelerden 
önce işleme konulur. Bu takdirde, Hükümetin gizlilik tezkeresinden önce, bizim önergemizin 
işleme alınması, müzakere edilmesi lazımdır. Ancak, Sayın Başkan, "85 inci madde, kanun 
tasarı ve tekliflerine münhasırdır." diyecekler. 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — Siz de biliyorsunuz böyle olduğunu... 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Biliyorsunuz, ben kapıları kaparım, açık bırakmam; 

Sayın Başkanı biraz tenvir etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bizim inanışımıza göre, şu tezkere, yani izin verme işlemi ve işlevi, 
kanun yoluyla yapılması gereken bir işlemdir ve Hükümet tezkeresine bağlı bir Meclis kararı 
yoluyla bunun neticeye bağlanması mümkün değildir. 

Bu itibarla, İçtüzükte mani bir hüküm olmadığından -altını çizerek söylüyorum- Anaya
saya aykırılık iddiası, hele hele memleketi sıcak harbin içine sokacak bir karara yönelik bir 
konuda Anayasaya aykırılık iddiası, İçtüzüğün 85 inci maddesine kıyasen mutlaka ele alınmalı 
ve Mecliste karara bağlanmalıdır. 

Sayın Başkan, bu gerekçe ve Hükümet tezkeresi mütalaa edildiğinde, belki arkadaşları
mız, "Kıbrıs harekâtı zamanında alınan izinde de aynı gerekçeler, ifadeler, ibareler vardı ve 
aynı prosedür uygulanmıştı" diyecekler. Tahmin ediyorum ki, bunu diyen arkadaşım, Kıbrıs 
Barış Harekâtıyla, bugünkü yetkinin şümulündeki bir girişimin farkını idrak edebilecek du
rumdadır. 

Değerli arkadaşlarım, Kıbrıs Barış Harekâtı bütün milletin yekvücut olarak katıldığı, Kıbrıs 
Barış Harekâtı Türkiye Cumhuriyeti Devletine uluslararası anlaşmaların verdiği bir hak, hak
kın üstünde bir görevin yerine getirilmesi için yapılan harekâttır. \a bu nedir? Bunda, ne Türkiye 
Cumhuriyetinin menfaati vardır, ne de Türkiye Cumhuriyetinin bir beklentisi vardır. Ortada, 
Birleşmiş Milletlerin, barışgücü kurulması yolunda bir kararı yok; ortada, Birleşmiş Milletle
rin bir abluka kararı yok; sadece, Amerika Birleşik Devletlerinin fiilî ablukadan başka bir giri
şimi yok. Hangi zorunlulukla siz bu ihtiyacı hissediyorsunuz? Amacınız, bunu yönlendirenin 
amacı, Birleşmiş Milletlerde barışgücü kurulması kararının çıkmaması, çıkamaması, ağır bir 
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olasılık olduğu için, Türk askerini ve Türkiye Cumhuriyeti. Devletini bu yönde bağlamak ve 
bu yönde kanalize etmektir. 

Sayın Başkan teşekkür ediyorum; usûl hakkındaki maruzatım budur. Konuşmalarımın diğer 
kısmını, önergemizi işleme koyduğunuz zaman arz edeceğim. 

Zatı âlinize ve Yüce Heyete saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Aleyhte konuşmalar tamamlanmıştır. 
Lehte söz isteyen sayın üye bulunmadığına göre, usul müzakereleri tamamlanmıştır. 
Sayın üyelerin ilk müracaatları anında da olduğu gibi ve beyan ettiğimiz gerekçelerle, Baş

kanlık, tutumunda bir usulsüzlük olmadığı kanaatindedir; bu müzakerelerden sonra da bunda 
ısrarlıdır. 

Görüşmelere devam ediyoruz. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, lütfen... 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — önergemiz var Sayın Başkan. Böyle davranamazsınız... 

BAŞKAN — Konunun kapalı oturumda görüşülmesine dair İçtüzüğün 71 inci maddesine 
göre verilmiş bir Hükümet tezkeresi vardır. (SHP sıralarından gürültüler, ayağa kalkmalar) 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Böyle davranmanız yanlış, Sayın Başkan; Anayasaya 
aykırılık konusunda verdiğimiz önergemiz var; önce onu işleme koyun lütfen. (SHP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Kapalı oturumda Genel Kurul salonunda bulunabilecek sayın üyeler dışın
daki dinleyicilerin ve görevlilerin... (SHP sıralarından gürültüler) 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Anayasaya aykırılık konusunda önergemiz var... 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, bu noktada fiilî müdahalelerle... 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — "Fiilî" diyorsunuz... Duymuyorsanız, ben nasıl fiilî mü
dahale etmem. 

BAŞKAN — Söylüyorum efendim; Sayın Bayazıt, önergeniz dikkate alınmıştır, usul hak
kında aleyhte söz verilmiştir ve önergede ifade buyurduğunuz, İçtüzüğün 85 inci maddesine 
kıyasen, Başbakanlık tezkeresinin Anayasaya aykırı olduğunu iddia ederek görüşülmesine ma
hal ve imkân bulunmadığını ifade etmişsinizdir. Bu sebeple zatı âlinize söz verilmiştir. (SHP 
sıralarından gürültüler) Müsaade buyurun efendim. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, büyük bir hata yapıyorsunuz, önerge 
oylamaya tabi... 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, bunu ancemaatin idare edemeyiz. Usul var, ifade 
ediyorum. 

Sayın Bayazıt, o konuda da Başkanlığın görüşünü ifade ediyorum. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — önerge oylamaya tabi Sayın Başkan. 
BAŞKAN — İçtüzüğün 85 inci maddesi gayet açıktır. İddianız, kanun, tasarı ve teklifleri 

için söz konusudur. Nitekim, "şimdi... 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Tamam, tamam... 

BAŞKAN — Nitekim, şimdi, "tamam" dediğiniz gibi, biraz önce de kürsüden aynı şeyi 
ifade ve kabul ettiniz. 
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M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Kıyasen uygulanır diye bir hüküm yoktur; önergeyi oya 
koymaya mecbursunuz. 

BAŞKAN — Binaenaleyh, başkaca yapılacak işlem yoktur. Usul müzakereleri tamamlan
mıştır. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Bu Meclisi böyle yönetemezsiniz. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, diyorsanız ki, "çalıştırmam" onu ayrı telakki ederim; 

ama "usul" diyorsanız, müsaade buyurun usule göre müzakerelere devam edelim. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, benim talebim usul hakkında değildi, benim 

talebim, tutumunuz hakkında idi. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, kapalı oturumda Genel Kurul salonunda bulunabile

cek sayın üyeler dışındaki dinleyicilerin ve görevlilerin dışarıya çıkmaları gerekmektedir. (SHP 
sıralarından gürültüler) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Siz bu Meclisi böyle yönetemezsiniz, "Ben yaptım oldu" 
diye Meclisi yönetemezsiniz. 

BAŞKAN — Sayın tdare Amirlerinden, salonun boşaltılmasını temin etmelerini rica edi
yorum. (SHP sıralarından gürültüler) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Tutumunuz hakkında söz isteğimi, verip vermeme yönünde 
oylamanız gerekir. Meclisi keyfî değil, içtüzüğe göre yönetmelisiniz. 

BAŞKAN — Sayın idare Amirlerinden salonun boşaltılmasını temin etmelerini rica edi
yorum; Sayın idare Amirlerini göreve davet ediyorum. (SHP sıralarından gürültüler) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, benim istemim usul hakkında değil, tutumu
nuz hakkındadır. Bu Meclisi kendi bildiğiniz gibi yönetemezsiniz. Meclisi içtüzüğe göre yönet
mek mecburiyetindesiniz. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, yeminli stenograflar ile, yeminli görevlilerin kapalı otu
rumda salonda bulunmalarını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miş t i r. 

ISMAlL ÜĞDÜL (Edirne) — Sayın Yılmaz, Sayın Yılmaz, o dosyada ne var? 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Gel bak, gel bak... 
BAŞKAN — Sayın Üğdül... Sayın Üğdül, öyle bir usulümüz yok efendim, lütfen... 
Sayın Yılmaz, lütfen... 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Gel bak, gel; cesaret işi, savaş çığırtkanlığı yapmak değil, 

barışı savunmaktır. 
ISMAlL ÜĞDÜL (Edirne) — Ne var o dosyada? 
BAŞKAN - Sayın Üğdül... 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Savaş çığırtkanlığı yapmak değil, barışı savunmaktır cesaret 

işi; cesaret, barışı savunmaktır, savaş çığırtkanlığı yapmak değildir. 
BAŞKAN — Sayın idare Amirlerimizden salonun gereğince boşaltıldığı hakkında bilgi 

bekliyorum. 
Sayın idare Amirleri,.tamam mı efendim? 
MUSTAFA UĞUR ENER (Kütahya) — Tamam efendim, salon gerektiği şekilde boşaltıl

mıştır. 
Kapanma Saati : 16.05 

• — — — — 

İKİNCİ OTURUM 
(Kapalıdır) 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 19.46 

BAŞKAN ; Başkanvekül Yılmaz Hocaoğlu 
KÂTİP ÜYELER : Kadir Demir (Konya), Ali Sami Akkaş (Balıkesir) 

BAŞKAN — Sayın Milletvekilleri, 3 üncü Birleşimin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

1. — Irak'ın Kuveyt'i işgal ve ilhak etmesi sonucu ortaya çıkan Körfez krizi sebebiyle, hudut ve 
şümulü Hükümetçe takdir ve tayin olunacak şekilde, Türk Silahlt Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderil
mesine ve yabancı silahlt kuvvetlerin Türkiye'de bulunmasına izin verümesi istemine ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi (3/1332) (Devam) 

BAŞKAN — Kapalı oturumda görüşülen ve oylanan Başbakanlık tezkeresi, 136 ret oyuna 
karşılık 246 oyla kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olsun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, gündemdeki konuları sırasıyla görüşmek için, 6 Eylül 1990 Perşem
be günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.47 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Kars Milletvekili Mahmut Aknak'tn, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan batıya göç eden 

vatandaşların sayısına ve güvenlik güçlerince boşaltıldığı iddia edilen köylere ilişkin Başbakandan sorusu 
ve içişleri Bakam Abdülkadir Aksu'nun yazılı cevabı. (7/1420) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının sağlanma
sını arz ederim. 

• Saygılarımla. 

18.6.1990 
Mahmut Almak 

Kars 

1. tşsizlik, aşırı yoksulluk, geçim darlığı, insan haklarına saldırı, baskı, sürgün ve ben
zeri nedenlerle bugüne kadar doğu ve güneydoğudan batıya göç eden insan sayısı ne kadardır? 
Yine doğu ve güneydoğuda güvenlik güçlerince boşaltılan köy sayısı ne kadardır? Bu köyler 
hangi köylerdir? 
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2. Kamuoyunda SS kararnamesi olarak bilinen 424 sayılı kararname ile İçişleri Bakanlı
ğının emrine verilen 90 000 kişilik kadronun göçün bedeli olarak bölgeyi terkeden ailelere tah
sis edileceği doğru mudur? 

Bölge Valisi, yetkililerle yaptığı bir toplantı sırasında bu doğrultuda herhangi bir açıkla
mada bulunmuş mudur? 

3. Hükümetimizin Doğu ve Güneydoğuda göçü hızlandırmasının ve bölgeyi boşaltmaya 
çalışmasının sebebi nedir? 

4. Bu göçün batının sanayi kentlerinde şehirleşme, çevre, nüfus yoğunluğu ve ekonomik 
alanlarda yaratacağı sıkıntılar konusunda hükümetinizce alınmış herhangi bir tedbir var mı
dır? Yoksa herşey kaderine mi terkedilmiştir? 

5. Hükümetiniz, Doğu ve Güneydoğudan göçü hızlandırmak için işkence ve ağır baskı 
yapmak ya da yatırımları durdurarak bölgeyi yaşanmaz hale getirmek gibi politikalar uygula
makta mıdır? 

T.C. 
içişleri Bakanlığı 5.9.1990 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Güvenlik Daire Başkanlığı 

Sayı : 230707 
Şube : Top. 01. (E) 

Konu : Kars Milletvekili 
Mahmut Alınak'ın 
Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: a) Türkiye Büyük MUlet Meclisi Başkanlığının 19.7.1990 gün ve 7/1420-5316/23570 sayılı 
yazısı. 

b) Başbakanlığın 10.8.1990 gün ve 07/106-490/04142 sayılı yazısı. 

Kars Milletvekili Mahmut Alınak tarafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen ve Başbaka
nımızca tarafımdan cevaplandırılması tensip edilen yazılı soru önergesinde öne sürülen husu-
larla ilgili olarak hazırlanan cevap aşağıya çıkarılmıştır. 

1. Türkiye'nin diğer bölgelerinde olduğu gibi Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerin
de bulunan vatandaşlarımız kendi istekleri ile bölge içinde veya dışında istedikleri yerleşim yer
lerine göç ettikleri bilinmektedir. 

Esasen Anayasanın 23 üncü maddesinde vatandaşın seyahat ve yerleşme hürriyeti vardır. 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde güvenlik güçlerince boşaltılmış köy olmayıp, Şır-

nak ilinde Boyunkaya ve Anılmış köyleri 1989 yılında ilgili mevzuat hükümlerine göre kamu
laştırılmıştır. 

2. 424 sayılı Kanun hükmünde kararnamede öngörülen istihdam imkânı ile bölgedeki 
vatandaşlarımıza iş imkânı sağlamak için 40 bin işçi, 50 bin memur alınacaktır. 

Bu konuda basın ve yayın organlarına Bölge Valiliğince gerekli açıklama yapılmıştır. 
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3-4. Hükümetimiz Doğu ve Güneydoğu'da göçü hızlandırmadan ziyade batıdaki imkân
ların Doğu ve Güneydoğuda da olması için çalışmaktadır. 

5. Doğu ve Güneydoğunun kalkınması ve buradaki vatandaşlarımıza istihdam ve iş im
kânının sağlanması temel politikamız olup, bu konuda her türlü tedbir alınmıştır. 

GAP Projesi bunun en güzel örneğidir. 
Arz ederim. 

Abdülkadir Aksu 
içişleri Bakanı 

2. — İzmir Milletvekili UliAksoy'un, ALPETve TÜPRAŞ bünyesinde müteahhit adına çalış
tırılan isçilerin sorunlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı imren 
Aykut'un yazılı cevabı (7/1427) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan Yıldırım Akbulut tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını saygı ile dilerim. 

Veli Aksoy 
İzmir 

Aliağa Petrokimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALPET) Bünyesinde 1430 işçi, TÜPRAŞ bün
yesinde 500 civarında işçi müteahhitler adına çalıştırılmaktadır. ALPET'in ve TÜPRAŞ'ın bün
yesinde müteahhit adına çalışan bu işçiler aşçılık, garsonluk, öğretmenlik, temizlik ve bahçe 
işleri gibi işlerde çalıştırılmaktadırlar. Bu işçilerin bir çoğu bu işlerde beş seneden beri çalış
makta olup işyeri Toplu - tş sözleşmesinden yararlanmamaktadırlar. 

1. 1 Kasım 1988 tarih ve 19976 sayılı resmi gazetede yayımlanan "Kamu kuruluşlarınca 
yaptırılacak işlerde işçilerin çalışma şartları ile ilgili genel esaslar" başlıklı kararnamenin 2/b 
maddesi, "Müteahhit çalıştırdığı işçilerin, işin dahil olduğu bir iş kolu veya meslekte aynı tip
teki iş için toplu sözleşme veya mevzuatla kabul edilenlerden daha aşağı olmayacak şartlarda 
çalışmalarını ve ücret almalarını sağlar. Yan ödeme ve çalışma şartlarını temin eder" hükmüy
le yine kararnamenin 3 maddesiyle de "ilgili işçilerin şikayeti üzerine, ihaleye taraf olan kamu 
kuruluşu 2 nci maddede ön görülen hükümler uyarınca, işçilerin hak sahibi oldukları ücretle
rini alamadıklarını tespit etmesi halinde müteahhidin istihkakından uygun bir kısmını alıko
yarak, bu meblağı müteahhit adına işçilere öder" hükmünü getirmiş bulunmaktadır. 

ALPET ve TÜPRAŞ yetkilileri yasanın bu kadar açık olan hükmünü niçin uygulamadan 
kaçınmaktadırlar? 

2. İzmir Bölge Çalışma Müdürlüğünün bu iş yerleri ile ilgili müteahhit işçilerinin de iş
yeri Toplu-tş sözleşmesinden yararlandırılması gerektiğine dair görüşü niçin uygulanmamaktadır? 

3. ALPET ve TÜPRAŞ bünyesinde çalışan müteahhit işçilerinin işyeri Toplu-tş sözleş
mesinden yararlandırılması için yetkilileri gereken emri verecek misiniz? işçilerin Toplu-tş söz
leşmesinden doğan haklarının hemen ödenmesini sağlıyacak mısınız? Bu Yasa hükmünü uy
gulamayan yöneticiler hakkında soruşturma açacak mısınız? 
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T.C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 5.9.1990 

Çalışma Genel Müdürlüğü 
Sayı : 290-10-05-10/13289-028379 

Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 10.8.1990 tarih ve 
07/106-487/04139 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un Aliağa Petrokimya Sanayii ve Ticaret A.Ş. (ALPET) ile 
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ) işyerlerinde müteahhitler adına çalıştırılan işçile
rin uygulanmakta olan toplu iş sözleşmesinden yararlandırılmadıkları konusundaki Sayın Baş
bakanımızca tarafımdan cevaplandırılması istenen yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Soru önergesinde belirtilen 19.7.1988 tarih ve 88/13168 sayılı "Kamu Kuruluşlarınca 
Yaptırılacak İşlerde, işçilerin Çalışma Şartları ile ilgili Genel Esaslar" konulu Bakanlar Kuru
lu Kararının değerlendirilmesinde; 

' Kararın 1 inci maddesinde, kamu kuruluşlarınca yaptırılacak yapım, hizmet, dekapaj ve 
malzeme nakli işlerinin ihalesinde keşif bedeli; 1988 yılı için Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca 
tesbit ve ilan edilecek parasal sınırdan, müteakip yıllar için ise 1 Ocak tarihinden geçerli olmak 
üzere yine aynı şekilde tesbit ve ilan edilecek karne katsayısı vasıtasıyla bu parasal sınırın söz-
konusu yıla dönüştürülmüş miktarından az olmayan ve ihalenin diğer tarafınca işçi istihdamı
nı gerektiren sözleşmelere çalışma şartları ile ilgili hükümlerin konulmasının mecburi olduğu 
açıklanmıştır. 

2 nci maddenin (a) fıkrasında, iş yapmayı taahhüt eden tarafın, işçilerin sağlık ve güvenli
ği ile çalışma şartları ve ücretleri hususlarında mevzuat hükümlerine tabi olacakları, 

(b) fıkrasında; Müteahhidin, çalıştırdığı işçilerin, işin dahil olduğu bir işkolu veya meslek
te aynı tipteki iş için toplu sözleşme veya mevzuatla kabul edilenlerden daha aşağı olmayacak 
şartlarda çalışmalarını ve ücret almalarını sağlayacağı, ücret, yan ödeme ve çalışma şartlarının 
toplu sözleşme veya mevzuatla tesbit edilmemiş olması halinde müteahhidin, en yakın ve en 
uygun bir bölgedeki işkolu veya meslekteki aynı tip bir iş için toplu sözleşme veya mevzuatla 
tesbit edilenlerden veya müteahhidin bulunduğu işkolu veya meslekteki benzer işverenlerin verdiği 
genel seviyeden az olmayacak şekilde ücret, yan ödeme ve çalışma şartlarını temin etmesi ge
rektiği hüküm altına alınmıştır. 

Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesinde ise, işçilerin şikayetleri üzerine, ihaleye ta
raf olan kamu kuruluşunun, belirtilen hükümler uyarınca işçilerin hak ettikleri ücretleri ala
madıklarının tesbiti halinde, müteahhidin istihkakından uygun bir kısmının alıkonularak, işçi
lere ödeneceği öngörülmüştür. Buna benzer bir hükme 1475 sayılı tş Kanununun 1 inci madde
sinin son fıkrasında yer verilmiş ve özetle, bir işverenden belirli bir işin bir bölümünde veya 
eklentilerinde iş alan ve işçilerini münhasıran o işyerinde ve eklentilerinde çalıştıran diğer bir 
işverenin kendi işçilerine karşı o işyeri ile ilgili ve kanundan veya hizmet akdinden doğan yük
lemlerinden asıl işveren ile birlikte sorumlu olacağı belirtilmiştir. 
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Çalışma hayatım düzenleyen kanunlarımızda, toplu iş sözleşmesinden yararlanmak için, 
toplu iş sözleşmesinin kapsamına giren işyerinde işçi olmak ve sözleşmeyi yapan işçi kuruluşu
na da üye bulunmak yeterli koşullardan sayılmıştır. Ayrıca, 2821 sayılı Kanunda sendikalara 
üye olmanın serbest olduğu acık bir şekilde ifade edilerek sözleşme kapsamındaki işyeri işçile
rinden olup sendika üyesi olmayanların da dayanışma aidatı ödemek kaydıyla mevcut sözleş
meden yararlanmalarına istisna hükmü olarak imkân tanınmıştır. 

Belirtilen bu esaslar çerçevesinde, gend hatları yukarıda açıklanan Bakanlar Kurulu Ka
rarı ile getirilen en önemli husus, sözkonusu bu kararın uygulama sahasının yetkili Bakanlıkça 
tesbit edilen "keşif bedeli" miktarına bağlı tutulması ve buna göre düzenleme yapmış olmasıdır. 

Durum böyle olunca Önergede adı geçen işyerlerinin müteahhitlerle yaptığı ihale sözleş-
mderinden herbiri ayrı ayrı de alınıp, keşif beddi tesbit ve ilan edilen parasal sınırı aşan ihale 
sözleşmelerinin Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Gend Esasların Kapsamına gi
receğinin, keşif bedeli sözkonusu parasal sınırın altında kalan ihale sözleşmelerinin ise sözko
nusu Genel Esasların kapsamı dışında kalacağının kabulü gerekmektedir. 

Bakanlığım tzmir Bölge Müdürlüğünce Petrol-tş Sendikasına verilen 22 Mart 1990 tarihli 
cevapta böyle bir ayrımın yapılmaması, genel esasların birinci maddesi hükmüne aykırı olup, 
bu görüş sadece parasal sınırı aşan keşif beddli ihale sözleşmeleri ile bağlı müteahhit işçileri 
açısından anlam taşımaktadır. 

Keşif bedeli tesbit ve ilan edilen sınırdan aşağı olan ihale sözleşmelerinde müteahhit, asıl 
işyerinde uygulanan ve toplu iş sözleşmesi ile bdirlenen ücreti, pozisyonları, dikkate almak 
şartıyla kendi işçisine de aynen uygulaması gerekecektir. Aksi takdirde işveren Genel Esasların 
3 üncü maddesi uyarınca işçilerin şikayeti üzerine müteahhidin istihkakından uygun bir kısmı
nı alıkoymak suretiyle işçilerin hak ettikleri ücreti müteahhit adına işçilere ödemekle yükümlü 
bulunmaktadır. 

Keşif bedeli tesbit ve ilan edilen miktarın üzerindeki ihale sözleşmderinde ise durum bi
raz daha farklı olup, öncelikle sözleşmeden yararlanmada, bir işyerinde işin bir bölümünde 
iş alan müteahhidlerin çalıştırdıkları işçilerin o işyerine asıl işverenin taraf olduğu toplu iş söz
leşmesi kapsamına girip girmeyecekleri konusunda bir ayrım yapılmasının zorunluluğudur. 

Bir işin bir bölümünde veya eklentilerinde iş yüklenen şahıs (müteahhit) işçilerini münha
sıran o işyerinde çahştırmayıp başka işyerlerinde de iş gördürüyorsa, bu şahısın bir aracı (taşa-
ron) olarak kabulü mümkün olmayıp, başlı başına bir müteahhit işveren konumuna sahip ol
makta ve dolayısıyle işçilerde müteahhit işverenin başka işyerinde bağlı ve müteahhidin kendi 
işyerinin tabi olduğu işkolu içerisinde kabul edilmderi gerekeceğinden o işyeri için yapılacak 
toplu iş sözleşmesinden yararlandırılmaları gerekecektir. Zira, bu durumda olanların müteah
hidin taahhüt ettiği işin görüldüğü yerin işçisi sayılmayıp, bu işyerinde uygulanan toplu iş söz
leşmesi ile de bir ilgileri bulunmamaktadır. Bir nakliye şirketinin, çeşitli işler arasında bir fab
rikanın taşıma işlerini yüklenmesi, bir temizlik işleri bürosunun, birkaç fabrikanın temizlik iş
lerini yüklenmesi gibi durumlar konunun anlaşılması açısından verilen belirgin örneklerdir. Bu 
hallerde müteahhit bir fabrikaya nakliye ve temizlik işçisi bulmayı ve bu işlerin görülmesini 
organize etmeyi değil, doğrudan doğruya, hangi işçi ile olursa olsun fabrikanın taşıma ve te
mizlik işinin görülmesini taahhüt etmektedir. Buna karşılık bir müteahhidin bir fabrikada gö
rülen asıl işin bir parçasını veya temizlik, taşıma, yemek gibi bir yardımcı işi münhasıran o 
işyerinde çalıştıracağı işçilerle gördürmeyi yüklenmişse bu durumda bir aracılık (taşeronluk) 
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sözkonusu olabilecek ve bu işçiler işin görüldüğü yerin işçisi sayılmak suretiyle mevcut sözleş
meden yararlanma hakkını kazanabileceklerdir. Aksi bir düşünce çeşitli işlerin müteahhitlere 
bölünmesi suretiyle toplu iş sözleşmesi sistemine aykırı durumların ortaya çıkabilmesine ne
den olabilecektir. 

Bu sebeple gerek Aliağa Petrokimya Sanayii ve Ticaret A.Ş. (ALPET) ve gerekse Türkiye 
Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ) işyerlerinde çalıştırılan müteahhit işçilerini herşeyden önce 
yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde ele almak ve öncelikle ihale edilen işin Bakanlar Ku
rulu Kararı kapsamına girip girmediği ve ayrıca bu durumda olan işçilerin münhasıran sözü 
edilen işyerlerindeki işlerde devamlı bir surette çalıştırılıp çalıştırılmadıklarının tesbiti sonun
da kesin bir sonuca varmak mümkün olabilecektir. Bu tesbitin yapılmadan, sözleşmelerin mü
teahhit işçilerine uygulanmasının istenmesi bu aşamada doğru bulunmamaktadır. 

2. Yukarıdaki birinci maddede de belirtildiği üzere, Bakanlığım tzmir Bölge Müdürlü
ğünün kamu kuruluşlarınca müteahhitlere yaptırılacak işlerde keşif bedeli miktarının tesbit ve 
ilan edilen miktardan az ve çok olup olmadığını dikkate almadan genel esaslara ilişkin yapıla
cak uygulamayı toplu sözleşmeden yararlanma olarak görerek olumlu görüş bildirmesi işve
renlere karşı bir yaptırımı da gerektirmemektedir. Dolayisiyle bu görüşün keşif bedeli tesbit 
ve ilan edilen parasal sınırın üstündeki ihaleler için düşünülmesi daha doğru olabilecektir. 

3. Kamu kuruluşlarınca müteahhitlere ihale edilen işlerin Bakanlar Kurulu kararı kap
samına girip girmediği ve ayrıca müteahhit işçisinin işyeri ile olan ilişkisinin bilinmemesi sebe
biyle yöneticiler hakkında herhangi bir işleme gidilmesinin doğru olamayacağı, ancak konu
nun belirtilenler çerçevesinde çözümlenmesi halinde yasal şartları taşıyan müteahhit işçilerinin 
toplu iş sözleşmesinden yararlandırılabilecekleri ve varsa birikmiş haklarının da ödenmesi ge
rekeceği düşünülmektedir. Nitekim Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 4.11.1987 tarih ve 9-166/815 
sayılı Kararı ile benimsenen Yargıtay 9 uncu Hukuk Dairesinin 20.11.1986 tarihli 9508/10485 
sayılı kararında da aracı işveren işçisinin, asıl işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden, 
sözleşmenin tarafı olan işçi sendikasına üye olmak suretiyle yararlandırılabileceği kabul edil
miş ve bu hususta, sözleşme ile bağlılık ilkesi ve 1475 sayılı tş Kanununun 1 inci maddesinin 
son fıkrası gerekçe olarak gösterilmiştir. 

Edinilen bilgilerden anlaşmazlık konusunun yargıya da intikal ettirildiği anlaşılmış bulu
nulmaktadır. 

Bilgi edinilmesi ile soru önergesine muhatap konuların izah edilen hususlar çerçevesinde 
değerlendirilmesini arz ederim. 

Dr. tmren Aykut 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

3. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Cumhurbaşkanının kızı ve eski damadı ile ilgili bazı 
iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Yazar'm yazılı cevabı (7/1438) 

25.6.1990 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Başbakan tarafından yanıtlanmasını saygılarımla arz 

ederim. 
Rıza Ilıman 

Çorum 
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1. Gazeteci ve yazar Engin Bilginer, Oktay Şengüler tarafından yazılan : 
"Sakın anneme davulcu olduğumu söylemeyin, o beni hâlâ damat sanıyor." adındaki ya

pıtıyla eski başbakan, şimdiki Cumhurbaşkanı Sayın Turgut özal'ın kızı Şerife Zeynep ve eski 
eşi Asım Ekren hakkında bir takım yolsuzluk iddiaları mevcuttur. 

Bu kişilerin nüfuz suiistimali yaparak bir çok yolsuzlukları olduğu ve aşağıdaki konular
daki durumlan araştırılmış mıdır? Bu konuda kamuoyu aydınlatılmış mıdır? 

2. Asım Ekren ve eski eşi Şerife Zeynep Ekren tarafından : Zeytaş, Tuteks, Yağız Giyim 
Sanayii, Marmara Yapı Malzemeleri A.Ş., Karma Maden Sanayii A.Ş., şirketleri kurulmuş mu
dur? Bu kuruluşlar için harcanan para miktarı ne kadardır? Asım Ekren ve eşinin bu tarihler
de ekonomik gücü nedir? 

3. Okan Holding'e ait tSOT tnşaat Organizasyon ve Ticaret A.Ş. İstanbul Caddebos
tan'da Ragıp Paşa korusundaki inşaatın ruhsatı olmadığı ve projeye aykırı işlemleri nedeni ile 
mühürlendiği daha sonra o zamanın belediye başkanı Osman Hızlan'a 1 milyar 200 milyon 
TL. ve belediyede çalışan Şerife Zeynep özaFa da buradan bir daire verildiği, böylece tnşaatın 
yapımına izin verildiği doğru mudur? Bu konuda bir araştırma yapılmış mıdır? Gerçek durum 
nedir? Böyle ciddi ve önemli konuda yapılanlar nelerdir? 

4. Temelli Mefruşat Şirketinin; Simena, Salıma Beldibi, Marco Polo, Dedeman, Anteus, 
Kemer'de Kamelya ve Entes, Bodrum Gümbet'te Startola, Alanya'da Altın Güneş Oteli, Ke
mer'de Palmiye tatil köyü mefruşat işini yaptığı doğru mudur? 

Asım Ekren bu şirkette ortak mıdır? O zamanın (1987) Başbakanı neden ikide bir büyük 
otellerin açılışını yapardı? Bu iş Başbakanların asli görevlerinden miydi? 

5. 1987 yılında Başbakan özal'ın kızı ve damadı tarafından adının Zeynep-Asım Sitesi 
konacağı kendileri tarafından açıklanan ve Gökova Körfezinde arkadaşından aldığı söylenen 
250 konutluk site yapılmış mıdır? Yapılamamış ise bu arsanın imar durumu nedir? 

6. Akdeniz ve Ege kıyılarında 49 ve 99 yıllığına kiralanan hazine arazisi koylar hangile
ridir? Bunlar kimlere ne miktarda kiraya verilmiştir? 

7. Gökova'da Akyaka ile Göçer köyü arasında kalan 220 dönüm hazine arazisi, İSO dö
nümlük tnlice köyü Cumhurbaşkanı*nın eski damadı Asım Ekren ve ortağı \avuz Yaylacı tara
fından 49 yıllığına kiralanmış mıdır? Bu ortaklıkta Aydın Valisi Recep Yazıcıoğlu da var mıdır? 

8. Cumhurbaşkanı'nın eski damadı Asım "Ekren'in; 
— ökten Madencilik, 
— Seda, 
— Mil-Ten Müteahhitlik Hafriyat ve Ticaret Limited, 
— Bir tnşaat ve Ticaret Ltd., 
— Yeniköy Maden İşletmeciliği ve Tic. Ltd., 
— Selin Akaryakıt Ticaret Ltd., 
— Öktenler Balıkçılık Ziraat Sanayii Tic. Ltd., 
— ökten Maden İşletmesi Ortadoğu Madencilik ve San. A.Ş., 
— Kader Nakliyecilik ve Sanayii, 
— Marmara Mermercilik ve Madencilik, 
— Mühendislik ve Müşavirlik Sanayii Ticaret Ltd., 
— oksan Madencilik Sanayi ve Tic Ltd., 
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— Kamer Turizm Ticaret Ltd., 
— Sfar Havacılık Ltd., 
— ökten Harfiyat Ticaret Sanayi ve Ticaret Ltd., 
— Emay Turizm ve Havacılık San. Tic. Ltd., 
— Toknötek Güvenlik Gereçleri San. Tic. Ltd., 
— Deniz Kömür İşletmesi Ltd., 
— Erka İthalat ve İhracat Tic. Ltd., 
— Teknosent Telekomünikasyon, 

— Elektronik Donanımlar Pazarlama San. Tic. Ltd., 
— oksan Madencilik Sanayi ve Ticaret Ltd. 

Bu kuruluş ve şirketlerde ortaklığı var mıdır? Varsa, kuruluşlardaki rolü nedir? Asım ve 
Şerife Zeynep'in bu şirketlerde ortaklıkları sürmekte midir? 

9. Fethiye Katranlı koyu Ahmet özal 'in danışmanlığını yaptığı' 'Yazıcılar' 'a verilmiş midir? 
Muğla Valisi'nin buraya yapılacak projeyi onaylaması yasal mıdır? Valinin yetkisi olmadan bu 
tür bir işlem yapması karşısında nasıl bir işlem yapılmıştır? Hukuk devletinde bu tür valilerin 
görev yapmasını doğru buluyor musunuz? 

10. Rumelifeneri köyünde Zeynep ve Asım Ekren tarafından arazi alındığı, buranın as
keri bölge olduğu alımdan sonra askeri bölge özelliğinin kaldırıldığı doğru mudur? Buraya imar 
verilecek midir? 

11. Samsun-Ankara karayolunun bakım-onarım ihalesi kimlere verilmiştir? Buradaki yol
suzluklarla ilgili bir soruşturma açılmış mıdır? Hürriyet Gazetesinin açıklamaları doğru mudur? 

12. Ankara Anakent Belediyesi'nin eski ANAP'Iı belediye başkanı Altınsoy zamanında 
ırkçı Güney Afrika'dan kömür ithali işinde Asım Ekren'in ortaklığı var mıdır? Kömür ithali
nin sebebi ve bu ülke ile bu ilişkinin kurulmasının nedeni nedir? 

13. Yeniköy Karaburun mevkiinde sahil kurtarmaya ait tarihi bir bina Asım Ekren tara
fından kömürün rahat çıkarılması için yıktırıldığı doğru mudur? Bu tarihi binanın yıkılmasın-
daki sorumlular hakkında ne gibi bir işlem yapılmıştır? 

14. Bayramoğlun'da Ozan İnşaat yanında Yavuz Yayla'nin 28 tane dubleks villasından 
üç tanesi Asım Ekren'e verilmiş olduğu söylenmektedir. Doğruysa, bu bağışın nedeni nedir? 

15. TKİ'nin 8. grupta bulunan 7 milyon ton kömür rezervli arazisi usulsüz olarak Cemil 
ve Kadir ökten'lere verildiği, TKİ, 1989 Nisan'ında burası için ihale açtığı, ama Asım Ekren 
devreye girerek' bu ihaleyi iptal ettirdiği söylentileri kamuoyunda yer almaktadır. Bu iddialar 
doğru mudur? 

16. Asım Ekren ve eski eşi Şerife Zeynep özal'in ticarî işleri nedeniyle ödemiş oldukları 
gelir vergisi ne kadardır? Hangi vergi dairesine, hani numara ile kayıtlıdırlar? 

TC. 
Devlet Bakanlığı 4.9.1990 

Sayı : 03-9 (10) 2250 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 19.7.1990 tarih ve 7/1438-5352/23839 sayılı yazınız. 
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Çorum Milletvekili Rıza Ihman'ın Sayın Başbakanımıza tevcih etdiği yazılı sorusu cevabı 
ilişikte arz edilmiştir. 

Saygılarımla. 

Mehmet \azar 
Devlet Bakam 

Cevap : 

Türkiye Cumhuriyeti insan haklarına dayalı demokratik bir Hukuk Devletidir. 

Hukuk Devletinde herkes eylem ve işlemlerinden şahsen sorumlu olup; çalışma ve teşeb
büs hürriyetleri de dahil hak ve yetkilerini, Kanun dairesinde kullanmakta serbestdir. 

Soru önergesinde sözü gecen kişiler hiçbir ayrıcalıkları veya masuniyetleri olmayan nor
mal vatandaşlannuzdırlar. Eylem ve işlemlerinden dolayı herkes gibi onlar da şahsen sorumlu
durlar. 

Hukuk Devletinde vatandaşlardan hesap sormanın usul, esas; şart ve mercileri yasaları
mızda belirlenmiştir. 

Hukuk Devletinde suçlamalar zan veya rivayet üzerine değil, yetkili mahkemeler önünde, 
ortaya konacak deliller ve ispat üzerine bina olunur. 

"Ben isnat yada iddiada bulunurum, karşı taraf suçsuz olduğunu ispat etsin!" anlayışına 
yer yoktur. Kişi iddiasını ispatla mükelleftir. 

Bir suçlamada veya isnatda bulunanlar delil veya belgeleriyle birlikte, yasaların koyduğu 
usul ve esaslar çerçevesinde, sorumluluğunu da yüklenerek savcılara duyulmalıdırlar. 

O takdirde Adalet Mercilerinin görevlerini en büyük dikkat ve titizlikle yapacakları şüp
hesizdir. 

öte yandan özel Hukuk ile ilgili bilgilerin kimlere hangi şartlarda açıklanabileceği veya 
bazı bilgilerin nerelerden alınabileceği yasalarımızda belirtilmiştir. 

4. — Ankara Milletvekili Ömer Çüjçi'nin, Ankara Udisinin, şehrin bazı bölgelerinde alkollü içki 
yasağı uygulaması başlattığı iddiasma ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Abdûlkadir Aksu'
nun yazdı cevabı (7/1463) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Yıldırım Akbulut tarafından yazılı olarak yanıtlandırıl
masını saygı ile dilerim. 

Ömer Çiftçi 
Ankara 

öğrendiğimize göre; Ankara Valisi, Ankaramızın, eğlence ve dinlenme açısından yoğun
luk taşıyan, hem Başkent halkına ve bem de turistlere hizmet sunan bölgelerinde alkollü içki -
yasağı uygulaması başlatmıştır. 

Bazı yasal hükümlere göre; mülki amirleri açıkta alkollü içki satan yerlere ruhsat verme 
yetkisine sahiptir. 

Ancak, bugüne kadar Ankaramızda, valiler kendi takdir yetkilerini kullanarak; gereksi
nimlerini karşılayacak şekilde bir uygulama yapmışlardır. 
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Görülüyor ki Ankara Valisi bu yöndeki anlayışı terkederek, alkollü içki satmayı yasakla
yıcı bir anlayış doğrultusunda, yeni bir uygulama başlatmıştır : 

a) Bu uygulama, ülkemizde şeriat devleti oluşturma çabasında olan güçlere uyum sağla
ma, destek olma ve onlara prim verme amacını mı taşımaktadır? 

b) Bu uygulama, son zamanlarda geliştirilerek yaygınlaştırılmaya çalışılan "Hacı Vali" 
anlayışının Ankaramızda da uygulanmasının bir başlangıcı ve bir göstergesi midir? 

c) Böyle bir anlayışı laik sosyal hukuk devleti anlayışı ile bağdaştırıyor musunuz? 
d) Şeriatçı anlayışını içeren ve tek tek uygulamaya konulan bu tür davranışların, ülkemi

ze bir gün teokratik devlet sistemini getirebileceği hususunda bir kaygı taşıyor musunuz? 

T.C. 
tçişleri Bakanlığı 5.9.1990 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Güvenlik Daire Başkanlığı 

Sayı : 230708 
Şube : Top. 01. (E) 

Konu : Ankara Milletvekili 
Ömer Çiftçi'nin 
Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 24.7.1990 gün ve 7/1463-5416/24285 
sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 10.8.1990 gün ve 07/106-497/04192 sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi tarafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen ve Başbaka
nımızca tarafımdan cevaplandırılması tensip edilen yazılı soru önergesinde öne sürülen husus
larla ilgili olarak hazırlanan cevap aşağıya çıkarılmıştır. 

Bilindiği gibi içkili ve her çeşit eğlence yerlerine, 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyetleri 
Kanununun 7 nci ve bu kanuna 3233 sayılı kanunla eklenen ek 8 inci maddesi hükümlerine 
göre zabıtanın yaptığı tahkikat sonunda Mülki Amirler tarafından izin verilmektedir. İçkili yerlere 
ne şekilde izin verileceği "İçkili Yerlere verilecek İzinlerde Gözönünde bulundurulacak Esasla
rı Gösterir Yönetmelik" adı altında Bakanlar Kurulunun 17.5.1984 tarihli ve 84/8100 sayılı 
kararı ile kabul edilen Yönetmelik ile düzenlenmiştir. Yönetmeliğe göre bir yerde açık alkollü 
içki satışına izin verilirken öncelikle o yerin içkili yer bölgesi içine girip girmediğine bakılmak
tadır. Belediye hudutları içinde bulunan yerlerden nerelerde içkili yer açılıp, nerelerde açılama
yacağı Yönetmelik esaslarına göre teşekkül eden İçkili Yer Komisyonu tarafından tesbit edil
mektedir. 

İçkili Yer Komisyonları tesbitlerini yaparlarken Kanunlar ve Yönetmelik tarafından getiri
len esaslara göre hareket etmektedirler. Bu esaslar da şunlardır : 

1. İçkili yer bölgesi olarak tesbit olunacak yer Belediye hudutları içinde bulunması gere
kir. Belediye hudutları dışında içkili yer bölgesi tesbit olunamaz. Ancak; 
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a) 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu hükümlerine göre turizm işletme belgesi alınan yerler 
ile, 

b) Turizm mevsimine münhasır olmak, turizme hizmet ve teşvik niteliği taşımak kayıt 
ve şartı ile, 

c) işleten veya işletme yeri itibariyle kadehle ve açık olarak içki verilmesinde ve satılma
sında genel güvenlik ve asayiş yönünden bir mahzur bulunmaması, 

d) inşaat tipi ve vasıfları bakımından çevre özelliklerine uygun ve her türlü sağlık şartla
rını taşıması, 

e) Yönetmelikte belirtilen özel ve resmî kurum ve kuruluşlarla ilgili mesafe tahdidine 
uyulmuş olmasının tesbiti halinde izin verilebilir. 

2. Hükümet, belediye, karakol, kışla, her derecedeki özel ve resmî öğretim ve eğitim ku
rumlan, öğrenci yurtları, her nev'i sanat müesseseleri, maden ocakları, mabetler, inşaat yerle
ri, genelevler, spor kulüpleri ve diğer gençlik birlik ve teşekkülleri yakınında olmamak, 

3. 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanunu kapsamına giren öğretim kurumlarına 100 met
reden daha yakın yerlerde olmamak, 

4. 623 sayılı özel öğretim Kurumlan Kanunu kapsamına giren özel öğretim kurumlan 
bina ve tesislerine 100 metreden daha yakın yerlerde olmamak, 

kaydı ile içkili yer bölgeleri tesbit olunabilir. 

Ankara'da bugüne kadar tesbit olunmuş içkili yer bölgeleri, şehrin gelişen ve artan nüfus 
durumu dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi gerektiğinden kanun ve yönetmelik esaslanna 
uygun olarak yeni içkili yer bölgeleri tesbit edilmiştir. 

Uygulamalar, iddia edildiği gibi şeriatçı yada teokratik Devlet sistemine göre değil, Laik 
ve Sosyal Hukuk Devlet esaslanna göre yasalara uygun olarak yapılmıştır. 

Arz ederim. 

Abdülkadir Aksu 
içişleri Bakanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

3 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

5 . 9 . 1990 Çarşamba 

Saat : 15.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
J. — Körfez Krizi sebebiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönde

rilmesine ve yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunmasına Anayasanın 92 nci 
maddesi uyarınca izin verilmesine dair Başbakanlık tezkeresi (3/1332) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — 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) 

2. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin ve 29 arkadaşının, Kırklareli îli Lü
leburgaz ilçesindeki iki adet Devlet Üretme Çiftliğinin Libyalılara satılacağı iddialarını 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/78) 

3. — 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 önergesi (10/79) 

4. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 27 arkadaşının, 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) 

5. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 17 arkadaşının, 1402'likler olarak anılan
ların hangi nedenlerle ve kimler tarafından görevlerinden uzaklaştırıldıklarını ve Da
nıştay kararına rağmen bu kişilerin görevlerine dönmelerini engelleyenleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 



- 2 — 

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

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

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

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

10. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 29 arkadaşının, Amasra ve Ye-
niçeltek'de meydana gelen kazaların gerçek nedenlerini ve madencilik sektöründeki ka
zalar ile meslek hastalıklarının önlenmesi için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/85) 

11. — izmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve 16 arkadaşının, Yeniçeltek Kömür 
tşletmesindeki çalışma koşullarını, bu işletmede meydana gelen iş kazasının sorumlu
larını ve konuyla ilgili olarak alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/86) 

12. — istanbul Milletvekili Sudi Neş'e Türel ve 20 arkadaşının, istanbul ilindeki 
su sıkıntısının gerçek nedenlerini ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/87) 

13. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse ve 24 arkadaşının, ülkemizdeki 
maden ocaklarında meydana gelen iş kazalarının önlenmesi için alınacak tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88) 

14. — izmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu ve 27 arkadaşının, tütün üreticilerinin 
sorunları ve 1989 ürünü tütün fiyatları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 
ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/23) 

15. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 24 arkadaşının, Sayın Turgut Özal'ın 
Başbakanlığı döneminde; kendisinin ve bazı yakınlarının edindikleri mal varlıklarıyla 
ilgili iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/89) 
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16. — 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) 

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

18. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı ve 22 arkadaşının, ilaç ve ilaç sa>-
nayii konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/26) 

19. — Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğulları ve 12 arkadaşının, ASELSAN'da 
çalışan işçilerden bir kısmının topluca işten çıkarılmalarının nedenini ve Savunma Fo
nu Müsteşarlığınca açılan bilgisayar kontrollü telsiz sistemi ihalesi ile ilgili iddiaların 
gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/90) 

20. — Samsun Milletvekili Ali Eser ve 22 arkadaşının, baraj projeleri nedeniyle 
gerçekleştirilen toplu kamulaştırmaların neden olduğu sorunları tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/91) 

21. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı ve 20 arkadaşının, ülkemizin sporla 
ilgili sorunlarını tespit etmek ve ulusal bir spor politikası oluşturmak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 

22. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 19 arkadaşının, hayvancılığımızın 
içinde bulunduğu sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

23. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler ve 16 arkadaşının, Trakya Yağlı 
Tohumlar Tarım Satış Kooperatifini, içinde bulunduğu soranlardan kurtarmak ve ülke 
tarımına daha yararlı hale getirmek için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/95) 

24. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve 29 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu'da satılan fabrikaların satış işlemleriyle ilgili iddiaların gerçeklik derecesini 
ve bu fabrikaların yeniden hizmete açılabilmesi için alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

25. — İzmir Milletvekili Veli Afcsoy ve 23 arkadaşının, Arifiye - Sincan çift hatlı 
demiryolu inşaatından vazgeçilmesinin nedenlerini tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/97) 
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26. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 14 arkadaşının, ASELSAN' 
la ilgili iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek ve soruna köklü çözüm getirmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/98) 

27. — (Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin ve 29 arkadaşının, ülkemizde 1980 
yılından sonra uygulanan ekonomik politikaların tarım sektöründe açtığı iddia edilen 
tahribatın boyutlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

28. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu ve 23 arkadaşının, kanun hükmünde ka
rarnamelerle ilgili olarak Hükümetçe yapılan uygulama konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/27) 

29. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 13 arkadaşının, Sağlık Bakanlığında 
yapıldığı iddia olunan kadrolaşma hareketinin boyutlarını ve bu uygulamanın insan 
sağlığının korunması ve gelişimi üzerindeki etkilerini tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/100) 

30. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 14 arkadaşının, Kanun Hükmünde karar
namelerle ilgili olarak Hükümetçe yapılan uygulamalar konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/28) 

31. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül ve 19 arkadaşının, ülkemiz sporuyla 
ilgili sorumsuz davranışları tespit etmek ve bu tür davranışlara son vermek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) 

32. — Malatya Milletvekili Galip Demirel ve 65 arkadaşının, basın - yayın or
ganlarında yer alan, bazı milletvekillerinin yasama görevlerine ilişkin konularda görev 
ve yetkilerini meşru olmayan işlere alet ettiklerine dair iddiaların gerçeklik derecesini 
tespit etmek ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevî şahsiyetiyle ve milletvekille
riyle ilgili olarak kamuoyunda menfi imaj yaratılmasını önlemek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/102) 

33. — Kütahya Milletvekil'i Mustafa Uğur Ener ve 10 arkadaşının, Cumhurbaş
kanı Turgut özal ile A.B.D. Başkanı Bush'un görüşmelerine ait olup gizli kalması 
gereken tutanakların basında yer alması oıliaıyı ale ilgili iddiaların açıklığa kavuşturul
ması amacıyia Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılkraasına ilişkin önergesi (10/103) 

34. — Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün ve 15 arkadaşının, Hükümetin fiyat 
artışları ve 'hayat pahalılığı konusundaki görüş ve taahhütlerinin hangi ölçüde ger
çekleştiğimi tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 linçi, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişiklin önergesi (10/104) 

35. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Uncu ve 14 arkadaşınih, yerel yöne
timlere tanınmış olan hak ve yetkiler kısılarak veya tamamen kaldırılarak belediyelıe-
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rin hizmet yapamaz hale getirildiği iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anaya
sanın 98 inoi, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına 'ilişkin önergesi (10/105) 

36. — Diyarbakır MiUdtvekıili Fuat Atalay ve 14 arkadaşının, Mardin İli Midyat 
İlçesi Budaklı Köyünde 21.5.1990 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddiaları açık
lığa kavuşturmak ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/106) 

37. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 10 arkadaşının, Hac sırasında 
meydana gelen ve yüzlerce vatandaşımızın ölümüne neden olan olayların nedenlerini 
ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 (inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/107) 

38. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül ve 9 arkadaşının, mevcut hayat pa
halılığı karşısında memurların içine düştüğü durumu tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca ıbir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/108) 

39. — Sosyaldemökrat Halkçı Parti Grubu adına Grup Başkanı ve İzmir Millet
vekili Erdal İnönü ile Grup başkanvekilleri Kocaeli Milletvekili Onur Kum'baracıbaşı 
ve İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş'in, olağanüstü hal bölgesindeki olumsuz 
gelişmeler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/31) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

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

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

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

5. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, spor sahalarında meydana gele
bilecek sportmenliğe aykırı davranışları önlemek amacıyla ne gibi tedbirler alındığına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/202) (1) 

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

7. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası Yönetim 
Kurulu üyelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/205) (1) 
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8. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Horzum Şirketler Grubuna 
20.11.1985 tarihli protokolden önce ve sonra ne kadar vergi iadesi ve kaynak kullanı
mı destekleme primi ödendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/234) (1) 

9. — 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.t. Orta Anadolu Linyit îşletmesince karşılandığı id
diasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/126) 

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

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

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

13. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Kuveyt Türk Evkaf Finans 
Kurumu A.Ş.'nin ortaklarına ve şirket anasözleşmesinde yer alan bazı hükümlere iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/257) (1) 

14. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum Hine bağlı bazı köylerin elekt
rik sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/258) (1) 

15. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, hayalî ihracatla ilgili olarak mah
kemelere intikal eden veya Devlet Planlama Teşkilatında soruşturması devam eden 
dosyalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/138) 

16. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, Sosyal Sigorta Kurumu emekiile-
rinin de yurt dışı tedavi imkânlarından yararlandırılmaları için çalışma yapılıp yapa
madığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/162) 

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

18. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, ÇAY - KUR'un elinde bu
lunan radyasyonlu çaylara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/167) 

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

20. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, ispir - Kundura, Tortum - Şayak, 
Dumlu - Yapağı Tiftik, Pasinler - Tütün ve Ilıca - Süt fabrikalarının son durumları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/169) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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21. — 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) 

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

23. — 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) 

24. — 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) 

25. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük - Safranbolu karayo
luna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/184) 

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

27. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük İlçesi Kapullu Köyün
de yaptırılacak afet evlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/186) 

28. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, dış ülkelere gidecek vatandaş
lara uygulanan vize işlemlerinin kolaylaştırılması için çalışma yapılıp yapılmadığına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 

29. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, zeytinyağı taban fiyatının ne zaman açık
lanacağına ve kestane ürününe taban fiyat verilmesi için çaüşma yapılıp yapılmadığına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/190) 

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

31. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, yıllık enjektör tüketimine ve ka
çak olarak ülkemize sokulduğu iddia edilen enjektörlere ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi (6/196) 

32. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, «Tarsus'un, şimdilik il yapılması
nın düşünülmediğine» dair 31.10.1988 tarihli beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/318) (1) 

33. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli İli Gebze İlçesinin öğret
men ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/199) 

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



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

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

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

38. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Ankara ili Şereflikoçhisar ilçesine 
bağlı Evren, Sarıyahşi ve Ağaçören kasabalarının ne zaman ilçe yapılacaklarına ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/319) (1) 

39. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, ülkemize sığınan peşmergelerden bir 
kısmının Gebze - Çayırova'daki Tarım Meslek Lisesinde istihdam edileceği iddiasına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) (1) 

40. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli Valilik Konağı için yapılan 
harcamaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/321) (1) 

41. — İsparta Milletvekili Ertefcin Durutürk'ün, İsparta ili Yalvaç ilçesine bağlı 
Yarıkkaya ve Kurusarı köylerinin içme suyu sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/209) 

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

43. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta ili Senirkent İlçesine ait 
kanalizasyonun, bazı köylerin tarım arazilerini olumsuz yönde etkilediği iddiasına iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) 

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

45. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Eğirdir Gölünde üretilen kerevit 
balıklarında görülen hastalığın giderilmesi için ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/213) 

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

47. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 5.10.1988 tarihinde Mardin ve Di
yarbakır illerinde köy korucuları tarafından iki vatandaşın öldürüldüğü iddiasına iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/323) (1) 

48. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siverak ilçesi Konurtepe Köyün
den bir vatandaşın Kuşlukçayırı Köyü Bircemal Mezrası korucularından biri tarafın
dan öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/324) (1) 
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49. - Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Fo
nundan konut yapı kooperatiflerine 1988 yılında verilen krediye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/223) 

50. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Avrupa ülkelerinde çalışan Türk işçi
lerinin ailelerinin parçalanmasını önlemek için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/224) 

51. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 1988 yılında tedavi masraflarını öde
yemedikleri için hastanelerden kaçan veya borç senedi vererek taburcu olan vatandaş
ların borçlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/225) 

52. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kürt'un, istanbul'da münteşir bir gazetenin 
12.11.1988 tarihli nüshasında yer alan silah ticareti ile ilgili habere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/227) 

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

54. — 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) 

55. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili Uludere İlçesi Kaya
dibi Köyü Evi] Mezrasındaki bir vatandaşın evinin jandarma tarafından yıkıldığı ve 
Kayadibi Köyünde zorunlu ikâmete tabi tutulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/333) (1) 

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

57. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri tli Uludere İlçesi Şeno-
ba Köyü Tabur Komutanının bazı uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/335) (1) 

58. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili Yüksekova ilçesi Gü
venli Köyüne ait olan ve Dere Yaylasında otlatılmakta bulunan koyun sürüsüne Ay-
tepe Karakolu görevlilerince el konulduğu ve sürünün gümrüğe teslim edildiği iddia
sına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) (1) 

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

60. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli İlindeki belediyelere 1988 
yılında yapılan yardımlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/337) (1) 
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61. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Denizli ili Honaz İlçesine bağlı köyler
deki vatandaşların sınıflandınldığı ve fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/341) (1) 

62. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Doğu Anadolu'daki bazı illerin ya
kacak sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/254) 

63. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, bir dernek ve bir şir
ket tarafından istanbul özel İdare Müdürlüğüne otomobil hibe edildiği iddiasına iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/255) 

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

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

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

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

68. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla Imamoğlu'nun, fasulye ürününe taban 
fiyat verilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/271) 

69. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, televizyon yayınlarını 
izleyemeyen Kahramanmaraş iline bağlı ilçe ve köylere re Kahramanmaraş'da Sümer-
bank ikinci satış mağazasının ne zaman açılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/274) 

70. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla Imamoğlu'nun, Kahramanmaraş İlin
de Sosyal Sigortalar Hastanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/276) 

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

72. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Vakıflar Bankası Samanpazarı Şu
besince Öztur Anonim Şirketine verildiği iddia edilen krediye ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/343) (1) 

73. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, seçimlere katılan siyasî partilerin 
radyo ve televizyon gibi haberleşme araçlarından eşit olarak faydalandırılmasına dair 
Avrupa Konseyi Kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 

74. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, TEK Toroslar işletmesinin Çukurova 
Elektrik A.Ş.'ne devredilmesinden doğacak bazı sorunlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kay-
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) (1) 
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/5. —• Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, Marmara Denizimle 
trol ve algarina ile balık avcılığı yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/280) 

76. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, gece bekçilerine de silah tazminatı veri-
lip verilmeyeceğine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

77. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ödemiş ilçesinin ne zaman il yapılaca
ğına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/282) 

78. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin 
kurulmasından sonra bölgede kaç kişinin korucu olarak görevlendirildiğine ve korucu
ların karıştıkları adlî olaylara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/352) (l) 

79. — 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) 

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

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

82. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta ili Senirkent Devlet Has
tanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/288) 

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

84. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun ili Vezirköprü ilçesinde Devlet -
millet yardımlaşmasıyla inşa edilen ortaöğretim yatılı öğrenci yurdunun ne zaman açıla
cağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/293) 

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

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

$7. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Nisan 
ayından bugüne kadar İller Bankasından aldığı avans borçlarının miktarına ilişkin Ba
yındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) (1) 

88. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, 1987 yılı vergi taksidini ge
ciktiren bir yükümlünün maruz kaldığı uygulamaya ilişkin Maliye ve Gümrük Balkanın
dan sözlü soru önergesi (6/295) 

89. — Bingöl Milletvekili Haydar Baylaz'ın, Sivas İli Gürün İlçesi Çayboyu Ma
hallesinde inşa ettirilen afet konutlarının hak sahiplerine verilip verilmediğine ilişkin Ba
yındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/298) 
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90. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, İsparta İli Sütçüler ilçesindeki 
Sağlık Merkezi ile Koruyucu Hekimlik Merkez Sağlık Ocağının doktor ve araç sorun
larına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/299) 

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

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

93. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Karadeniz Bakır işletmeleri Samsun İza
be Tesislerindeki rehabilitasyon çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/310) 

94. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın 1985 - 1988 yıllarında Kaynak Kul
lanımım Destekleme Fonundan yararlanabilmek için yatırım amacıyla teşvik belgesi 
alanlara ve adı geçen Fondan kimlere ne kadar ödeme yapıldığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/370) (1) 

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

96. — 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) 

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

98. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Tunceli - Geyiksuyu Yatılı İlköğre
tim Bölge Okuluna ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/313) 

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

100. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Altınkaya Barajı sahasında kalan 
Samsun İli Vezirköprü İlçesindeki arazilerin kamulaştırma bedellerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/315) 

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

102. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir Büyükşehir Belediyesinin kurdu
ğu veya ortak olduğu şirketlere ve bu şirketlerin faaliyetlerine ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/373) (1) 
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103. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, doğalgaz santrallarına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/375) (1) 

104. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Kemerköy Termik Santralı baca 
gazı arıtma tesislerine ve Karlıova Termik Santralına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar (Bakanından sözlü soru önergesi (6/376) (1) 

105. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, bazı vatandaşlara ait telefonla
rın güvenlik güçlerince dinlendiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/377) (1) 

106. — 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) 

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

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

109. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 25.12.1988 tarihinde basına dağı
tıldığı iddia edilen «Türkiye Emlak Bankası çalışanları» imzalı açıklamaya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/382) (1) 

110. — izmir Milletvekili Erol Güngör'ün, Tahtalı Barajı inşaatına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/383) (1) 

111. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, 1988 yılında elektrik fiyatla
rına yapılan zamlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/384) (1) 

112. — 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) 

113. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Millî Savunma Bakanı Ercan 
Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığı Jdarî ve Malî işler Daire Başkanı iken MİT Müste
şarlığına verdiği iddia edilen malzemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/386) (1) 

114. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 1988 yılında kamu kuruluşları ta
rafından yabancı kuruluşlara yaptınlan araştırmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/387) (1) 

115. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır, Hakkâri ve Siirt ille
rinde 25.12.1988 tarihinden bugüne kadar göz altına alınan vatandaşlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/388) (1) 

116. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Emlak Bankasınca 1988 yılında 
Uluslararası danışmanlık firmalarından alınan hizmetlere ve yapılan ödemelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) (1) 

117. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, elektrik üretim ve satış fiyat
larına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/390) (1) 
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118. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, ülkemize sığınan Iraklılara yapılan 
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) (1) 

119. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlen
dirme Vakfına yapılan bağışlara ve Vakfın denetimine ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/393) (1) 

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

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

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

123. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, T. C. Ziraat Bankasınca tarım 
s itiş kooperatiflerine kullandırılan krediler için fafkli faiz oranları uygulandığı iddia-
s.na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/405) (1) 

124. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, izmir Büyükşehir Belediyesinin borçla -
nna ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/396) (1) 

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

126. — 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) 

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

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

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

130. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, SEKA ve Edirne - OLMUKSA'da 
çalışan işçiler hakkında emniyet müdürlüklerince albüm düzenlendiği iddiasına ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/401) (1) 

131. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Emlak Bankasının amblemi ile ilgili 
çalışmalara ve bu nedenle yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(o/328) 

132. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde 
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/329) 
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133. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, ülkemizde traktör üreten firma
lara ve 1986 - 1988 yıllarındaki üretim miktarlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/330) 

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

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

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

137. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Bezm-i Âlem Üniversitesinde 
sözleşmeli olarak çalışmak isteyen sağlık personeline imzalattırılan hizmet akdine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/408) (1) 

138. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Emlak Bankası eski Genel Mü
dürünün Amerikaya gidiş nedenine ve hakkında soruşturma açılması için Cumhuriyet 
Savcılığınca istenilen iznin geciktirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/409) (1) 

139. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'in, İstanbul Valiliğince bazı sanatçıların 
konserlerinin yasaklandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/410) (1) 

Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli İli Hozat Uçesi Em
niyet Amirliğinde görevli bir komiser ile bir polis memuru haklanndaki iddiaya ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/411) (1) 

141. — 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) 

142. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Fiskobirlik 1988 yılında ger
çekleştirilen fındık alımlarına ve bu nedenle yapılan ödemelere ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/414) (1) 

143. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Ankara Bahçelievler sem
tinde 29.1.1989 günü meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/415) (1) 

144. — Ankara Milletvekili Rıza Yımaz'ın, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fa
kültesinde can güvenliği olmadığı gerekçesiyle Dekanlığa dilekçe veren öğrenciler hak
kında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/416) (1) 

145. — Adana Milletvekili M. Selahattin Kılıç'ın, 19.7.1988 tarihli ve 88/13161 
sayılı kararnameden istifade eden firmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/417) (1) 
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146. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, MİT ile ilgili bazı iddialara ilişkin 
tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/418) (1) 

147. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, yeraltı mafyası olarak nitelendirilen 
grupların son günlerde neden oldukları olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/420) (1) 

148. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Anadolu ve Türkiye Emlak Kredi 
bankalarının 1987 ve 1988 yıllarına ait kârlarının yüksek gösterildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/421) (1) 

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

150. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, hayalî olduğu kuşkusuyla Merkez 
Bankasınca incelenmekte olan ihracat dosyalarının 25.2.1987 tarihli kararname gereğin
ce Devlet Planlama Teşkilatına devredildiği ve incelemeler tamamlanmadan vergi iade
lerinin ödendiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/424) (1) 

151. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzurum İli Şenkaya İlçesine bağlı 
Yoğurtçular ve Nişantaşı köyleri arasındaki mera davası ile ilgili mahkeme kararının 
infazı sırasında meydana gelen olayın sorumlularına ilişkin tçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/426) (1) 

152. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, tarım arazilerinin sulanmasında 
elektrikten yararlanılabilmesi için elektrik şebekelerinin tevsii hususunda çalışma yapı
lıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/427)(l) 

153. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan İli Merkez İlçesi Aşağı 
ve Yukarı Molla Gürani mahallelerinin Merkez Belediyesi sınırları içine alınmaması
nın nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) (1) 

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

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

156. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta Tapu Sicil Müdürlüğü ile 
ilgili olarak Valilikçe yapılan tahkikata ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/431) (1) 

157. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Burdur 11 merkezindeki ilk ve orta 
dereceli okullarda görevli öğretmenlerin bir kısmının çeşitli köy ve kasaba okullarına 
nakledildikleri iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
Önergesi (6/353) 

158. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, 7.10.1988 tarihinde Tuzla 
mevkiinde gerçekleştirilen operasyonla ilgili olarak bir dergide yer alan iddialara iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/432) (1) 
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159. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Emlak Bankası eski Genel Müdü
rünün talimatlarıyla yapılan döviz değişim işlemlerine ve bu Bankaca Türk Kadım 
Gazetesine ödenen reklam ücretine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/433) (1) 

160. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Şemiler döneminde Emlak 
Bankasınca aylık bir gazeteye ödenen reklam ücretine ve bir firmaya kullandırılan dö
viz kredisinin ödenmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/434) (1) 

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

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

163. — 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) 

164. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüPün, lig maçlarını izleyecek öğrenci
ler için bilet fiyatlarında tenzilat yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) (1) 

165. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, bir öğretmenin, düşünce suçu nede
niyle görevinden alındığı ve genel idare hizmetleri sınıfına atandığı iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/442) (1) 

166. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Tunceli, Erzincan ve Malatya il
lerine bağlı bazı köylerde yeni yaptırılan camilere atanan imamlara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/451) '(1) 

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

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

169. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç ilçesine bağlı 
bazı köylerin yol sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/363) 

170. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Sütçüler ilçesi Kara-
diken Köyünün su sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/364) 

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

(3 üncü Birleşim) 
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172. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, yapılacak olan mahallî idareler 
seçimleri nedeniyle bazı seçim bölgelerinde vali ve kaymakamlarca aday yoklaması 
yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/444) (1) 

173. — izmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Nihat Sargın ve Haydar Kutlu ile ilgili 
davayı izlemek isteyen vatandaşların maruz kaldıkları uygulamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/445) (1) 

174. — tzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, düşünce suçlusu olarak gözaltına alınan 
sanıklara farklı muamele yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/446) (1) 

175. — 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) 

176., — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Konya İli Çumra İlçesi kapatılan 
ülkü ocakları başkanının bugüne kadar yakalanamamasınm nedenine ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/450) (1) 

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

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

179. — izmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, küçük esnaf ve zanaatkarlara kul
landırılan kredinin miktarına ve şartlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/452) (1) 

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

181. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Ankara Merkez Kapalı Cezaevi 
4 üncü koğuşunda bulunan siyasî hükümlülere özel jandarma timi tarafından işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/454) (1) 

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

183. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya Üniversitesi inşaatına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/422) 

184. — 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) 

185. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Şarköy Belediye Başkanlığı se
çiminin iptali nedeniyle Valilikçe Belediye BaşkanvekiUiğine yapılan atamaya ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/461) (1) 
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186. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yusuf Bozkurt özal ile Aydın Cor
poration A.Ş. arasında ilişki bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/463) (1) 

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

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

189. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, şehir içinde çalışan araçlara ta-
kograf zorunluğu getirilmesinin nedenine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/438) 

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

191. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, sahillerdeki okulların yaz ayla
rında, öğrenci gençlik tatil merkezleri haline dönüştürülmesinin düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/440) 

192. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul - Tuzla'da meydana gelen 
olay hakkında yanlış bilgi verildiği iddiasına ve olayın sorumlularına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/466) (1) 

193. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, tarım ürünlerinin 1989 yılı taban 
fiyatlarının tespitine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/467) (1) 

194. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt ilinde. Belediye çöplüğü ola
rak kullanılan Kasaplar Deresinde bulunduğu iddia edilen cesetlere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/468) (1) 

195.; — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, 26 Mart 1989 tarihi itibariyle bele
diyelerin durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/469) (1) 

196. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Devlet memurlarının konut so
rununa ilişkin Devlet Balkanından sözlü soru önergesi (6/456) 

197. _ Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, 26.4.1989 - 2.5.1989 tarih
leri arasında gözaltına alınan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/473) (1) 

198. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, ayçiçeği ekiminde tohum kalite
sinden kaynaklanan sorunlara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/474) (1) 

199'. — İsparta 'Milletvekili ibrahim Gürdal'm, ihraç teşvik priminin elma ürünün
den kaldırılmasının neden olduğu sorunlara ve bu konuda alınacak önlemlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/460) 

200. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, son beş yıl içinde ülkemizle 
ilgili olarak dış basında yer alan neşriyata ve bu nedenle yapılan ödemeye ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/481) (1) 
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201. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 1 Mayıs gösterileri nedeniyle göz-
altına alınanların sayısına ve bu olaylarda suçlu görülen kamu görevlilerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/482) (1) 

202. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 
Teşvik Fonundan 1986 - 1988 yıllarında hangi illere ne miktar yardım yapıldığına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/483) (1) 

203. — 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) 

204. — İstanbul Milletvekili Ayfcekin Kotü'in, belediyelere bütçeden yapılacak 
yardımlar için ne gibi ilkeler belirlendiğine ve 1989 yılında hangi belediyelere ne mik
tar yardım yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/485) (1) 

205. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Güzel İstanbul Hizmet Vakfına 
yapılan bağışlara ilişkin'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/486; (1) 

206. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Çocuk ve Tabiat Vakfına yapılan 
bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) (1) 

207. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, istanbul Eğitim ve Kültür Vakfına 
yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) (1) 

208. — Bursa Milletvekili Abdulkadir Cenkçiler'in, ikinci ligde grubunda şampi
yon olan Bursaspor Futbol Takımının birinci ligde oynayamayacağına dair Futbol 
Federasyonu kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/512) (1) 

209. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, TEK Genel Müdürü ile yardımcıla
rından Kurum iştiraklerinde görev alanlar bulunup bulunmadığına ve bu Kurum için 
satın alınan güç trafolarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/489) (1) 

210. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, işkence yaptıkları iddia edilen İs
parta tli Merkez Sanayi Karakolu görevlileri hakkında ne gibi işlemler yapıldığına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) (1) 

211. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Çocuk ve Tabiat Vakfına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) (1) 

212. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, istanbul Eğitim ve Kültür Vakfına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/492) (1) 

213. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Güzel istanbul Hizmet Vakfına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/493) (1) 

214. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğün
ce gözaltına alınan vatandaşlara işkence yapılmasını önlemek için ne gibi tedbirler5. 
alınacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/494) (1) 

215. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Atatürk - Elbistan Ankara enerji 
nakil hattının yapımıyla ilgili olarak aktedilen sözleşmeye ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/495) (1) 
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216. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Asil Nadir Şirketler Grubunun 
gümrüksüz ithalat yaptığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/513) (1) 

217. — Bingöl Milletvekili İlhamı Binici'nin, Bingöl İli Adaklı İlçesi Elmaağacı 
Köyünde orman katliamı yapıldığı iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/462) 

218. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Belediyeler Fonundan ve yedek öde
nek faslından belediyelere yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/509) (1) 

219. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, M.T.A. Genel Müdürlüğüne ait maden 
sahalarından çıkardıkları ponza madenini naylon faturalarla sattıkları iddia edilen fir
malar hakkında ne gibi işlemler yapıldığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi (6/510) (1) 

220. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Van ve Hakkâri - Yüksekova 
belediyelerinin olağanüstü hal tazminatı ödeneklerinin kesildiği iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) (1) 

221. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, günlük bir gazetenin 
31.5.1989 tarihli nüshasında yer alan «Özal'la İsviçre'de görüştüm» başlıklı habere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/515) (1) 

222. — Balıkesir Milletvekili 1. Önder Kırlı'nın, Muhammed Shakarchi ile İsviç
re'de yapıldığı iddia edilen toplantıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/516) (1) 

223. — 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) 

224. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Hınısspor Lokalinde 30.5.1989 tari
hinde meydana gelen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) (1) 

225. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu An
kara Dışkapı Hastanesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/464) 

226. — izmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, ikinci ve üçüncü ligdeki futbol ta
kımlarının desteklenmesi için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/519) (1) 

227. — Niğde Milletvekili Mahmut Öztürk'ün, Niğde İlindeki toprak sulama 
kooperatiflerinin borçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/520) (1) 

228. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Uluslararası Af örgütünce yayın
lanan rapora ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/533) (1) 

229. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, Habur Sınır Kapısının Irak bölü
münde oluştuğu iddia edilen araç kuyruğunun önlenmesi için ne gibi tedbirler alına
cağına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) (1) 



— İl — 

230. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, olağanüstü hal uygulaması kapsa
mına giren iller nüfusunda kayıtlı olanların, bu bölgelerde çalışamayacakları konusunda 
bir genelge bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/537) (1) 

231. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, bazı futbol kulüplerine Devlet tara
fından bağış yapılmasının nedenin© ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/573) (1) 

232. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt ili Eruh İlçesi Ormaniçi Kö
yünden iki vatandaşın kaybolduğu iddiasına ve yörede bulunan bir cesede ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/538) (1) 

233^ — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, ortaöğretimde devamsızlık nede
niyle sınıfta kalan öğrenciler için af getirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 

234. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Karabük ve İskenderun Demir - Çelik 
İşletmelerindeki greve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/539) (1) 

235. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, emekli, dul ve yetim aylıklarının ay
lık olarak ödenmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/540) (1) 

236. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt bölgesinde bir kısım güvenlik 
görevlilerinin bazı yurttaşlara zorunlu kuryelik yaptırdığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/541) (1) , 

237. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Eruh İlçesi Fındık Bucağı 
Jandarma Tabur Komutanlığınca gözaltına alınan bir vatandaşa kuryelik yaptırıldığı 
ve bu vatandaşın 3.6.1989 tarihinde öldürüldüğü iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/542) (1) 

238. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal'ın, amatör spor kulüplerine de yardım 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/543) (1) 

239. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Karabük ve İskenderun Demir -
Çelik fabrikalarındaki greve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/544) (1) 

240. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Sakarya - Hendek İlçesi Es
ki Bıçkı Köyünden bir vatandaşın bayat kuduz aşısı nedeniyle öldüğü iddiasına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/477) 

241. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Ereğli Demir - Çelik Fabrikasının 
yabancı şirketlere satılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/546) (1) 

242. — İstanbul Milletvekili Ali Haydar Erdoğan'ın, Devlet Planlama Teşkilatın
dan alınan hayalî ihracat dosyalarının yargı organlarına geç intikal ettirildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/574) (1) 

243. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, İstanbul Atatürk Havalimanı Güm
rük Müdürlüğünde ortaya çıkarıldığı iddia edilen hayalî ihracat olayına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/547) (1) 

244. — İçel Milletvekili Etem Cankurtaran'ın, Demir - Çelik işletmelerindeki gre
vin neden olduğu zarara ve grev süresince gerçekleştirilen demir - çelik ithalatına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/548) (1) 



— 2$ — 

245. _ Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, Siirt İli Şırnak İlçesindeki bazı 
yayla ve meralarda atış eğitimi yapılacağına dair Kaymakamlık duyurusuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/549) (1) 

246. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun yasadışı Türkiye Komünist 
Partisi ve kapatılan Türkiye İşçi Partisi genel sekreterlerine ülkeye geri dönmeleri için 
güvence verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/550) (1) 

247. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt ili Şırnak İlçesine bağlı bazı 
köylerdeki ruhsatsız kömür ocaklarının güvenlik güçlerince dinamitlendiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/551) (1) 

248. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, Şırnak İlçesi Kemerli Köyündeki 
bir çobanın bölgede görevli askerler tarafından öldürüldüğü iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/552) (1) 

249. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, Şırnak İlçesi Balveren Köyü ile 
Silopi İlçesi Ballıkaya Köyündeki vatandaşların güvenlik güçlerince mağdur edildikleri 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/553) (1) 

250. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, Bulgaristan'dan getirilen bir 
soydaşımız hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/554) (1) 

251. — 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) 

252. — 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) . 

253. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, Şırnak İlçe merkezinde bazı va
tandaşların köy korucusu sıfatıyla görevlendirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/558) (1) 

254. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Cudi Dağı çevresindeki 
köylerin güvenlik güçlerince zorla boşaltıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/559) (1) 

255. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, «Kazı Kazan» adlı şans oyunu
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/560) (1) 

256. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Millî Piyango İdaresince gerçekleş
tirilen «Kazı Kazan» adlı şans oyununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/561) (1) 

257. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 11.8.1989 tarihinde Diyarbakır İli 
Aşağı Beyan Köyü yakınlarında meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/562) (1) 

258. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars İlinde jandarma tarafından 
gözaltına alınan bir vatandaşa işkence yapıldığı iddiasına ve olayın sorumlusu hakkın
da soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/575) (1) 
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259. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Melyat Çay Fabrikasının depoların
da bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/563) (1) 

260. — içel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Eskişehir Cezaevindeki siyasî tutuklu 
ve hükümlülerin Aydın Cezaevine nakledilmesinin nedenine ve nakil esnasında gerekli 
tıbbî tedbirlerin alınmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/478) 

261. — 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) 

262. — 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 yapıldı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/565) (1) 

263. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, FETKÎM'in özelleştirilmesinin 
ne gibi sonuçlar doğuracağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/566) (1) 

264. — Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar'ın, Demir - Çelik işletmeleri ile Akdeniz 
Grübre Sanayiindeki grevlerin neden olduğu zarara ve Et ve Balık Kurumunda alınan 
grev kararının ertelenme nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/567) (1) 

265. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, futbol müsabakalarındaki ser
best bilet fiyatı uygulamasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) 

266. — îçel Milletvekili M. îstemi'han Talay'ın, insan hakları ihlallerine neden 
olan ülkemizdeki uygulamaların dış itibarımıza zarar verdiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/568) (1) 

267. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'in, işyerlerinin tehlike derecesine göre sınıf
landırılmasına ve işçilerin bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/570) (1) 

268. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, Bulgaristan'dan ülkemize göç 
eden soydaşlarımızdan bir kısmının geri dönmesinin nedenine ve göç olayının maliye
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/572) (1) 

269. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'in, ilk ve ortaöğretim kurumlarında bir ders
liğe düşen öğrenci sayısına ve öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/578) (1) 

270. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, DYP üst yöneticilerinden bazılarının 
kaçakçılarla ilişkisi bulunduğuna dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/579) (1) 

271. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Başbakanlık ve bakanlıklarda 
çalıştırılan danışmanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/580) (1) 

272. — 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) 



- 25 -

273. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Koope
ratif ince gerçekleştirilen ayçiçeği alımlarına ve 1989 yılında ne kadar ham ayçiçeği 
yağı ithal edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/582) (1) 

274. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, 1005 sayılı Kanun uyarınca halen şe
ref aylığı alanların sayısına ve şeref aylığı gösterge rakamının artırılıp artırılmayacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/583) (1) 

275. _ Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Trakya Birlik tarafından satın 
alınan ayçiçeği ürünü için üreticilere ne zaman ödeme yapılacağına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/584) (1) 

276. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli İli Nazimiye İlçesi 
Bostanlı Köyü sakinlerine II Jandarma Alay Komutanı tarafından hakaret edildiği 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/586) (1) 

277. — İçel Milletvekili M .tstemihan Talay'ın, T.R.T. tarafından kurum dışın
daki firmalara yaptırılan programlar için yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/587) (1) 

278. — Ankara Milletvekili Eşref Erdem'in, Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Müdürlüğünde yapılan bazı işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/588) (1) 

279. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, Bergama - Terzihaliler Kö
yündeki granit taşı sahasının özel bir kişi tarafından kapatıldığı iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/589) (1) 

280. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, İzmir İline bağlı ilçelerden 
hangisinde üreticilerin tarım kredi kooperatiflerine veya Ziraat Bankasına olan borç
larının ertelendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590) (1) 

281. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, Bulgaristan'dan gelen soy
daşlarımızın beraberlerinde getirdikleri otomobillere ticarî plaka verileceği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/591) (1) 

282. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, 31.8.1989 tarihinde izmir'de meyda
na gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) (1) 

283. — İstanbul Milletvekili Hüsnü Okçuoğlu'nun, Orman Kanunundaki değişik
likten sonra yapılan orman alanı tahsislerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/594) (1) 

284. — Tokat Milletvekili Kâzım Özev'in, Tokat - Turhal Spor sahasının ne za
man çimlendirileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/595) (1) 

285. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, KİT ürünlerinin zam yapılma
dan piyasaya çıkarılmadığı ve çürümeye terkedildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/496) 

286. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, emeklilere yakacak kredisi veri
lip verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/497) 

287. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Rize bölgesindeki çay üre
ticilerine ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/498) 
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288. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Sabuncular Çay Fabrika
sının bahçesindeki radyasyonlu çaylardan sızan artıkların şehir içme suyuna karıştığı 
iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/499) 

289. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, akrabalarını ziyaret için 
Sarp Sınır Kapısından geçen vatandaşlardan toplu konut fonu alınmamasının düşünü
lüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/500) 

290. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Bayburt - Aşkale karayo
luna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

291. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Sabuncular Çay Fabrika
sının bahçesindeki radyasyonlu çaylar için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/502) 

292. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Gümüşhane'de kurulan 
klinger öğütme tesisinin çimento fabrikasına dönüştürülmesinin düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/503) 

293. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Bayburt Hinde et kombi
nası açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/504) 

294. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, öğretmensizlik nedeniyle 
kapandığı iddia edilen Bayburt İli Maden Kasabası Ortaokulunun bu öğretim yılında 
öğretime açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/505) 

295. — 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) 

296. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge
sinde bazı aşiretlerin silahlandırılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/598) (l) 

297. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Doğu Anadolu'da meyda
na geldiği iddia edilen şüpheli ölüm olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/599) (1) 

298. — Balıkesir Milletvekili 1. Önder Kırlı'nın, Millî Savunma eski Bakam Er
can Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığındaki görevleri sırasında yolsuzluk yaptığı iddia
sıyla hakkında Memurin Muhakematı Yasasına göre açılan soruşturmanın sonucuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/600) (1) 

299. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Bursa Turizm Müdürü ile ilgili bazı 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/601) (1) 

300. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bazı bankalarca yürürlüğe konulacak 
memur emeklilerine çek kırdırma yasağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/602) (1) 

301. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, kendir ürünü taban fiyatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/611) (1) 
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302. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Kırklareli - Lüleburgaz hudutları 

dahilindeki Sarımsaklı ve Türkgeldi çiftliklerinin bir Libya şirketine kiralanacağı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/613) (1) 

303. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 12.9.1980 - 30.9.1989 tarihleri 
arasında meydana gelen anarşi ve terör nitelikli olaylara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/614) (1) 

304. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, demiryolları ve denizyolları ile 
seyahat yapacak emeklilerden ücret alınmamasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/511) 

305. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Yortanlı ve Çaltıkoru barajlarının ne 
zaman ihale edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/615) (1) 

306. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, Ankara Özel Arı Lisesindeki bazı 
öğrenciler için iki resmî aracın servis yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/620) (1) 

307. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, Malatya Milletvekili Yusuf Bozkurt 
Özal'ın, Tarım Orman ve Köy işleri Bakanlığına ait bir villada ikamet ettiği iddiasına 
ve villanın tefriş masrafı ile aylık giderine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/621) (1) . 

308. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, yüksekokullarda okuyan öğren
cilerin kredilerinin artırılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/522) 

309. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in, Diyarbakır - Batman karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/523) 

310. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, İçel, Silifke, Erdemli köyleri içme su
yu (Aksıfat) projesinin 1989 yılı ödeneğine ve bu projenin temel atma töreni için ya
pılan harcamaya ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/622) (1) 

311. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, İzmir - Beydağ - Palamutcuk köy yo
luna ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) 

312. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ödemiş İlçesindeki lise ve ortaokul için 
yeni binalar yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/525) 

313. — 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) 

314. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Ödemiş İlçesi çevre yolunun ne zaman 
yapılacağına ve Beydağ - Nazilli karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/527) 

315. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, tarihî eser kaçakçılığının önlen
mesi ve bu eserlerin korunması için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Kültür Baka
nından sözlü soru önergesi (6/528) 
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316. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Van İli Gürpınar İlçesine yakın bir 
mezrada meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/625) (1) 

317. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Kırıkkale İli 1 inci Bölge Müdürlüğü 
Bahşili yol sıkıştırma ekibinden bir işçinin zehirlenmesi olayına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/626) (1) 

318. — Kırklareli Milletvekili irfan Gürpınar'ın, Kırklareli İli Lüleburgaz İlçesin
deki Türkgeldi ve Sarımsaklı çiftliklerinin Libyalılara satılacağı veya kiralanacağı id
dialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/628) (1) 

319. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Van İli Gürpınar İlçesi Yukarı-
beşparmak Mezrasında 2.10.1989 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ve olay
la ilgili olarak yapılan açıklamalara ilişkin İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/629) (1) 

320. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kamu Ortaklığı ve Akaryakıt Tü
ketim fonlarında 1989 yılında toplanan para miktarına ve bu fonlardan hangi projeler 
için ne miktar ödeme yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/634) (1) 

321. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, 3083 numaralı Kanun uyarınca eski 
sahiplerine iade edilen ve topraksız veya az topraklı çiftçi ailelerine dağıtılması plan
lanan arazilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/630) (1) 

322. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, 16 ncı Avrupa Konseyi Eğitim Bakan
ları Konferansında KKTC'nin temsil edilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/529) 

323. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Başak Şirketler Grubunca hayalî 
ihracat yapıldığı iddiaları üzerine Gümrük Başmüfettişi tarafından toplanan belgelerle 
ilgili olarak ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/530) 

324. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, İzmir - Buca Cezaevine hüküm
lü ve tutuklularca telefon sokulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/531) 

325. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Buca Cezaevindeki bir hayalî ihracat 
sanığına ayrıcalık tanındığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/53.2) 

326. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı
nın yurt dışındaki şubelerine ve Vakfın teftişine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/632) (1) 

327. — 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) 

328. — Balıkesir Milletvekili 1, önder Kırlı'nın, Bandırma Körfezinde faaliyet 
gösteren BAĞFAŞ işletmelerine ait fabrikaların bacalarından çıkan gazların çevre kir-
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lenmesine neden olduğu ve bu işletmelerin ruhsatsız çalıştırıldığı iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/636) (1) 

329. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Bulgaristan'dan gelen soydaşlarımız
dan 800 kişinin sınavsız olarak öğretmenliğe alınacağı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/637) (1) 

330. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İline bağlı bazı köylerdeki 
vatandaşların toplu olarak göçe zorlandıkları iddiasına ve yerleşim bölgeleri sayısını 
azaltmak konusunda alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/638) (1) 

331. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, Asım Ekren'in 1985 - 1989 yıl
larında aldığı kredilere ve ödediği vergiiere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/653) (1) 

332. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Gaziosmanpaşa - Sultançiftliği yo
lu üzerindeki Mescid-i Selam Vakfında Atatürk ve laiklik ilkelerine aykırı faaliyetler
de bulunulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/639) (1) 

333. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Güneydoğu Anadolu'da güvenliği 
sağlama yetkisiyle ilgili olarak yapılan açıklamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/654) (1) 

334. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Akdeniz Gübre Sanayii A.Ş.'deki greve 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/655) (1) 

335. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, elektrik ithali için Irak'la anlaşma 
yapılmasının nedenine ve kurulu güç tahsisinden dolayı son iki yılda yapılan ödemeye 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) (1) 

336. _ Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, ülkemizin, Sovyet Sosyalist Cum
huriyetler Birliğinden almak zorunda olduğu doğal gazı kullanamamasından dolayı 
herhangi bir cezaî durumla karşılaşıp karşılaşılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/641) (1) 

337. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Türk Hükümetince Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetler Birliğine açılan krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önefgesi 
(6/642) (1) 

338. — 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) 

339. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, 1983 yılından bugüne kadar ö̂r
tülü ödenekten yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/656) (1) 

340. — 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) 

341. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, izmir - Yenifoça Gençelli mevkiinde it
hal kömüre dayalı bir termik santral yaptırılacağı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/658) (1) 
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342. — Ankara Milletvekili ibrahim Tez'in Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumundaki tayinlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/659) (1) 

343. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, yap - işlet - devret modeliye ya
bancı sermayeye termik santral ihale edilmesinin ulusal çıkarlarımızla bağdaşmadığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/661) (1) 

344. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Horzum olayıyla ilgili iddialar 
hakkında bir araştırma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/668) (1) 

345. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, ülkemizin, Denizlerin Gemiler
den Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesine ne zaman taraf olacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/662) (1) 

346. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in Marmara Denizinin kirlenmesini 
önlemek için ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/663) (1). 

347. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Türkiye Kömür işletmeleri Kuru
munun dış borçlarına ye 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) 

348. — 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) 

349. — 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) 

• 350. — 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) (1) 

351. — İçel Milletvekili M. îstemihan Talay'ın, BAĞ - KUR iştirakçilerinin 
emekli aylıklarına ve üniversite hastaneler'inden yararlanamamalarınm nedenine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/669) (1) 

352. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Atatürk Barajı için Hilvan -
Güluşağı'nda gerçekleştirilen kamulaştırmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/603) 

353. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Giresun İli Harşit Vadisi yo
luna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/604) 

354. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum ilindeki sağlık ocakların
da personel açığı bulunup bulunmadığına ve İspir - Çamlıkaya Sağlık Ocağı Tabibine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/605) 

355. — 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) 
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356. — 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 (6/607) 

357. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum ve Kars illerindeki bazı 
fabrika ve tesislerin kimlere, hangi şartlarla satıldığına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/676) (1) 

358. — Bingöl Milletvekili İlhami Binici'nin, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumunda yapılan tayinlere ve bazı işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/670) (1) 

359. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Giresun - Tirebolu - Torul kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/608) 

360. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde İli Ulukışla ve Çamardı ilçele
rine bağh bazı köylerin içme ve sulama suyu ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/671) (1) 

361. — 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) 

362. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, 7.11.1989 tarihinde İstanbul'da 
öldürülen bir gazetecinin katilinin bugüne kadar yakalanamamasının nedenine ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 

363. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli ili Hozat İlçesinde görevli 
bir binbaşı hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/672) (1) 

364. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, kalkınmada öncelikli olan Doğu il
lerinde kömür fiyatlarında indirim yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/677) (1) 

365. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürlüğünce yapılan sınavlara ilişkin Devlet Bakanından söz
lü som önergesi (6/679) ı(l) 

366. - 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) 

367. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Erzurum İline bağh Çat, Pasinler 
ve Şenkaya ilçelerindeki orta dereceli okulların öğretmen sorununa ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/633) 

368. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, Kars ili Çıldır İlçesinde 29.11.1989 ta
rihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/646) 

369. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesinde 1988 - 1989 öğretim yılında tek: dersten başarısız olan öğrencilere ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/647) 
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370. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Büyük Ankara Otelinde çalışan işçi
lerden emekliliklerine az kalanların işten çıkarıldıkları iddiasına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/648) 

371. — içel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, ülkemizdeki hal mafyasına ve bu 
konuda yapılacak mücadeleye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) (1) 

372. — tçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, günlük bir gazetenin 8.12.1989 ta
rihli nüshasında yer alan «Millî Eğitim Kasası Mahkûma Emanet» başlıklı habere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/682) (1) 

373. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum İli Karayolları 12 nci 
Bölge Müdürlüğünün yol yapımı için gerçekleştirdiği kamulaştırma ve ihalelerden kay
naklanan borçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

374. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, haklarında müfettiş raporu ve mah
kûmiyet kararı bulunduğu iddia edilen iki daire başkanına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi (6/650) 

375. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, TEK İçel Müdürlüğü ile ilgili iddialara 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/684) (1) 

376. — 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) 

377. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Âtalay'ın, Elazığ' Emniyet Müdürlüğünce 
gözaltına alınan kırka yakın vatandaşın yaklaşık bir aydır gözaltında' bulundurulduğu 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/686) (1) 

378. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Mardin ili Ömerli İlçesi Çimenli Kö
yünde 16.12.1989 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/651) 

379. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Havsa İlçesi Müftüsü ile 
ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi '(6/688) (1) . 

380. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Karpas Limited Şirketince Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde çalıştırılan Türk işçilerinin sorunlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/689) (1) 

381.; — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya ili Alanya İlçesi Orman 
İşletme Müdürlüğünce Keşefli Köyü Denizgüneyi mevkiindeki kumsalda üç adet bina 
yaptırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/674) 

382. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, T.R.T. mensupları misafirhanesinin 
yapımıyla ilgili ihaleye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/675) 

383. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli ilindeki bazı vatan
daşlara güvenlik kuvvetleri tarafından işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/690) (1) 

384. — Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, Almanya'ya yerleştiği iddia 
edilen Adana eski müftüsünün Türk vatandaşlığından çıkarılıp çıkarılmadığına ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) (1) 
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385. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
nin elektrik enerjisi talebini karşılamak üzere yapılmasına karar verilen santrale ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) (1) 

386. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, nükleer enerji santralleriyle ilgili 
olarak Arjantin Hükümetince yapıldığı iddia edilen önerinin dikkate alınıp alınmaya
cağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/693) (1) 

387. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Afşin - Elbistan, Keban ve Kara-
kaya santrallerinin 1988 - 1989 yıllarındaki elektrik üretimlerine ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/694) (1) 

388. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Süleoğlu beldesi ile çevre 
köylerde mukim bazı vatandaşların İl Jandarma Alay Komutanlığına ihzar edilerek 
kimlik ve ikametgâh kontroluna tabi tutuldukları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/696) (1) 

389. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
prim alacaklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/697) (1) 

390. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Eruh İlçesi Akmeşe Kö
yünde 1989 yık Kasım ayında meydana gelen olay nedeniyle gözaltına alman Köy 
Muhtarına işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/698) (1) 

391. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Hakkâri İli Uludere İlçesi Hilal 
Köyündeki vatandaşlara karakol komutanı tarafından baskı ve tehditle taş taşıttırüdı-
ğı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) (1) 

392. — 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) ~ 

393. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Türkiye Elektrik Kurumunda çalışan 
sözleşmeli personelin mağdur edildiği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/701) (1) 

394. — 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) 

395. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Enez ve İpsala ilçelerinde 
bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait arazilerin İpsala ve Küplü belediyelerine ki
ralandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/706) (1) 

396. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, son bir ayda gözaltma alınan ve tu
tuklanan vatandaşlara ve çalışmaları durdurulan derneklere ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/707) (1) 

397. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Konya İli Çumra İlçesi Türkmen 
JCarahüyük Köyündeki bazı vatandaşlara Çumra Karakolunda işkence yapıldığı iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/708) (1) 

(3 üncü Birleşim) 
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398. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Hakkâri ili 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) 

399. — 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) 

400. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, İstanbul Ataköy'deki iki adet 
okul arsasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/712) (1) 

401. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 1984 - 1985 yıllarında ülkemiz 
üzerinden iran'a silah sevkedildiği ve demokrasi dışı güçlerin Devletin haber alma ör
gütleriyle işbirliği içinde bulundukları iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/719) (1) 

402. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, İstanbul Gaziosmanpaşa Mehmet
çik İlkokulu Müdür Yardımcısı hakkındaki iddiaya ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/713) (1) 

403. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, «Adımlar Gazetesi» Ankara 
Temsilciliğinde polisçe yapılan aramayı izlemeye gelen bir gazetecinin gözaltına alın
dığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/720) (1) 

404. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Cumhurbaşkanının A.B.D. gezisine iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/714) (1) 

405. - - İçe] Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, ülkemizdeki Kuran kurslarına 
ve 1983 * 1989 yıllarında güvenlik güçlerine intikal eden irticai faaliyetlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/721) (1) 

406. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun, T. C. Ziraat Bankası Genel Müdü
rüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/715) (1) 

407. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun, Cumhurbaşkanının A.B.D. ge
zisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/716) (1) 

408. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Çankaya Köşkünde yaptırıldığı id
dia edilen restorasyonun ve ek inşaatın maliyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/717) (1) 

409. — İstanbul Milletvekili ismail Hakkı önal'ın, Ankara Sanat Tiyatrosunca 
sezon başından beri sergilenen oyuna televizyonda yer verilmemesinin nedenine ve 
bazı sanatçılar ile eserlerine yasak konulmak istendiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/722) (1). 

410. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 1985 - 1990 yıllarında yurt dışına 
giden ve Türk Hava Yollarının Japonya ve Moskova seferlerine katılan Millî Eğitim 
Bakanlığı personeline ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/723) (1) 

411. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, Bingöl İli Karlıova İlçesi ile Muş 
1li Varto İlçesi arasındaki karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/683) 
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412. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Kılıçkaya Barajında su tutulma
sından etkilenen köylülerin sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/724) (1) 

413. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Urfa Vali Yardımcısının Regaip 
Kandili dolayısıyla düzenelenen «Hz. Muhammed'i anma gecesi»nde yaptığı konuşma
ya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/725) (1) 

414. __ Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, 1983 yılından bugüne kadar 
göreve atanan imam hatip lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/726) (1) 

415. _ Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Yeniçeltek Kömür işletmesinde mey
dana gelen grizu patlamasından önce gerekli güvenlik önlemlerinin alınıp alınmadığı
na ve grizu patlamalarının önlenememesinin nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/727) (1) 

416. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Yeniçeltek Linyit işletmesi 
Yönetim Kurulunda madencilikle ilgisi olmayan kişilerin de görev yaptığı iddiasına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/734) (1) 

417. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, 1983 ve 1990 yılları itibariyle 
içişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan imam hatip lisesi ve ilahiyat fakültesi me
zunlarının sayısına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/729) (1) 

418. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne ka
dar Başbakanlık emrine tahsis edilen binek otomobillerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/738) (1) 

419. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Taşdelen ve Kaya-
dibi köylerine mal ve eşya girişinin yasaklanmasının nedenine ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/739) (1) 

420. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Mü
dürü hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/740) (1) 

421. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in, Ereğli Demir Çelik Fabrikaları 
ile Gübre Fabrikalarının piyasa değerlerinde meydana geldiği iddia edilen artışlara 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/741) (1) 

422. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Uludere İlçesi Hilal Köyü Jan
darma Karakol Komutanınca köylülere taş taşıttırıldığı iddiasına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/742) (1) 

423. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri tli Uludere İlçesi Kaya-
dibi Köyündeki vatandaşların Irak'a sığındıkları iddiasına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/743) (1) 

424. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, 347 ve 368 sayılı kanun hük
münde kararnameler uyarınca kamu iktisadî teşebbüslerine atanan genel müdürlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/744) (1) 

425. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, «Bütçe Gelirleri Yıllığı», «Aylık 
Bütçe Bülteni» ve «Kamu Hesapları Bülteni» adlı yayınlara ilişkin Başbakandan sözlü 
som önergesi (6/745) (1) 
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426. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Siirt ili Eruh İlçesi Körüklükaya 
Köyünde bir vatandaşın ve Eruh Ayıntepedeki çatışmada bir erin öldürülmeleriyle il
gili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/746) (1) 

427. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, kamu iktisadî teşebbüslerinin sayısına 
ve bunların yönetim kurulu üyelerinin uzmanlık alanlarına göre dağılımına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/749) (1) 

428. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin 
1990 - 1991 sezonu kömür ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/752) (1) 

429. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt - Şırnak ve Mardin - Silopi 
kömür ocaklarında 1990 yılında gerçekleştirilen üretime ve yapılan tahsislere ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) (1) 

430. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, NATO Alçak Uçuş ve Atış Eği
timi projesinin neden olacağı sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/755) (1) 

431. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, T.R.T.'nin, Çankaya Atakule' 
deki «Dreamland» eğlence merkezinin açılışıyla ilgili yayınına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/756) (1) 

432. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/794) (1) 

433. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Cizre'ye içme suyu temin eden 
Keson Kuyularının Türkiye Kömür İşletmelerine ait kanalizasyon atıklarıyla kirlen
diği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/757) (1) 

434. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Noramin iş merkezinde borsa 
için yüksek fiyatla bina satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/758) (1) 

435. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Hakkâri Ilı Çukurca ilçesine bağlı 
bazı köylerin tamamen boşaltıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/759) (1) 

436. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Sivas ili Yıldızeli ilçesi Da-
vutalan Köyü sulama projesine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/703) 

437. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Erzurum Asayiş Şube Müdürü hak
kındaki iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/760) (1) 

438. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, bazı kişi ve kuruluşların Federal 
Almanya'dan ülkemize televizyon yayını yapmak üzere uydu kanalı kiraladıkları id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/761) (1) 

439. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
koridorlarında bir grup öğrencinin toplu namaz kıldıkları iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/762) (1) 
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440. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İli Çermik İlçesi Yar
gıcının dövülmesi olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/763) (1) 

441. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, günlük bir gazetenin 2.3.1990 tarihli 
nüshasında yer alan «Ankara'nın Göbeğinde Humeyni Lisesi» başlıklı habere ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) (1) 

442. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, TRT - INT 5 inci kanal yayın
larının yurt dışındaki vatandaşlarımızca izlenemediği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/795) (1) 

443. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, üniversite öğrencileri arasında mey
dana gelen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/796) (1) 

444. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, özel bir şirket tarafından Federal 
Almanya'dan ülkemize televizyon yayını yapılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/797) (1) 

445. — Bilecik Milletveküi Tayfur Ün'ün, Gebze Topçu Alayında görevli bir teğ
menin Haydarpaşa Askerî Hastanesinde tedavi altına alınmasının nedenine ilişkin Millî 
Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/798) (1) 

446. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun, Dursunbey İlçesi Alaçam 
Orman Işletmesince açılan sınavla ilgili iddialara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/704) 

447. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun, Balıkesir İlinde 3 üncü 
noterliğin ne zaman kurulacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

448. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, İstanbul Üniversitesinde öğrenci
lere saldırdıkları iddia edilen sivil kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/799) (1) 

449. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Gebze Topçu Alayında görevli bir 
teğmenin, kendisinin ve ailesinin onayı alınmadan, Haydarpaşa Askerî Hastanesi Psiki
yatri Kliniğine yatırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/800) (1) 

450. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu Çorum 
Hastanesi Başhekimi hakkındaki iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 

451. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, Yem Sanayii Türk Anonim Şir
keti ile ilgili bazı iddialara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/802) (1) 

452. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Tarım 
Satış Kooperatifleri Birliğince 1980'den bu yana satın alınan, kiralanan ya da ortak 
olunan özel sektöre ait fabrikalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/804) (1) 

453. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, İstanbul Üniversitesinde 5.3.1990 günü 
meydana gelen olaylarda polislerle birlikte hareket ettikleri iddia edilen sivil kişilere 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/805) (1) 
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454.j — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, sınır ihlali suçundan dolayı Bis
mil Cezaevinde hükümlü bulunan bir Iraklıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/807) (1) 

455. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli İli Pülümür İlçesi Kırdım 
Köyünde 13.2.1990 tarihinde çığ altında kaldıkları iddia edilen iki' vatandaşın cesetle
rinin çıkarılması için hiçbir çaba sarfedilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/808) (1) 

456. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, Manisa İli Alaşehir İlçesi Kavaklı
dere Kasabası Belediye eski Başkanı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/718) 

457. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı İdaresinin Menkul Kıymetler Borsasındaki faaliyetlerine ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/810) (1) 

458. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Yüksekova İlçesi 
Esendere Bucağında görevli bir üsteğmen hakkındaki iddiaya ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/811) (1) 

459. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Şark Kromları - Ferrokrom Tesisle
ri özel güvenlik teşkilatında yapılan tayinlere ve bölgede özel ocakları bulunan kişi
lerce bu tesislerden krom çalındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/812) (1) 

460. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Diyanet İşleri Başkanlığınca bastırıldığı 
ve bedava dağıtıldığı iddia edilen kitaplara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/813) (1) 

461. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Hasanoğlan öğretmen Lisesiyle ilgili 
bazı iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/730) 

462. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in, 20.3.1990 tarihinde Cizre'de mey
dana gelen olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/814) (1) 

463. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Kastamonu İli İlgaz İlçesi 
Saraycık ve Balcı köylerinde meydana gelen yangınlar nedeniyle yöredeki vatandaş
lara yardım yapılmadığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/731) 

464. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 2422 sayılı Kanunun yaşlılık 
aylığı bağlanmasına ilişkin hükümlerinin uygulamada eşitsizlik yarattığı iddiasına iliş
kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/732) 

465. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Amerika'dan ithal edilen pirinçle 
ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/815) (1) 

466. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, 1.1.1989 tarihinden bugüne kadar 
gerçekleştirilen pirinç ithalatına ve ithal pirinçlerle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/816) (1) 

467. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, son üç yıl içinde ülkemize iltica eden 
Irak'lılara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/827) (1) 
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468. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, son üç yıl içinde Bulgaristan'dan ülke
mize gelen soydaşlarımıza ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/828) (1) 

469. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Vezirköprü orman köylerindeki köy koo
peratiflerine yaptırılan hizmetlerin karşılıklarının geç ödendiği iddiasına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/733) 

470. — Balıkesir Milletvekili 1. önder Kırlı'nın, Elazığ'daki ferrokrom tesislerin
den krom çalındığı ve krom hırsızlığının önlenmesi için tesislere yöre dışından güven
lik görevlileri atandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/829) (1) 

471. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, ABD'ne gönderilen araştırma görevlileri 
ile yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin «İslamcı Türk öğrenciler Konseyi»ni kur
dukları iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/830) (1) 

472. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Enez İlçesi Karpuzlu Be
lediyesi sınırları içinde bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait arazilerin kimlere ne 
kadar bedelle kiraya verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/831) (1) 

473. — îçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Alaplı Meslek Yüksek Okulu Müdiresi 
hakkındaki iddiaya ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/832) (1) 

474. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, görevlerinden uzaklaştırılan uzmanla
rın yerine sağlık konusunda deneyimsiz kişilerin atandığı iddiasına ilişkin Sağlık Baka
nından sözlü soru önergesi (6/750) 

475. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, şeriat düzeni getirmek isteyenlerce Deniz
li'de yapılan toplantıda, laiklik ilkesine karşı cihat çağrısında bulunulduğu iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/833) (1) 

476. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu 11 Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce çocuk yuvaları ile yetiştirme yurtları ve 
huzurevlerinde dinî sohbetler ve konferanslar düzenlendiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/834) (1) 

477. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, bir şirketin Almanya'dan Türki
ye'ye yönelik yayın yapmak amacıyla yayın kanalı kiralamasının Anayasaya ve ilgili 
mevzuata aykırı olduğu iddiasına ilişkin Bşbakandan sözlü soru önergesi (6/835) (1) 

478. — Erzincan »Milletvekili Mustafa Kul'un, ıBalgat - Tahsin Bangoğlu öğrenci 
Yurdundaki öğrencilerden oruç tutmayanların dövüldüğü ve Yurttan atıldığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/837) (1) 

479. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, küçük esnaf ve çiftçilerin on 
milyon liraya kadar olan vergi borçlarından doğan ceza ve zamların affedilmesi için 
çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/838) (1) 

480. — Kars Milletvekili Mahmut Alınakın, Siirt Valisi ve Batman Kaymakamı 
hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/839) (1) 

48t,ı — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, İstanbul, İzmir ve İskenderun gibi li
manlarımızda kirlenmeyi önleyici bariyer ve kimyasal sistemler bulunup bulunmadığı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/840) (1) 
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482. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, 1990 yılı enflasyon hedefine ve ilk üç 
aydaki fiyat artışlarına ilişkin Devlet Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/841) (1) 

483. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Pakistan asıllı İngiliz uyruklu mollaların 
Edirne'deki camilerde cihat çağrısı yaptıkları iddiasına ve Türkiye'ye geliş nedenlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/842) (1) 

484. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Hacettepe Merkez, Öğrenci Yurdunda 
meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/844) (1) 

485. - Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Karadeniz Bölgesindeki bakır 
ve çinko madenlerinin değerlendirilmesiyle ilgili üretim projesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) (1) 

486. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, çimento işçilerine, istedikleri 
zammın verilmemesinin nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/846) (1) 

487. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, ÇÎMSE - İş Sendikasınca başla
tılan grevin ertelenme nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/847) (1) 

488. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan İli Beybağı ve İstasyon 
Mahalifesinde kirada oturan ve 1978 yılındaki depremden sonra hak sahiplikleri kesin
leşen vatandaşlara tahsis edilen arsalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/867) (1) 

489. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, T, C. Ziraat Bankasından teşvik 
kredisi almış olan Tercan İlçesindeki kümes hayvanı üreticilerinin sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/848) (1) 

490. — Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar'ın, Sosyalist Parti Van İl Örgütünün 
17.4.1990 tarihinde polisler tarafından basıldığı ve gözaltına alınan yedi kişiye işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/754) 

491. — İzmir M illet vekilli Akın Gönenim, Niğde İli Bor İlçesıindlefci 600 LV. Ana 
Depo Fabrikasının kaldırılacağı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/868) (1) 

492. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, pancar fiyatlarında yeni bir ayarlama 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/765) 

493. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun İli Vezirköprü ilçesinde Tekel 
tarafından sürdürülen yaprak tütün alımlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/766) 

494. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına 
bağlı üretme çiftlikleri ile hara ve benzeri işletmelerden satışa çıkarılanlar veya özel 
sektörle ortak işletilmesi düşünülenler bulunup bulunmadığına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/767) 

495. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Arifiye - Sincan demiryolu inşaatına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/768) 
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496. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, 1980 yılından önce temeli atılan şeker 
fabrikalarına iiişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/769) 

497. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Toplu Konut İdaresince halka satılan 
Ankara - Eryaman'daki konutlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/770) 

498. — Samsun Mületvekili Ali Eser'in, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına 
bağlı üretme çiftlikleri ile araştırma kuruluşlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) 

499. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Seydişehir Alüminyum Fabrikasında 
kaç işçi çalıştırıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/773) 

500. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebinin, Güneydoğu Anadolu'daki iller
de 1989 - 1990 yılında öğretime açılamayan ilkokullara ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/774) 

501. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, 1979 ve 1989 yıllarındaki büyük 
ve küçük baş hayvan sayısına ve Et; - Balık Kurumunun kesim kapasitesine ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/775) 

502. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, il merkezlerindeki hastanelerin tıbbî 
cihaz ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/776) 

503. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, ülkemizde davaların çok uzun 
süre devam etmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/777) 

504. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, silah taşıma imkânı sağlanan il genel 
meclisi üyeleriyle belediye başkanlarından Doğru Yol Partisi mensubu olanların mü
racaatlarına cevap verilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/778) 

505. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, yeterlik sınavından geçmiş öğ
retmen adaylarının tayinlerinin yapılmamasının nedenine ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/779) 

506. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, ülkemizde mevcut traktör 
fabrikalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/780) 

507. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Toplu Konut Kanununun 
yürürlüğe girmesinden sonra kurulan konut kooperatiflerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/782) 

508. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, bir paiket uzun Maltepe si
garasının maliyetine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/783) 

509. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünce 
sulama ücretlerinin artırıldığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/784) 

510. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, hastalık nedeniyle bazı göllerimizde du
ran kerevit üretimine yeniden başlanması için ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/786) 
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511. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, şeker fabrikası bulunan ilçelerden han
gilerinde Sosyal Sigortalar Kurumu hastanesi bulunmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/787) 

512. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Fonun
dan konut kooperatiflerine 1989 yılında verilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi 1(6/788) 

513. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'm, Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığına bağlı hayvancılık işletmelerine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789) 

514. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, Sağlık Bakanlığınca 1989 - 1990 yula
rında Devlet Planlama Teşkilatıyla irtibatlı olarak yabancı kuruluşlara araştırma yap
tırılıp yaptırılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 

515. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, NATO alçak uçuş ve atış 
eğitimi projesinin neden olacağı sorunlara karşı ne gibi tedbirler alındığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/791) 

516. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, trafik kazalarının önlene
bilmesi için şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin hareket saatlerinde dü
zenleme yapılıp yapılamayacağına ilişkin îçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/792) 

517. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Cudi Dağı çevresinde kaç köy boşal
tıldığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/793) 

518. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, «Başkanlık» veya «Şube Müdürlü
ğü» görevi yapan lise mezunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/817) 

519. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, kamu iktisadî teşebbüslerinde yö
netim kurulu üyeliği veya danışmanlık görevi verilen eski milletvekillerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/818) 

520. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, eski belediye başkanlarından ve 
belediye başkanı adayı olup da seçilemeyenlerden kaç kişiye kamu iktisadî teşebbüs
lerinde veya diğer devlet kuruluşlarında görev verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/819) 

521. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum - İspir karayoluna ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/820) 

522. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya İlinde ne zaman olimpik 
yüzme havuzu yaptırılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

523. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, basında yer alan «bazı üst düzey 
bürokratlarının görevden alınması için kara listeye alındığına» dair haberlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/822) 

524. - - İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, 1983 yılından bu yana Türk Si
lahlı Kuvvetleriyle ilişiği kesilen subay ve astsubayların yargılanıp yargılanmadıklarına 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/823) 



- 43 — 

525. — Bingöl Milletvekili İlhamı Binici'nin, Ankara Tıp Fakültesi 3 üncü sınıf 
öğrencilerinden birinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Siyasî Şubesince gözaltına alındığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) 

526. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, 1974 yılında İzmir Havaalanında 
düşen Van Uçağının düşüş nedenine ve kazada ölen vatandaşların varislerine tazminat 
ödenip ödenmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/825) 

527. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, «Eğitim - İş Kolu Kamu Gö
revlileri Sendikası» nın 'kuruluş başvurusuyla ilgili dilekçenin Ankara Valiliğince ka
bul edilmediği iddiasına ilişkin İçişl;eri 'Bakanından sözlü soru önergesi (6/843) 

528. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, Ikonû't «dindirme fonu için toplanan 
paralara ilişkin ©aş/bakandan sözlü soru önergesi (6/849) 

529. — İsparta M ili et vekili İbrahim Gürdal'ın, Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edil
mesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun uyarınca yapılan işlemlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/850) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 
X I . — 3332 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasa

rısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/489) (S. Sayısı : 392) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1990) 

2. — Ceza ve Tevkifevleri Umum Müdürlüğünün Teşkilat ve Vazifeleri Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/678) (S. Sayısı : 393) (Dağıtma tarihi : 19.3.1990) 

3. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanu
nunun İl/k Maddesinin Kaldırılmasına İlişkin Yasa Teklifi ve içişleri Komiyonu Ra
poru (2/205) (S. Sayısı -. 395) (Dağıtma tarihi : 28.3.1990) 

4. — Nüfus Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri komisyonları raporları (1/642) (S. Sayısı : 396) 
(Dağıtma tarihi : 28.3.1990) 

X 5. — İzmir Milletvekili Ramiz Sevinç ve 5 Arkadaşının, 193 Sayılı Gelir Ver
gisi Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/308) (S. Sa
yısı : 400) (Dağıtma tarihi : 29.3.1990) 

6. — Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 39 Arkadaşının, 28.3.1983 Tarihli 
ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 14 üncü Maddesinin 
(h) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (2/242) (S. Sayısı : 397) (Dağıtma tarihi : 2.4,1990) 

7. — 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, 
Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine, 818 Sayılı Borçlar Kanununun 83 üncü Mad
desine Bir Fıkra Eklenmesine, 3095 Sayılı Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin 
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Kanuna Bir Madde Eklenmesine, 2644 Sayılı Tapu Kanununun Bir Maddesinin Yü
rürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) 
S. Sayısı : 398) (Dağıtma tarihi : 2.4.1990) 

8. — 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ile içel Milletvekili M. îstemihan Talay'ın, Ankara Milletvekili Kâmil 
AteşoğuUarı ve 62 Arkadaşının, Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 16 Arkadaşının, 
Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 12 Ar
kadaşının, Sakarya Milletvekili Ayhan Reyhan Sakallıoğlu'nun, Türk Ceza Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ve Adalet Komis
yonu Raporu (1/535, 1/613, 2/25, 2/30, 2/261, 2/262, 2/292, 2/302, 2/303) (S. Sayısı : 
399) (Dağıtma tarihi : 4.4.1990) 

9. — Gümüşhane Milletvekili Ülkü Güney ve 2 Arkadaşının, 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/203) (S. 
Sayısı : 401) (Dağıtma tarihi : 5.4.1990) 

10. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/905) (S. Sayısı : 403) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1990) 

11. — Yahşihan'da Meydana Gelen Patlamalarda Zarar Görenlerin Zararları
nın Ödenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/427) 
(S. Sayısı : 404) (Dağıtma tarihi : 12.4.1990) 

12. — Adlî Sicil Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/524) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi : 12.4.1990) 

13. — istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 Arkadaşının, Sigara Tütün ve 
Tütün Mamullerinin Zararlı Alışkanlıklardan Koruma Kanunu Teklifi, Adana Millet
vekili Cüneyt Canver'in, 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Teklifi ve istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Sigaranın Za
rarlarının Önlenmesi için 6 Mayıs 1930 Gün ve 1593 Sayılı Genel Sağlık Yasasına 
(Umumî Hıfzıssıhha Kanununa) Kimi Maddeler Eklenmesine ilişkin Yasa önerisi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/189, 2/190, 2/193) (S. Sayısı : 286 ve 286'ya 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri : 28.11.1989; 18.4.1990) 

14. — Türk Silahlı Kuvvetleri iç Hizmet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/676) (S. Sayısı : 408) (Dağıtma tarihi : 18.4.1990) 

15. — Konya Milletvekili Kadir Demir ve 9 Arkadaşının, 24.2.1983 Tarih ve 
2802 Sayıh Hâkimler ve Savcılar Kanununun 75 inci Maddesinin Birinci Fıkrası ile 
19.3.1969 Tarih ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 5 inci Maddesinin (b) Bendinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/269) (S. Sa
yısı : 409) (Dağıtma tarihi : 18.4.1990) 
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X 16. — Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair 
Sözleşme ile Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasadı
şı Eylemlerin Önlenmesine Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri kondisyonları raporları (1/498) (S. Sayısı : 
410) (Dağıtma tarihi : 18.4.1990) 

17. — 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 60 inci Maddesinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna İki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 17.1.1990 Tarihli ve 3599 
Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Da
ha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu 
(1/672, 3/1114) <S. Sayısı : 411) (Dağıtma tarihi : 1.5.1990) 

18. — 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri komisyonları 
raporları (1/649) (S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 2.5.1990) 

19. — 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinin, 
Değiştirilmesi Hakkında 26.5.1988 Tarihli ve 3450 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 
uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gön
derme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/481, 3/583) (S. Sayıları : 155 ve 
155e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 21.12.1988, 10.5.1990) 

20. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, 466 Sayılı Kanun Dışı Yakalanan veya 
Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komis
yonu Raporu (2/227) (S. Sayısı : 413) (Dağıtma tarihi : 10.5.1990) 

21. — Balıkesir Milletvekili önder Kırlı ve 24 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 48 inci Maddesinin (A) Bendi Beşinci Fıkrasının Yeniden Dü
zenlenmesine İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/89) (S. Sayısı : 
414) (Dağıtma tarihi : 10.5.1990) 

X 22. — Millî Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/696) (S. Sayısı : 
415) (Dağıtma tarihi : 11.5.1990) 

X 23. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki 
ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/647) (S. Sayısı : 416) (Da
ğıtma tarihi : 11.5.1990) 

X 24. — Türkiye Cumhuriyeti ve Avusturya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/517) (S.. 
Sayısı : 417) (Dağıtma tarihi : 11.5.1990) 

25. — İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref 
Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/700) (S. Sayısı : 418) (Dağıtma tarihi : 
11.5.1990) 

26. — Yasama Organı üyeliğinden Emekli Olanların Özlük Haklarına Dair 
18.1.1990 Tarih ve 3603 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
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Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Ana
yasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/674) (3/1116) (S. Sayısı : 419) (Da
ğıtma tarihi : 11.5.1990) 

27. — Kastamonu Milletvekili H. Sabri Keskin ve 3 Arkadaşının, 13.10.1983 
Tarihli ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 42 nci Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/141) (S. Sayısı : 
422) (Dağıtma tarihi : 15.5.1990) 

28. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı ve 3 Arkadaşının 2918 Sayılı 
Karayolları Trafik Kanununun 6 ve 114 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve tçişleri Komisyonu Raporu (2/239) (S, Sayısı : 423) (Dağıtma 
tarihi : 15.5.1990) 

29. — Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve tçişleri Komisyonu Raporu (1/701) (S. Sayısı : 424) (Da
ğıtma tarihi : 15.5.1990) 

30- — İzmir Milletvekili Işılay Saygın ve 3 Arkadaşının, 3394 ve 3542 Sayılı 
Kanunlarla Değişik 3194 Sayılı İmar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Eu Kanuna İki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/333) (S. Sayısı : 421) (Dağıtma tarihi : 
17.5.1990) 

31. — Samsun Milletvekili Kemal Akkaya'nın, 3346 Sayılı Kamu İktisadî Te
şebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlen
mesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek Mad
de Eklenmesi Ha'kkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/195) 
(S. Sayıları : 279 ve 279'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 2.11.1989, 21.5.1990) 

X 32. — Bilimsel Malzemenin Geçici İthaline Dair Gümrük Sözleşmesine Katılın-
masının Uygun Bulunduğuna ve Bu Sözleşme Uyarınca Geçici Olarak İthal Edilecek 
Eşyalar Hakkında A.T.A. Karnelerinin Kabul Edilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/659) (S. Sayısı : 426) (Dağıtma 
t ırihi : 24.5.1990) 

X 33. — Deniz Adamları İçin Sosyal Yardım Malzemesine İlişkin Gümrük Sözleş
mesine Katılınmasının Uygun Bulunduğuna ve Bu Sözleşme Uyarınca Geçici Olarak 
ithal Edilecek Eşyalar Hakkında A.T.A. Karnelerinin Kabul Edilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/650) '(S. Sayısı : 427) 
(Dağıtma tarihi : 24.5.1990) 

X 34. — Pedagoji Malzemesinin Geçici İthaline Dair Gümrük Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Bu Sözleşme Uyarınca Geçici Olarak İthal 
Edilecek Eşyalar Hakkında A.T.A. Karnelerinin Kabul Edilmesine İlişkin Kanun Ta
sarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/628) (S. Sayısı : 428) 
(Dağıtma tarihi : 24.5.1990) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. , 
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35. — Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/629) (S. Sayısı : 430) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

36. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/879) (S. Sayısı : 431) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

37. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/904) (S. Sayısı : 432) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

38. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/955) (S. Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

39. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1044) (S. Sayısı : 440) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

40. — Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/968) (S. Sayısı : 441) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

41. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/736) (S. Sayısı : 436) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

42. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/901) (S. Sayısı : 437) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

43. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/902) (S. Sayısı : 438) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 
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44. — İçel Milletvekili Fikri Sağlar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Ku
rulu Karma Komisyon Raporu (3/941) (S. Sayısı : 435) (Dağıtma tarihi : 29.5.1990) 

45. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1002) (S. Sayısı : 439) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

(3 üncü Birleşim) 


