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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı, 

Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu, çay bedelleri ödenmeyen üreticilerin sorunlarına 
ilişkin gündem dışı bir konuşma yaptı. 

Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Körfez krizi nedeniyle karayolu nakliyecilerinin zararları 
ve sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşmasına Adalet Bakanı ve Ulaştırma Bakanı Vekili Mah
mut Oltan Sungurlu cevap verdi. 

Federal Almanya'ya gidecek plan Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer'in dönüşüne kadar Ulaş
tırma Bakanlığına, Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun vekillik etmesinin uygun gö
rülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuv
vetleri Personel Kanununun 35 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/125) ile 1111 sayılı Askerlik Kanununun 25.1.1984 
Tarihli ve 2973 sayılı Kanunla Değişik 5 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifini 
(2/268) geri aldığına ilişkin önergesi okundu; Millî Savunma komisyonunda bulunan teklifle
rin geri verildiği; 

istanbul Milletvekili Sudi Türel ve 20 arkadaşının, istanbul ilindeki su sıkıntısının gerçek 
nedenlerini ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla vermiş oldukları (10/87) 
sayılı araştırma önergelerini geri aldıklarına ilişkin önergeleri okundu; önergenin gündemden 
çıkarılıp, işlemden kaldırıldığı; 

Bildirildi. 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarına parlamenter gözlemci statüsüyle beş kişi
lik bir parlamento heyetinin katılmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi kabul edildi. 

Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, (6/830) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi 
okundu; sözlü sorunun geri verildiği; 

Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 43 arkadaşının, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu ile ilgili iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açıl
masına, ilişkin önergesinin (10/77), yapılan öngörüşmelerden sonra kabul edilmediği; 

Açıklandı. 

11 Eylül 1990 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime saat 17.50'de son verildi. 
Başkan 

Başkanvekili 
Yılmaz Hocaoğlu 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Konya Balıkesir 

Kadir Demir Ali Sami Ahkaş 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

7 . 9 . 1990 Cuma 

Teklif 

1. — Malatya Milletvekili Yusuf Bozkurt Özal'ın; 21.2.1967 Tarih ve 832 Sayılı Sayıştay 
Kanununun S inci ve 6 ncı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bir Geçici Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi (2/389) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.9.1990) 

Yazdı Soru Önergeleri 

1. — tzmir Milletvekili Akın Gönen'in, Irak yetkililerinin ülkemizden ilaç ve mama tale
binde bulunup bulunmadıklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1529) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 6.9.1990) 

2. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Nusaybin'in Kuru Köyünde 26-29.8.1990 tarih
lerinde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1530) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 6.9.1990) 

3. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, ülkemizde faaliyet gösteren sermaye şirketlerin
den hangilerine kamu adına sermaye ortağı olunduğuna ilişkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi (7/1531) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.9.1990) 

4. — tzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, TARİŞ'in, pamuk ortaklarına dağıtılmamış Kâr 
payı bulunup bulunmadığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1532) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 6.9.1990) 

5. — tzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, tzmir tli ödemiş tlçesi Ovakent ve Bademli bucak
larının ne zaman otomatik telefona kavuşturulacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/1533) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.9.1990) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili E. Yıldırım Ava 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), İsmail Üğdül (Edirne) 

_ ^ _ _ _ » 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 5 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın üyelerin, salonda bulun
duklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'e kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, Milliyet Gazetesinin istanbul'daki binasına yapılan 

saldırıya ilişkin gündem dışı konuşması ve içişleri Bakanı ABdülkadir Aksu 'nun cevabı 

BAŞKAN — Samsun Milletvekili Sayın trfan Demiralp'in, Milliyet Gazetesine yapılan sal
dın hakkında gündem dışı söz istemi vardır; önce onu yerine getiriyorum. 

Buyurun Sayın Demiralp. (DYP sıralarından alkışlar) 
İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 7 Eylül Cuma gü

nü, Milliyet Gazetesinin İstanbul'daki binasına yapılan saldırıyla ilgili olarak söz aldım. Genel 
Kurulu saygılarımla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, 7 Eylül günü, İstanbul'da, Milliyet Gazetesi binasında meydana ge
len saldırı olayı, Türkiye'de, öteden beri bizim ve diğer demokratik çevrelerin belirtmeye çalış
tığı otorite boşluğunu gösteren olaylar zincirinin en son halkasıdır. İstanbul'un merkezinde, 
Milliyet gibi, uzun yıllardır Türk basınına hizmet eden bir gazeteye böylesine bir saldırıya cü
ret edilmesi ve bu saldırının gerçekleştirilmiş olması son derece düşündürücüdür. Saldırıyı ya
panlar, İstanbul'da faaliyet gösteren bir kabadayı ve o kabadayının yakın çevresidir. 

Sayın milletvekilleri, kanunsuzluk ve kabadayılık her zaman, her devirde olabilen şeyler
dir; ancak, esas olan, devletin bu kanunsuzların ve kabadayıların toplumun düzenini bozması
na müsaade etmemesidir. 

İstanbul polis teşkilatı ile ilgili olarak, başta İstanbul Emniyet Müdürü olmak üzere, çok 
çeşitli ve ciddî iddialar vardır. İstanbul Emniyet Müdürü ve onun görev verdiği bazı polis mü
dürlerinin, İstanbul'daki bazı derneklerle ve kanunsuz iş ve eylemler yapmaya eğilimli bazı ki
şi ve kuruluşlarla yakın ilişkilerde olduğu çok açık bir şekilde belirtilmekte ve bazen de istinat-
larıyla gösterilmektedir. Bu kadar yaygın söylentilere rağmen, İstanbul Emniyet Müdürü ve 
onun göreve atadığı yetkililer hakkında, bugüne kadar herhangi bir şey yapılmış mıdır? 
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istanbul'da, gazeteci Çetin Emeç'in -daha birkaç gün önce katledilen- gazeteci İbran Dur-
sun'un ve yine yakın zamanlarda intikam almak amacıyla katledilen emekli başkomiserin ve 
emekli albayın katilleri henüz bulunamamıştır. İstanbul'daki polis teşkilatının -başta İstanbul 
Emniyet Müdürü olmak üzere- bu olayların üzerine niçin gidemediği, aradan bunca zaman 
geçmiş olmasına rağmen, bu olayların failleriyle ilgili herhangi bir ipucunu niçin yakalayama
dığı acaba araştırılmış mıdır? 

Devletin acz içinde olması, mevcut eşkiyalara ve Türkiye'deki kanun ve nizamı bozmak 
isteyenlere cür'et vermektedir. 

Sayın milletvekilleri, Milliyet Gazetesini basan saldırganlardan bir tanesi yakalandıktan 
hemen sonra, hafif olan yarası tedavi ediliyor ve daha sonra polis merkezine getirilirken, bir 
sivil, bir resmî giyimli iki polisin arasında ellerinin dahi kelepçelenmesine gerek görülmüyor... 
Şu resimde de gördüğünüz gibi, bu kabadayıyı, bu şakiyi getiren polisler, âdeta, üzgün bir ifa
de takınmışlar. 

Sayın milletvekilleri, istanbul polisi içinde bu kabadayılarla yakın ilişkileri olanlar mı var 
acaba? Bunu söylerken, istanbul polis teşkilatı içerisinde, her türlü güç koşullara rağmen, her 
türlü geçim zorluklarına rağmen, görevini büyük bir ciddiyetle yapan, kanunların emrettiği 
sorumluluk içerisinde davranan polis memurlarını ve polis amirlerini bu suçlamamın dışında 
tutmak istiyorum. Ancak, eşkiyaya bu kadar cesaret veren ve istanbul polisi içerisinde olduğu 
bilinen yetkililerin mutlaka bulunup, ortaya çıkarılıp cezalandırılması gerektiği kanaatindeyim. 

Şimdi, buradan, bir başka çok önemli noktaya daha değinmek istiyorum : Bu nokta, 
Türkiye'nin bugün, 1983 yılından beri, yedi yıllık ANAP iktidarı döneminde getirilmiş oldu
ğu noktadır. 

Sayın milletvekilleri, 26-27 Eylül tarihlerinde, Strazburg'ta, Avrupa Güvenlik ve işbirliği 
Teşkilatına üye 35 ülkenin parlamenterlerinin katılacağı bir toplantı yapılacak; "AGtK" dedi
ğimiz bu kuruluşun parlamento kanadı oluşturulacak ve 26-27 Eylül tarihlerinde yapılacak olan 
bu toplantının en önemli gündem maddelerinden bir tanesi, "kanun hâkimiyeti, demokrasi, 
basın özgürlüğü ve serbest seçimlerdir." 

Bu toplantıya, Türk Parlamentosunu temsilen katılacak olan sayın milletvekilleri ne söy
leyecekler? Söyleyebilecekleri müspet hususlar var mı? Çok ciddidir sayın milletvekilleri; Türkiye 
Cumhuriyetini, bu iktidar, Avrupa Topluluğuna girmek için, hür dünyanın birleşmiş olduğu 
asgarî müştereklere yaklaştıracağı yerde, Avrupa Topluluğuna girme şansını, Körfez krizinde, 
Körfeze asker göndermekte ve Türk askerinin oralarda kanını akıtmasına yol açacak davranış
larda buluyor bulunuyor, işte en önemli, en tehlikeli gelişmelerden bir tanesi de budur. 

ANAP iktidarı, Türkiye'de bir çığır açmıştır. Bu çığır; keyfî idare, keyfilik çığırıdır ve bu 
keyfî idare tarzının esası da, ANAP İktidarının, hâlâ şirket yapısından kurtulup parti olama
mış olmasından kaynaklanmaktadır. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Sayın milletvekilleri, halkın yüzde 80'i karşınızda olmasına rağmen iktidarda oturmaya 
devam ediliyor. 

ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Yok canım!.. 
ADIL KÜÇÜK (Konya) — Yüzde 8 aldınız. 
İRFAN DEMlRALP (Devamla) — Basın özgürlüğünü tanırriayan uygulamalarına devam 

ediyor. Devletin radyo ve televizyonu, bu Parlamentonun meşru milletvekillerinin teşekkül et
tirmiş olduğu muhalefete, çeşitli bahanelerle kapalı tutulmaya devam ediliyor. Bütün bun-
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lan, yapılacak olan bir genel seçim, kökünden düzeltecek, bütün bu terslikleri kökünden te
mizleyecektir. Ancak, biz bu noktaya gelinceye kadar, yani erken seçimin bu çarpıklığı düzelt
me noktasına gelinceye kadar, bu İktidarı, devletle millet arasında gerçek anlamda köprü teş
kil edip, o şekilde milleti ve devleti yönetmeye davet ediyoruz. 

Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demiralp. 
Hükümet adına cevap vermek üzere, İçişleri Bakanı Sayın Aksu; buyurunuz efendim. 

(ANAP sıralarından alkışlar) 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADÎR AKSU (Diyarbakır) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; istanbul'da Milliyet Gazetesine yapılan saldırı olayı ile ilgili olarak, Samsun Mil
letvekili Sayın irfan Demiralp'in gündem dışı konuşması vesilesiyle huzurlarınızdayım. Bu ve
sileyle, hepinize en derin saygılarımı sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Hepimizin üzüntü ve nefretle karşıladığı, Milliyet Gazetesine saldırı olayı, 7 Eylül 1990 
günü meydana gelmiştir. 10 kişilik bir grup saat 14.30 sıralarında Milliyet Gazetesinin Cağa-
loğlu'daki merkez binasına girerek, ellerinde bulunan sopalarla camları kırmışlar, eşyayı tah
rip etmişler ve orada çalışanların bazılarını darp etmişlerdir. Bu olayı müteakip, Milliyet Gaze
tesindeki görevli güvenlik görevlileri ile bizim o bölgede görev yapan emniyet ekiplerimizin müş
terek çalışması sonucu, bu saldırganlardan 4 kişi derhal olay yerinde ele geçirilmiş, yapılan 
kısa bir sorgulama sonunda, olaya katılan diğer sanıkların da hüviyetleri ve adresleri tespit 
edilmiş; 2 saat sonra, 4 kişi daha ve nihayet akşam da 2 kişi daha yakalanmak suretiyle, top
lam 10 sanık, 8 saat süre içerisinde yakalanıp gözaltına alınmıştır. Yapılan bu sorgulamalar 
sırasında, adı geçen bu kişilerin, Ali Yasak isimli bir şahsın yanında çalışan kişiler olduğu ve 
saldırıyı bunların gerçekleştirdiği, saldırganların da olay günü aynı şahsın istanbul Sultanah
met semtinde çalıştırmakta olduğu bir çay bahçesinde toplanıp, bu kararı verdikten sonra, bi
rer birer Milliyet Gazetesi önüne gelmiş oldukları ve orada da hep birlikte bu saldırıyı düzenle
miş oldukları anlaşılmıştır. Ali Yasak adlı kişinin de, bu olayda teşviki olabileceği düşünüldü
ğünden, bütün il emniyet müdürlüklerine adı geçenin yakalanması konusunda talimat veril
miş, ancak, adı geçen kişi yakalanacağını anlayınca, iki gün sonra, kendiliğinden gelerek is
tanbul Emniyet Müdürlüğüne teslim olmuştur. Bu şekilde, olaya karışan bütün sanıklar suç 
aletleriyle birlikte ele geçirilmiştir. Soruşturma devam ediyor ve öyle zannediyorum ki, bugün 
de adliyeye sevk edilmiş olacaklardır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şunu ifade edeyim ki, devletimiz ve onun güvenlik 
güçleri, bütün ülkede olduğu gibi İstanbul'da da meselelere hâkimdir. Bundan bir hafta önce, 
yine güvenlik güçlerimizin yapmış olduğu başarılı bir operasyon sonunda, ele geçirilen ayrı 
iki örgütün gerçekleştirmiş olduğu birtakım olaylar da aydınlanmış; basın ve televizyon yoluy
la da kamuoyunun bilgilerine sunulmuştu. Bu iki örgütün, istanbul'da daha evvel Kâğıthane 
ve bilahara da İETT soygununu gerçekleştirmiş oldukları, yine bir polis memurumuzu şehit 
etmiş oldukları, bir emekli subayı yaralamış oldukları tespit edilmiş; bu konuda basın ve tele
vizyon yoluyla geniş bilgi verilmişti. Aynı şekilde, güvenlik güçlerimiz bütün imkânlarıyla, olay
lara karışanları, kanun kaçaklarını takip edip, adalet önüne çıkarmak için azimli ve kararlı 
bir şekilde görev yapmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım biraz önce burada konuşurken, istanbul Emniyet Müdürü ve onun 
getirdiği bazı görevlilerin, bazı dernek ve kişilerle de işbirliği halinde olduğu hakkında duyum
lar aldığını ifade ettiler. Varsa bildikleri, ellerinde belgelerle gelsinler, biz bu olayların, bu tip 
meselelerin üzerine gideriz; yalnız, getirip bize versinler ve söylesinler. 
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Ayrıca, yakalanan sanığın, iki polis arasındaki resmini göstermek suretiyle, polislerin çok 
gönülsüz oldukları şeklinde bir ifade kullandılar. Bakın, olaya karışan 10 sanık 8 saat içerisin
de yakalanarak adalet huzuruna çıkarılacak hale gelmişlerdir. Onun için, arkadaşımın bu şe
kilde konuşmasına, "biraz insaf" derim. 

Ayrıca, değerli arkadaşım, burada, Anavatan Partisinin henüz parti olmadığından bah
settiler; ben, buna bir şey söylemeyeceğim; ama, en son, 19 Ağustosta yapılan seçimler herhal
de kendilerine bir cevap verecek durumdadır. Bayrampaşa'da, Etimesgut'ta kaçıncı parti ol
dukları meydandadır. Onun için, aziz milletimiz, aziz vatandaşımız bunun cevabını kendileri
ne vermişlerdir. (ANAP sıralarından alkışlar, DYP sıralarından gürültüler) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; demokratik parlamenter rejim içerisinde, basın ve 
haber alma hürriyetinden asla vazgeçilmeyeceğine inanan bizler ve Hükümetimiz, bu çirkin 
saldırıyı da en yüksek düzeyde şiddet ve nefretle kınamıştır. Bugüne kadar okluğu gibi, bugün
den sonra da, basın özgürlüğünü ve halkımızın haber alma hürriyetini sağlamak için her türlü 
tedbiri almakta kararlıyız. Esasen, uzun zamandan beri, gazetelerimiz gerek duyup da bize 
müracaat eden bazı köşe yazarlarımız ve gazetecilerimiz için de koruma tedbirleri almaktayız 
ve bunları devam ettirmekteyiz. Milliyet Gazetesine saldıranların tümünün kısa bir süre içeri
sinde yakalanmış olması bu müessif olaydaki bir tesellimizdir. 

Sözlerime son vermeden önce, bir kere daha şiddet ve nefretle kınadığım saldırı olayı se
bebiyle, Türk basınına ve Milliyet Gazetesinin değerli yönetici ve çalışanlarına tekrar geçmiş 
olsun der, hepinize sevgiler, saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Federal Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı ibrahim Ozdemir'in dönüsüne kadar Devlet 

Bakanlığına, Devlet Bakam Mustafa Taşar'm vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/1347) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup bilgilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
6-8 Eylül 1990 tarihleri arasında Federal Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı İbrahim 

Ozdemir'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Mustafa Taşar'ın vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kıd'un, (6/837) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına iliş

kin önergesi (4/199) 
BAŞKAN — Bazı sözlü soruların geri verilmesine dair önergeler vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 477 nci sırasında yer alan 6/837 esas numaralı söz

lü soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Mustafa Kul 
Erzincan 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
1 — Kars Milletvekili Mahmut Altnak'tn, (6/727) ve (6/839) numaralı sözlü sorularım geri 

aldığına ilişkin önergesi (4/200) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 415 ve 479 uncu sıralarında yer alan 6/727 ve 6/839 

esas numaralı sözlü soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergelerimi geri alıyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Mahmut Almak 
Kars 

BAŞKAN^- Soru önergeleri geri verilmiştir. 
4. — 10/64 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun çalışma 

süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1348) 

BAŞKAN — 10/64 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komis
yonun çalışma süresinin uzatılmasına dair bir tezkeresi vardır; okutup oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Kurulun 30.1.1990 tarihli 70 inci Birleşiminde kurulan Tıp Fakültelerinden mezun 

olan öğrencilerin gerekli bilgi ve beceriye sahip olmadıkları iddialarını ve bu yetersizliklerinin 
nedenlerini tespit etmek amacıyla kurulan (10/64) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyo
nunun görev süresi 21.8.1990 tarihinde bitmiştir. 

Çalışmalarını tamamlayabilmesi için 22.8.1990 tarihinden itibaren 3 ay daha uzatılmasını 
arz ederim. 

Saygılarımla. 
Mustafa Kalemli 

Kütahya 
Komisyon Başkanı 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, Meclis Araştırması Komisyonunun istediği üç ay
lık ilave süreyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — Bazı milletvekillerine izin verilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1345) 

BAŞKAN — Bazı sayın milletvekillerinin izinli sayılmaları hakkında Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel kuruluna 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin, hizalarında gösterilen süre ve nedenlerle izinli 

sayılmaları, Başkanlık Divanının 6.9.1990 tarihli toplantısında uygun görülmüştür. 
Genel Kurulun onayına sunulur. 

t. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Kars Milletvekili Sabri Araş, hastalığı nedeniyle 12.3.1990 tarihinden geçerli olmak üzere 

61 gün, 
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Ağrı Milletvekili Hasan Fecri Alpaslan, hastalığı nedeniyle 22.4.1990 tarihinden geçerli 
olmak üzere 55 gün, 

Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi, hastalığı nedeniyle 3.5.1990 tarihinden geçerli olmak üzere 
39 gün, 

Konya Milletvekili Mehmet Şimşek, hastalığı nedeniyle 24.5.1990 tarihinden geçerli olmak 
üzere 15 gün, 

Ankara Milletvekili Onural Şeref Bozkurt, hastalığı nedeniyle 5.9.1990 tarihinden geçerli 
olmak üzere 20 gün.' 

BAŞKAN — Sırasıyla teker teker okutup, oylarınıza sunacağım : 
Kars Milletvekili Sabri Araş, hastalığı nedeniyle 12.3.1990 tarihinden geçerli olmak üzere 

61 gün, 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ağrı Milletvekili Hasan Fecri Alpaslan, hastalığı nedeniyle 22.4.1990 tarihinden geçerli 

olmak üzere 55 gün, 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi, hastalığı nedeniyle 3.5.1990 tarihinden geçerli olmak üzere 

39 gün, 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Konya Milletvekili Mehmet Şimşek, hastalığı nedeniyle 24.5.1990 tarihinden geçerli olmak 

üzere 15 gün, 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ankara Milletvekili Onural Şeref Bozkurt, hastalığı nedeniyle 5.9.1990 tarihinden geçerli 

olmak üzere 20 gün. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6. — Kars Milletvekili Sabri Aras'a ödenek ve yolluğunun verilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi 
(3/1346) 

BAŞKAN — Kars Milletvekili Sayın Sabri Aras'a, ödenek ve yolluğunun verilebilmesi hak
kında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup, oylarınıza su
nacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Hastalığı nedeniyle geçen yasama yılında aralıksız olarak iki aydan fazla izinli sayılan Kars 

Milletvekili Sabri Aras'a ödenek ve yolluğunun verilebilmesi, İçtüzüğün 130 uncu maddesi ge
reğince Genel Kurulun onayına sunulur. 

I. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler" kıs

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin ve 29 arkadaşının, Kırklareli ili Lüleburgaz ilçesindeki 

iki adet Devlet Üretme Çiftliğinin Libyalılara satılacağı iddialarını tespit etmek amacıyla Meclis araştır-
mast açılmasına ilişkin önergesi (10/78) 

BAŞKAN — 1 inci sıradaki, Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin ve 29 arkadaşının, Kırk
lareli tli Lüleburgaz ilçesindeki iki adet Devlet Üretme Çiftliğinin Libyalılara satılacağı iddia
larını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin öngörüşmelerine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Yok. 
Bu önerge üzerindeki öngörüşmeler, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

2. — Niğde Milletvekili Raşit Daldal ve 36 arkadaşının, Ankara ilindeki hava kirliliğinin neden
lerini ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açümasma ilişkin önergesi 
(10/79) 

BAŞKAN — 2 nci sıradaki, Niğde Milletvekili Raşit Daldal ve 36 arkadaşının, Ankara 
ilindeki hava kirliliğinin nedenlerini ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesinin müzakeresine geçiyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
içerisinde bulunduğumuz bugünlerde, Ankara'da artan hava kirliliği insan ve her türlü 

canlı sağlığını çok ciddî biçimde tehdit eder hale gelmiştir. 
insanların nefes almakta fevkalade güçlük çektiği, aldığı her nefeste biraz daha zehirlen

diği Ankara'da, hava kirliliği meselesi bugün birdenbire ortaya çıkan ani bir olay değildir. Uzun 
yıllardan beri üzerinde durulan ve hassasiyetle takip edilen bir konudur. 

Kalıcı ve daimî olarak doğal gazla ısınma projesinin başlatılmasının hedefi budur. 
Ancak, doğal gazla ısınma uygulamasının tamamlanmasına kadar, alınan kirliliği önleyi

ci tedbirlerin uygulanmasında sapmalar yapıldığı için, içinde bulunduğumuz günlere gelinmiş
tir. Korkarız ki kirlilik daha da artacak, toplu ölümlere ya da kalıa rahatsızlıklara neden olacaktır. 

ön çalışmaları 1983 ve 1984 yıllarında başlatılan, 1986 yılında da uygulamaya başlanan, 
ciddî ve tavizsiz takiple, bu kış dönemine kadar Ankaralılara temiz havalı bir Ankara sağlayan 
uygulamadan niçin vazgeçilmiştir, vazgeçilmektedir? 

Hava kirliliğinin önlenmesi için, devletin ithal edilen ve edilecek, kükürt oranı, nem ve 
kül oranı düşük kömüre uyguladığı teşvik ve sübvansiyona rağmen, hangi düşünce ile savsat
ma sureti ile bugünlere gelinmiştir? 

Ankara Büyük Şehir Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda uygulanan sistemle temiz havalı bir 
Ankara yaratıldığı, bilimsel verilerle ve yaşayanların da gözlemleri ile açıkça belli olduğu hal
de, bu tedbirler ve takip niçin terk edilmiştir? 

— 57 — 



T.B.M.M. B : 5 11 . 9 . 1990 O : 1 

Ankara'nın kömür ihtiyacı bellidir. Bu sene içinde ne kadar kaliteli kömür girişi olmuş
tur? Yoğun şekilde Ankara'ya sokulan düşük kaliteli kömür girişine niçin göz yumulmuştur? 
Bu tip kömürlerin girişini önlemek, yakılmasına mani olmak için, karadan ve havadan yapılan 
takiplerden hangi düşüncelerle vazgeçilmiş ya da savsatılmıştır? Yine, bu tip kömürün ticareti
ni yapanlara neden göz yumulmuştur? Kömür tüccarlarına Ankara'lıların sağlığını hangi se
beplerle ipotek etmiştir? ölüm denemez. Ankara Büyük Şehir Belediyesi, Ankara'yı ve Anka
ra'da yaşayanları ölümle niçin karşı karşıya getirmiştir? Neden bu yolu denemiştir? Kirlilik 
oranı gittikçe artarken, yaptığı açıklamalarla niçin aksini duyurmuştur? 

tki-üç kademeli alarm planlarının uygulanmak zorunda kalındığı bugünlerde, Ankara Bü
yük Şehir Belediye Başkanı niçin yanıltıcı ve işi hafife alır şekilde beyanlarda bulunmaktadır? 

özetlemeye çalıştığımız hususların açıklığa kavuşturulması ve gerekli tedbirin alınması ba
kımından, bir Meclis araştırması açılması inancındayız. 

Yüce Meclisin bu çok önemli konu üzerinde durması ve araştırmak için Anayasanın 98 
inci maddesi, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince Meclis araştır
ması açılmasını arz ve talep ederiz. 20.12.1989 

Raşit Daldal (Niğde) ve arkadaşları 

BAŞKAN — içtüzüğümüze göre, sırasıyla, Hükümete, siyasî parti gruplarına ve önerge
deki birinci imza sahibine veya onun göstereceği bir arkadaşa söz vereceğim. 

tik olarak, Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Konukman konuşacaktır. 
Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (istanbul) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; Niğde Milletvekili Raşit Daldal ve 36 arkadaşının, Ankara ilindeki hava 
kirliliğinin nedenlerini ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla vermiş oldukla
rı Meclis araştırması önergesi münasebetiyle huzurunuzda bulunuyorum. 

Hava kirlenmesi, geniş anlamda, havanın doğal yapısında bulunan esas maddelerin oran
larının değişmesi veya yapısına yabancı maddelerin girmesi sonucu, insan.sağlığını ve huzuru
nu bozan, hayvan, bitki veya eşyaya zarar verebilecek derecede kirlenmesi şeklinde tanımlan
maktadır. 

Günümüzde en önemli çevre problemlerinden biri olan hava kirlenmesi, ülkemizde de hızla 
artan nüfus ve bunun sonucu olarak şehirlerde yerleşim alanlarının uygun bir şekilde planlan
mamış olması, motorlu araç sayısındaki artış ve hızlı sanayileşme sonucu her geçen gün biraz 
daha artmaktadır. 

Hava kirliliğinin sağlığa da önemli etkileri vardır. Bu etkileri; solunum yolu hastalıkları, 
kardiyovasküler hastalıklar, alerjiler, psikosomatik hastalıklar, kanser türünde ve buna karşı 
dispozisyonlar şeklinde mütalaa edebiliriz. 

Ankara'da 1960'h yıllarda Sağlık Bakanlığımız bünyesinde başlatılan hava kirliliği ölçüm 
çalışmaları, daha sonra ülke çapında yaygınlaştırılmıştır. Bugün 67 il ve 3 ilçemizde toplam 
102 yarı otomatik ölçüm cihazlarıyla yapılan çalışmalar, Ankara'da Sağlık Bakanlığımıza bağ
lı kuruluşlardan biri olan Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezleri Başkanlığı Çevre Sağlığı Araş
tırma Müdürlüğü bünyesinde bulunan Hava Kirlenmesini Kontrol ve Araştırma Laboratuar
larında denetlenmektedir ve elde edilen sonuçların istatistiksel olarak değerlendirmeleri mun 
tazam olarak yapılmaktadır. 
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Ankara'da sekiz ayrı semtte bulunan ölçüm istasyonlarında yarı otomatik ve tam otoma
tik ölçüm cihazları paralel olarak çalışmakta ve elde edilen sonuçlar, saatlik ortalamalar ola
rak değerlendirilmektedir. Ekim 1990'dan itibaren yapılacak çalışmalar, Ankara'nın daha ön
ce hiç ölçüm yapılmamış Telsizler ve Keçiören semtlerinin de dahil olduğu, Çankaya, Küçüke-
sat, Cebeci, Yenimahalle, Keçiören, Bahçelievler semtlerine yerleştirilen ve bu kış döneminde 
faaliyete geçebilecek olan, diğer ülkelerdeki örneklerine benzer şekilde oluşturulmuş bağımsız 
ölçüm kabinlerinde gerçekleştirilmektedir. Bu ölçüm çalışmaları, merkez laboratuvarlarının yer 
aldığı Sıhhiye semti de dahil olmak üzere, sekiz istasyondan müteşekkildir. 

Sayın milletvekilleri, toplum sağlığının korunması amacıyla, özel kanunları ile görev ya
pan mahalli idareler, belediyeler ve diğer kurum ve kuruluşların hizmete yönelik uygulamala
rını denetlemek ve gerektiğinde yönlendirmek üzere, devlet adına Sağlık Bakanlığı birinci de
recede yetkili ve görevli ve sorumlu bulunmaktadır. 

Yasal olarak esas alınan mevzuat, (Bakanlığımızın teşkilat ve görevleri hakkındaki 181 sa
yılı Kanun Hükmündeki Kararname ile 1930 yılında yürürlüğe giren 1593 sayılı Umumî Hıf-
zıssıhha Kanunu) hava kirliliği problemlerini dolaylı olarak ele almaktadır. 

Umumî Hıfzıssıhha Kanununa istinaden yayımlanan 508 sayılı Gayri Sıhhî Müesseseler 
Yönetmeliği, -ki, bu yönetmelik, Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 270 inci maddesine göre 
yayınlanmıştır- gayri sıhhî müesseselerin sınıflarını, tesislerin yer seçimi, tesis izni ve açılma 
ruhsatı verilme esaslarını açıklayan ve mevzuat hükümlerine uygun faaliyetler göstermeyen te
sisler hakkında alınacak tedbirleri belirleyen bir yönetmeliktir. 

Yine bu arada, Sağlık Bakanlığının yetkileri arasında bulunan 2872 sayılıÇevre Kanunu 
.hükümlerine göre, -ki, bu kanan 1983 yılında yürürlüğe girmiştir- çevre tabiî kaynaklarının 
korunması, çevrenin tahrip edilmeden teknolojik gelişmelerin sağlanması, çevresel problemle
rin ve karşılıklı etkileşimlerin kontrolü, su ve hava kirliliğinin önlenmesi, ülkenin bitki ve hay
van varlığıyla doğal ve tarihsel zenginliklerinin korunarak, bugünkü ve gelecek kuşakların sağlıklı 
yaşam düzeylerinin geliştirilmesi ve güvence altına alınmasına yönelik düzenlemeleri ve ön
lemleri kapsamaktadır. 

Sağlık Bakanlığı çerçevesi içerisinde yapılan hizmetler arasında, Hava Kalitesinin Korun
ması Yönetmeliği de vardır. 1986 yılında yürürlüğe giren bu yönetmelik, Çevre Kanununun 
etkin uygulanmasından müteşekkildir. Bu yönetmeliğin birinci amacı, her türlü faaliyet sonunda 
atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki emisyonları kontrol altına 
almak, insan ve çevresini, hava alıcı ortamlardaki kirlenmelerden doğacak tehlikelerden koru
mak, hava kirlenmesi sonucu ortaya çıkan, umuma ve komşuluk münasebetlerine önemli za
rarlar veren olumsuz etkileri gidermek ve bu etkilerin ortayı çıkmasını sağlamaktan ibarettir. 

Bu yönetmelikte adı geçen yetkili merci, resmî izinlerin verilmesinde ve denetim görevinin 
ifasında, 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 268 ve 275 inci maddelerine göre Sağlık 
Bakanlığı ile bu kanunun yetkili kıldığı kurum ve kuruluşlardır. 

Sağlık Bakanlığımızın, toplum sağlığının korunmasında en önemli faktörü oluşturan çev
re kirliliğinin azaltılması ve önlenmesi, izlenmesi ve kontrol altına alınması amacıyla yürüttü
ğü çevre sağlığı hizmetleri çerçevesinde, hava kirliliği konusu üzerinde de önemli etkileri ve ça
lışmaları vardır. Bu cümleden olmak üzere, Bakanlığımız bünyesinde daha önce şube müdür
lüğü seviyesinde ele alınan çevre sağlığı hizmetleri, 1985 yılından itibaren daire başkanlığı 
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seviyesinde yürütülmeye başlanmıştır. Kurulan Çevre Sağlığı Daire Başkanlığında, Hava Kirli
liği ile Sınaî Kuruluşlar Sağlığı Şubeleri yoğun bir şekilde bu alandaki çalışmalarını sürdür
mektedirler. Ankara'da Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı bünyesinde, Çevre Sağ
lığı Araştırma Müdürlüğüne bağlı bir Hava Kirlenmesi Kontrol Araştırma Laboratuvarı mev
cuttur. 

Bugün, yine Ankara'da yürütülmekte olan hava kirliliğinin ölçülmesi, izlenme ve değer
lendirilmesi faaliyetlerinin yanı sıra, ülke genelinde yürütülmekte olan çalışmaların sonuçları 
merkez laboratuvarlarında istatistiksel olarak değerlendirilmekte ve aksayan sonuçlar tespit edil
mektedir. Elde edilen sonuçlar ilgili mercilere bildirilerek, gerekli durumlarda tedbirlerin alın-

1 ması temin edilmektedir. 
Ayrıca, Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği gereğince, Türkiye'de çeşitli endüstriyel 

tesislere verilebilecek emisyon izinleri de Bakanlığımızca değerlendirilmektedir. 
Sağlık Bakanlığı, ayrıca, hava kirliliği konusunda çalışma yapan uluslararası kuruluşlar 

nezdinde de millî bir odak noktasını üstlenmiş bulunmaktadır. 
Bilindiği gibi, hava kirleticilerinin uzun ve kısa vadeli sınır değerleri, belirli kıstaslar içeri

sinde belirlenmiştir. Hava kirleticileri olarak, kükürtdioksit, kükürttrioksit, endüstriyel bölge
lerde bulunan karbonmonoksit, azotdioksit, azotmonoksit, klor, klorlu hidrojen ve gaz halin
deki anorganik klorürler hava kirleticileri arasında yer alırlar. Bunların, uluslararası değerler
den fazla veya az olması halinde birtakım tedbirler uygulanır. Yine, bu arada florlu hidrojen 
ve gaz halde anorganik florürler, ozon, foto kimyasal oksitleyiciler, hidrokarbonlar, hidrojen 
sülfür, havada asılı partikül maddeler ve endüstri bölgelerinde meydana gelen diğer mikron 
ve daha küçük partiküller hava kirleticileri arasında mütalaa edilebilir. 

Başta Ankara olmak üzere, İstanbul, Bursa, tzmit, Erzurum, Kayseri, Sivas gibi kükürt 
içeriği yüksek fosil yakıtların kullanıldığı birçok şehirlerimizde, kış aylarında, yukarıda belir
tilen sınır değerlerinin aşıldığı günlere rastlanmaktadır. 

Kirliliğin yüksek olduğu durumlarda alınması gereken acil terbirlere yön vermek üzere, 
aşağıdaki uyarı kademeleri belirlenmiştir : Bildiğiniz gibi, birinci uyarı kademesi 700 ila 400 
PM değerleri arasındadır. İkinci kademe 1 000 ila 600, üçüncü kademe 1 500 ila 800, dördüncü 
kademe de 2 000 ila 1 000 değerleri arasındadır. 

Hava kirliliğine karşı alınması gereken tedbirleri de şöyle sıralamak mümkündür : 
Kısa vadede alınması gerekli tedbirler; uygun yakıt seçimi; yakma tekniğine göre yakılma

sı ve tam yanmanın sağlanması, denetim sonucu, tekniğine uygun yakmayanlara ve hatalı gö
rülenlere cezaî müeyyidelerin uygulanması, kalorifer yakıcılarının eğitilmesi, alev borularının 
her hafta temizlenmesi, yakıt tasarrufu, taşıt araçlarının kontrolü, kalorifer sobalarının yak
ma saatlerinin düzenlenmesi şeklinde özetlenebilir. 

Orta vadede alınması gereken tedbirler de, yüksek kalorili yıkanmış, elenmiş, yüzde l'den 
az kükürtlü linyit; kükürtü azaltılmış motorin verilmesi ile yine, yakma sistemlerinin ıslah edil
mesi, binalarda ısı yalıtımı ve baca filtrasyonudur. 

Uzun vadede ise, büyük şehirlerde nüfus artışının önlenmesi için kentlerin dikey büyüme
sine engel olunması ve imar planına uygun olmayan yapılara son verilmesi; yeşil alanların ge
nişletilmesi, toplutaşımacılığa önem verilmesi, merkezî ısıtma sistemi, doğalgaz ve elektrikle 
ısıtma gibi tekniklerin kullanılmasıdır. 

Bakanlığımızda ileriye yönelik planlama çalışmaları şöylece özetlenmektedir : 
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Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen Altıncı Beş Yıllık Kal
kınma Planı çalışmaları kapsamında kurulmuş olan ve başkan yardımcılığı Refik Saydam Hıf-
zıssıhha Merkezi Başkanlığınca yürütülen Hava Kalitesi Yönetmeliği özel thtisas Komisyonu 
tarafından hazırlanmış olan raporda, hava kalitesinin en uygun bir seviyeye getirilmesi konu
sunda bugüne kadar yapılmış olan çalışmalar da değerlendirilerek, ileriye yönelik olarak yapı
lacak çalışmalar için hazırlanacak bir master plan çerçevesinde, ülkemiz şartlarını da dikkate 
alarak, insan ve çevre sağlığının korunmasına yönelik en uygun çözümlerin tespit edilmesi ve 
gerekli kamuoyunun oluşturulması amaçlanmıştır. 

Bu amaca yönelik olarak yapılacak olan çalışmalar da şunlardır : 
Hava kalitesi korunması organizasyonu esaslarının tespit edilmesi, emisyon envanterinin 

oluşturulması, genel verilerin elde edilmesi, meteorolojik envanterlerin tespit edilmesi, alan sı
nırlarının tespit edilmesi ve hava kalitesinin tespit edilmesi, Hava Kalitesinin Korunması Yö
netmeliğinin geliştirilmesi, eleman eğitimi, hava kalitesiyle ilgili araştırmaların desteklenmesi, 
kontrol stratejilerinin geliştirilmesi şeklinde belirlenmektedir. 

Biz, bu Meclis araştırması önergesini veren arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyoruz. Ba
kanlığımız adına sunduğumuz bu bilgiler çerçevesi içerisinde, bu Meclis araştırmasının yüksek 
huzurlarınızla kabul edilmesi halinde, daha ciddî çalışmalar yapabileceğimizi arz eder, hepini
ze saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gruplar adına ilk konuşma, doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Fuat Kıtcı'nın. 
Buyurun Sayın Kılcı. 

DYP GRUBU ADINA FUAT KILCI (tzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu
günkü gündemimizin 2 nci sırasında 10/79 sıra sayısıyla yer alan ve Niğde Milletvekili Raşit 
Daldal ve 36 arkadaşının, Ankara ilimizdeki hava kirliliği ile ilgili olarak vermiş oldukları Meclis 
araştırması önergesi üzerinde, DYP Grubu adına söz almış bulunuyorum; hepinizi sevgi ve saygı 
ile selamlıyorum. 

Ülkemizin nüfus yoğunluğu bakımından ikinci büyük şehri olan Ankara tlimizin, diğer 
• bazı büyük şehirlerimizde olduğu gibi, hava kirliliğinden etkilendiği bir gerçektir, hatta hava 
kirliliğinden etkilenen şehirlerimizin en başındadır diyebiliriz. 

Hava kirliliği, havanın durgun, soğuk ve yağmursuz olduğu günlerde belirgin hale gelmekte 
ve etkili olmaktadır. Bu şehirdeki insanlarımızın hava kirliliğinden şikâyetleri, şehrin gelişmesi 
ve büyümesi senelerinde başlamıştır. 

Aslında, olay bellidir; yani, hava kirliliğini meydana getiren sebepler bellidir. Hatta bunu 
yoldaki vatandaşa sorsak, o, hemen sebepleri sıralayabilir. Ya tedbirler ile önlemler?., tşte ora
da takılıp kalmaktayız. Hava kirliliğini önleme açısından, gerek devlet ve hükümetlerimiz, ge
rekse belediyelerimiz, o günlerde akla gelen birçok tedbir düşünmüşler, hatta pek çoğunu da 
uygulamaya koymuşlardır. Bugüne kadar ki uygulamalarda neler yapılmıştır ve işlerlikleri ne 
ölçüde olmuştur dersek, işte orada takılıp kalıyoruz. 

Hava kirliliğine ilk sebep, soba ve kaloriferde kullanılan, kükürt oranı yüksek linyit kö
mürleridir denmiştir. Bunun önlenmesi için, yakılmasını öğretici kurslardan, ithal-kömüre ka
dar her önlem tatbike konmuştur. Tam başarı sağlanmıştır diyemeyiz; çünkü, kirlilik devam 
etmiştir. Şimdi, çözüm olarak doğalgaza bağımlı ısınma yoluna gidilmesi önerilmiş, tatbike 
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konmuş; fakat, bu proje de her nedense, önergeye göre Ankara Belediyesi tarafından yavaşa 
alınmış, hatta durdurulmuştur. Bu proje, bu aşamada bırakılamaz; bizce, devam etmelidir; ne
ticesi, muhakkak ki, hava kirliliği bakımından önleyici olacaktır. Pahalı oluyor, pahalı bir pro
jedir demek kanımızca yanlıştır. Her nimetin bir külfeti olacaktır. Eğer bizler daha temiz bir 
atmosferde yaşamak istiyorsak, bunun gereklerini ve harcamalarını yapmalıyız ki, daha temiz 
bir havaya kavuşalım. 

Kıymetli arkadaşlarım, aslında, hava kirliliğini önlemenin günümUz şartlarında nasıl ola
bileceği, nasıl tedbirlere ihtiyaç olduğu biliniyor; fakat, ne yazık ki, gerekenler yerine getirile-
miyor. Nedenler belli, çözümler de belli, fakat uygulama yok veya çok az. Bizce, bu olay be
nimsenmeli ve üzerine gidilmelidir. "Nedir bu çözümler, neler yapılmalıdır?" sorularına karşı 
şunları önerebiliriz : 

Ülkemiz nüfusunun yarısından fazlası 12 büyük şehrimizde toplanmaktadır. Büyük şehir
lere göç önlenmelidir. Halkımızın bulundukları mahalde barınmaları, büyük şehri cazip hale 
getiren sebeplerin mahalline götürülmesi ile sağlanmalıdır. Palyatif çözüm gibi görünse de, ev
velce tatbike konmuş katı yakıtın yakılma tekniğinin öğretilmesi, bacaların bakımı, eğitilmiş 
kaloriferci kullanımı, kükürt oranı düşük kömür yakılması, ithal kömüre yakın kömür rezervi 
bulunan kalitesi yüksek kömür ocaklarımızın işletilmesinin genişletilmesi, doğalgaza bağımlı 
ısınma sistemlerinin kurulması akla gelmektedir. 

Diğer bir öneri olarak da şunu belirtmek istiyorum : Ankaramızda motorlu kara taşıtları
nı denetimi vardır. Bunun üzerinde biraz fazla durmak istiyorum. Çünkü, şimdi size TÜBİ
TAK'ın 1969-1971 yılları arasındaki bir araştırmasının bazı neticelerini vermek istiyorum. An
kara'da, 1969 yılında 45 bin motorlu araç kayıtlı iken hava kirliliğinin yüzde 65'inin bu motor
lu araçların egzoz gazlarından kaynaklandığı tespit edilmiş. Bugün ise, 300 bine yaklaşan taşıt 
sayısı dikkate alındığında, kirlilik oranının yüzde 80'lere yaklaştığını söylemek yanlış olmasa 
gerektir. Bu araştırmaya göre, hava kirliliğinin yarısından fazlası, hatta üçte ikisinden fazlası 
petrole dayalı motorlu kara taşıtlarından kaynaklanmaktadır. 

Yine aynı rapora göre, egzoz gazlarından kaynaklanan ve zehirli bir gaz olan karbonmo-
noksit gazının payı yüzde 77'dir. Bu miktar, havada bulunması gereken miktar karbonmonok-
sit gazının 5 katıdır. 

Egzoz gazlarının bu tehlikeli nitelik ve niceliğine, gerçek pekçok faktörün söz konusu ol
masına karşın, taşıtların üretim teknolojisi ve kalitesiyle, kullanımlarındaki bakım, onarım hiz
metlerindeki kalitesizlik ve hatalardır diyebiliriz. 

Batı ülkelerinde, bu egzoz gazının hava emisyonunu sağlayıcı önlemler bulunmuş ve tat
bike konmuştur. Egzoz gazlarının kirliliğinin önlenmesi için, ekonomiklik ve eliminasyon oranlan 
çok daha yüksek olması nedeniyle yaygın uygulamaya alınmış, katalitik konvektör kullanımı 
bunun çözümüdür. Yine, günümüzde, ABD, Japonya, Kanada, Avustralya ve Avrupa ülkele
rinde bu sistem kullanılmaktadır. Bu sistemin, taşıt maliyetini sadece yüzde 2 oranında artıran 
bir ilaveyle mümkün olduğu, verilen bilgiler arasındadır. 

Zorunlu otomotiv emisyon kontrolünü ilk başlatan ABD'de yapılan araştırmalarda, 
1975-1985 yılları arasında taşıt sayısında yüzde 24; bu taşıtlarda yapılan kilometre artışlarında 
yüzde 39 artış olmasına karşın, benzin kullanımında yüzde 7 gibi bir tasarruf sağlanmıştır. 
Hava kirliliğinde de yüzde 50'nin üzerinde azalma olmuştur. Otomotiv endüstrisine bu ka-
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talitik konvektör benimsetilmeli, hatta mecbur edilmelidir. Devlet organlarına, motoru güçten 
düşmüş, kompresyonu düşük, enjektörü bozuk motorlu araçların trafikten men edilmesi yet
kileri verilmelidir. 

Şehrimizde sık sık karşılaşıyoruz; önümüzdeki bir araç, sanki akaryakıt ile değil de, katı 
yakıtla çalışıyor... Bir duman ki, göz gözü görmüyor... Bunun nedeni, dizel motorun ya komp
resörü düşük, rektefe istiyor veya enjektör ayarı bozuk, vakum istiyor. Bu gibi araçlar ilgili 
makamlarca, derhal trafikten men edilmelidir, bakıma, onarıma alınmalıdır; oto vizelerinde 
bu bakımlar yaptırılmalıdır. 

Burada, Birinci ANAP İktidarının yaptığı bir hatadan özellikle bahsetmek istiyorum. O 
dönemde mazot fiyatları, benzine göre daha ucuzdu. Şoför esnafına teşvikler verilerek dizel 
motor almaları, araçlarına takmaları teşvik edildi. Şoför esnafı, bu motorları aldı, araçlarına 
taktı. Sonra, mazot fiyatları benzin fiyatlarına yaklaştırıldı, fiyat cazibesi kayboldu. Dizel mo
torunun bakımı da, benzinli motorlara göre daha sık yapılan ve pahalı bir bakım olduğundan, 
cazibesi tamamen kayboldu. Bugün, şoför esnafı, dizelden benzinliye dönme arayışları içinde
dir. Tabiî ki, bu dönüşümü.sağlayacak parayı bulabilirlerse... Şoför esnafı bu uygulamadan 
zararlı çıkmıştır, hepsi de bu uygulamadan şikâyetçidir. Şoför esnafı, başta yapıldığı gibi, yeni 
değişiklik için de tekrar destekleme görmelidir. 

Değerli milletvekilleri, ülkemiz, kalkınma çabası içinde olan bir ülke olması nedeniyle, 
dert ve sorunları çoktur; ancak, bu dert ve sorunları, planlı, programlı, bilinçli bir şekilde yap
tığımız veya yapmaya başladığımızın akabinde bozmadan, iyi araştırmış olarak, teknolojisine 
uygun, yeni teknolojileri takip ederek yaparsak, hedefimize kısa sürede ulaşırız. Aksi takdirde, 
yazboz tahtası gibi, karşımızda boş bir tablo buluruz. Bu ve bunun gibi, bazı problemlerimizi 
iç polotikaya da alet etmememiz gerekir; fakat bunu yapabilene bravo... 

Vatanımızın güzel illerinden olan, bir de üstelik Başkentimiz Ankara'nın, hava kirliliği so
rununu bir an önce çözmek hepimize düşen borçtur. En kısa sürede hava kirliliği çözülmüş 
bir Ankara'yı görmek hepimizin arzusu olmalıdır. Bu önergeye olumlu oy kullanacağımızı be
lirtiyor, Grubum ve şahsım adına hepinizi saygılarla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kılcı. 
SHP Grubu adına, Sayın tbrahim Tez; buyurun. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA İBRAHİM TEZ (Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Niğde Milletvekili Sayın Raşit Daldal.ve arkadaşlarının, Ankara tündeki hava kirliliği nede
niyle alınacak önlemleri saptamak amacıyla ilgili Meclis araştırmasına ilişkin önergesi üzerin
de düşüncelerimizi aktarmadan evvel, şahsım ve Partim adına, Yüce Meclisi en derin saygıla
rımla selamlıyorum. 

Çevre sorunları, kuşkusuz, günümüzün en önemli sorunlarından biri. Doğal dengenin ya
şamı, tehdit altında. Dünyamız hızlı bir şekilde kirlenme olgusunu yaşamakta. Kirlenme çağı
na hızlı bir şekilde yaklaşıyoruz. Hava kirliliği kentlerimizde ölümcül hastalıklara yol açmak
ta; toprak, orman yok olmakta, tarım alanları çöllere dönüşmekte; ormanlarımız, göllerimiz, 
su kaynaklarımız kullanılmaz duruma gelmektedir. Doğanın ciğerleri soluk alamaz duruma 
gelmektedir. 

Dünyaca bunun önemi algılanamaz ve önlem alınamazsa, dünyamız ileride ölü bir geze
gen olacaktır. Yaşlı dünyamızın ekolojik dengesi, insanoğlunun kendi yaşamını daha rahata 
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erdirmek için yaptığı bazı çabaların sonucunda giderek bozulmakta, bu da, daha rahat yaşadı
ğımızı sandığımız biz insanlarla birlikte doğadaki tüm canlıların yaşamını tehlikeye atmakta, 
hatta, bazen canlıların arasında bir türün yok olmasına neden olmaktadır. 

Biz, dünyamızı kendi ellerimizle çirkinliğe gömmek yerine, bizden sonraki kuşaklara da
ha yaşanılır ve daha güzel yeryüzü, daha temiz caddeler, daha planlı büyümüş cennet şehirler, 
daha büyük parklar, daha yeşil vadiler, dağlar bırakmalıyız. Küçücük bir yaprağa, bir buket 
çiçeğe ve gökyüzünün mavisine yamanmış beyaz kuşlara hasret bir dünya sanayileşmiş olsa 
da, bacaları tütse de, caddelerinden hızlı hızlı arabalar akıp gitse de, insanları mutlu kılamaz. 
Ya bu dünyadan bu güzellikleri alıp götüren insanın kendisi ise!., tnsanın mutlu olmasının ola
naklı olmadığı bir dünyayı insanın yaratmasın, bugün tüm dünyada, parlamenterleriyle, bele-
diyeleriyle, yöresel ve ulusal çevre hareketleriyle karşı çıkılmaktadır. 

Bizim de, kendi insanımızın mutluluğu, kendi yurdumuzun güzelliği, şehirlerimizin temizliği, 
doğamızdaki canlıların geleceği için yapmamız gereken şeyler vardır. Büyük şehirlerimizin ço
ğunda, başta Ankara'da, kışın hava kirliliğinden ölen kuşları, solan çiçekleri ve en önemlisi, 
halkımızın sağlığım düşünmek zorundayız. 

Böyle yaşamsal bir sorunu, politik malzeme yapmadan, verileri göz önüne alarak, bilim
sel bir yaklaşımla değerlendirmek gerekir; çünkü, hava kirliliği, şu ya da bu parti adayının o 
ilde belediye başkanı seçilmesi ile değil, o ilin coğrafî konumu, o ilin iklim koşulları, sıcaklık, 
nem, rüzgâr hızı, nüfus, araç sayısı, kullanılan yakıt türü gibi etmenlere bağlıdır. Jeofizik et
menlerin en önemli ikisi şöyledir: 

1. Ankara'nın bir çanak içinde oluşu ve çevresindeki tepenin hava akınımı engellemesi, 

2. "Sıcaklık perselmesi" denilen meteorolojik olayın Ankara'da sıkça yaşamasıdır. Sı
caklık perselmesi, havanın yukarıda durgunlaşması, hareketsiz kalmasıdır ve böylece şehirde 
oluşan kirli havanın şehir dışına aktarılmaması anlamına gelmektedir. Ankara'nın çanak için
de olması ve hava akımının gerçekleştirilmesi için vadilerden yoksun kalması da aynı sonucu 
doğurmaktadır. 

Bu etmenlerin içinde, jeofiziksel olanları değiştirmemiz şimdilik olanaklı görülmemekte
dir. Bununla birlikte, değiştirebileceğimiz ve böylece hava kirliliğini azaltabileceğimiz etmen
ler, alabileceğimiz önlemler vardır. Başkentimizde hava kirliliği yalnızca bugünün değil, dü
nün de sorunuydu. Kalıcı, geçerli önlemler alınmadığı ve titizlikle uygulanmadığı takdirde, ya
rının da önemli sorunlarından olmaya devam edecektir. 

Sorun, artık Ankara'yı aşmış, diğer şehirlerimizde de yoğun olarak yaşanır hale gelmiştir. 
Bu önlemler, özellikle Ankara gibi büyük şehirlerimizde yerel yönetimlerle merkezî yönetimin 
işbirliğini gerekli kılmaktadır. Sorunun çözümünde hem iktidara hem de belediyelirimize dü
şen paylar vardır. Düşük kaliteli, kükürt yüzdesi yüksek kömürün Ankara'ya sokulmasını en
gellemek, hem belediyelerin hem de hükümetin desteği ile gerçekleşebiliri tyi ya da kötü kö
mür kullanımı, temelde, ekonomik bir tercihtir. Bu nedenle, soruna yalnızca yasaklama ve de
netimle, yalnızca bu yolla baktığımız takdirde, bu çözümün yolunu açmamız eksik olur. Dar 
gelirli halkımızın kükürt oranı az, kaliteli kömürü alamayacak oldukları sürece, denetimler ne 
kadar artırılırsa artırılsın, kaçak kömür kullanımını sıfırlayanlayız. Bu konuda, Ankara'nın 
hava kirliliği sorunu, devletin ithal kömürü sübvanse etmesiyle ve bu kömürün halkımıza sağ
layacağı birim kalori maliyetinin yurt içinde bulunan kömürlerle eşi denmesiyle azaltılabile
cektir. 
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Hava kirliliği yaratmada bir başka etken, sıvı kalorifer yakıtlarının denetlenmeyerek An
kara'ya gelişinden kaynaklanmaktadır. Hava kirliliğini azaltmak bu denetimle de olanaklıdır. 
Büyük şehirlerimize gönderilen sıvı yakıtın kükürt oranının yüzde l'den düşük olması iktidar
ca sağlanmalıdır, özenle takip edilmelidir. 

Yakıtla ilgili önemli bir proje olan doğalgaz dönüşüm projesi Ankara'da hızlı bir şekilde 
devam etmektedir, iktidar, bu konuda gereken önemi ve özeni de göstermelidir. 

Ankara çanağı dışında kalan ve hava kirliliğinin tehlike göstermediği çevre semtlerde, yö
rece dar gelirli halkımız oturmaktadır. Buralarda yüksek kükürt oranlı ucuz kömürlerin dene-
timsizj kaçak satılmasındansa, kükürt oranı yüzde 1 gibi, islimi düşük oranda olan ithal kö
mürle aynı Soma kömürünün Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından bu bölgelerde satılma
sına olanak verilmelidir. Bu konuda, devlet, yardımcı olmalıdır. # 

Yine, görüldüğü gibi, sonunu bizim kontrol edemeyeceğimiz jeofiziksel etmenlerle, bizim 
kontrol edebileceğimiz ekonomik etmenler olarak ikiye ayırmak olanaklıdır ve sorunun eko
nomik kısmının çözümünde devlet desteği kesenkes gereklidir. 300 bin ağaç dikimi Ankara pro
jesini Ankara'da hava kirliliğini önleyici bir etmen olarak görüyoruz. Ankara'da yeşil alanla
rın çoğaltılmasında, Ankara'da yeşil alanların açılmasında devletin ilgili bakanlığı özenle ko
nunun üzerinde durmalıdır. 

Trafikten gelen kirlilik göz ardı edilmemelidir; özellikle trafikten gelen kirlilik, topluta-
şım sonucunda Ankara'da yaz aylarında bile hava kirliliğini oldukça artırmaktadır ve ölçüm
ler bu aylarda da hava kirliliğinin olduğunu saptamışlardır. 

Toplutaşım ve metro konusunda, İktidar, hızlı bir şekilde bu konuya destek olmalıdır. Ül
ke ekonomisi açısından, yerli kömürün kirletici özelliklerini asgarîye indirecek işlemlere ve ça
lışmalara başlanmalıdır. Ankara'nın meteorolojik ve topografik özelliği ışığında, çanak bölge
de imar değişikliğine ve yeni yapılaşmaya gidilmemelidir. 

önerilerimizin ve çözümlerimizin çoğu, hava kirliliğinin temel nedeninin ısınma atıkları 
olduğu varsayımına dayalıdır; oysa, hava kirliliği, Ankara'da, yazın da vardır. Bu gözlemeyle 
yapılan araştırma sonucuna göre, hava kirliliğinin yüzde 50-70 arasında nedeni, araba egzoz 
atıktandır. Araçlara filtre takılması konusunda malî yardım ve yasal düzenleme konusunda, 
iktidar ve yerel yönetim elele olmalıdır. Ankara Büyükşehir Belediyesinin bu konuda yaptığı 
çalışmaya, devlet, destek olmalıdır. 

Hava kirliliğinin insan sağlığıyla ilgili boyutu ise; hava kirliliği, iş saati ve işgücü gibi maddî 
kayıplara yol açmanın yanında, direkt olarak insan sağlığını etkileyen önemli bir faktördür. 
Hava kirleticilerinin, mineral, bitkisel, hayvan kökenli, asılı ve çökebilen parçacıklar, gazlar 
ve buharlar; bu kirleticilerin insanlara olan etkileri, solunum, kan dolaşımı, sinir sistemleri 
ve dokularda gözlemlenmektedir. 

Hava kirliliği için önlem alınmazsa, ağır tablolarla karşı karşıya kalacağız. Yaşamın tüm 
insanlık için yararlı sonuçlar getirmesi, mutlu ve sağlıklı toplumlar oluşması, gelecek neslin 
sağlıklı olması, günümüzdeki birtakım tutum ve davranışlarla, başka bir yaklaşımla, sağlıklı 
çevre ile olacağı, tartışılmaz bir gerçektir. 

Ankara'nın hava kirliliği ile ilgili yıllardan beri ileri sürülen ve savunulan makro veya mikro 
projeler zamana ve paraya bağlıdır. Zaman konusunda geç kalınmamalıdır; para konusunda 
ise, altını çizerek söylüyorum, devlet, para desteğini esirgememelidir. Bu konuda seferberlik 
ilan edilmelidir; ileriye dönük projelerin gerçekleşmesi için proje sorumlularına tam yetki ve
rilmelidir, proje sorumluları yetkili bir şekilde çalışmalıdır. 
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Jeotermik ile ısıtma, toz kömürden zehirli gazların arıtılması veya naftadan gaz üretimi 
gibi projeler de gündeme alınıp, çalışmalara ciddî bir şekilde başlanmalıdır.' 

Tüm bunların yanında en önemli olan, halkımızın bu konuda bilinçli ve sorumlu hale ge
tirilmesini sağlamalıyız. Ankara'da yaşayanlar, daha güzel bir Ankara'da yaşama hakkına sa
hiptir. Ankara'ya daha dinç, daha emin bir kent görünümü verilmelidir. Kışın gelmesi ile gele
neksel sorun karşımıza çıkmamalıdır. Ankaralı nefes alamaz, Ankaralı sokağa çıkamaz duru
mundan Başkenti kurtarmak hepimizin görevidir. 

Sorun, yalnızca ilgili kamu kuruluşlarına ait değildir. Sorunun sadece tek bir kişi tarafın
dan halledilmesini istemek 20 nci Yüzyıl insanının sorumluluk anlayışına ters düşmektedir. Daha 
bilinçli bir sorumluluk sahibi olmalıyız ve Ankaralıları bu konuda da bilinçlendirmeliyiz. 

Daha sağlıklı bir havadan, daha ayağı yere basan nefesten almak istiyorsak, sorumluluk 
taşımalıyız. Bu sorumluluğun en büyüğünü de iktidar taşımalıdır. Unutmayalım ki, bir başka 
dünyada yaşam keşfedinceye karar, bildiğiniz gibi, soluk alıp vereceğimiz tek yer burası. Bu 
nedenle, ülkemizin çevre politikasını yeniden ele almak ve gözden geçirmek durumundayız. 
Geleceğin pırıl pırıl şehirlerini; sağlıklı, yaşanılır bir başkenti yaratmak ülkemizin yöneticileri
nin elindedir. Yüce Meclisi ve değerli milletvekili arkadaşlarımı, şehirlerimizin başta hava kir
liliği olmak üzere, tüm çevre sorunlarına sahip çıkmaya çağırıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; dünyanın ve Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir 
tanesi olan çevre sorunu ile ilgili olarak bugün burada görüşülmekte olan araştırma önergesi 
ile ilgili olarak, ne yazık ki, Sağlık Bakanımızı göremiyorum. Bu kadar önemli bir konuda Sağlık 
Bakanımızın burada bulunmamasını büyük bir üzüntüyle karşılıyorum. 

DEVLET BAKANI RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (istanbul) — Vekili var. 
İBRAHİM TEZ (Devamla) — Bu konudaki araştırma önergesine Sosyaldemokrat Halkçı 

Parti olumlu oy verecektir. 
Bu duygular içerisinde, Yüce Meclisi en derin saygılarımla selamlıyorum, teşekkür ediyo

rum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Tez, teşekkür ederim. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Ömer Okan Çağlar; buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekili arkadaşlarım; sözlerime başlamadan evvel, şahsım ve Grubum adına hepinizi en derin 
saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz evvel, çok değerli muhalefet sözcüsü arkadaş
larımı dinledim. Sayın İbrahim Tez "Kaynak yoksunluğundan ve para olmamasından dolayı 
Ankara'da hava kirliliğine çözüm bulunamadı" dediler. 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — Ben öyle bir şey söylemedim. 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Devamla) — Maddî imkânların kısıtlı olduğunu söylediler. 
İBRAHİM TEZ (Ankara) — Hayır! 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Devamla) — Müsaade buyurun, ben indikten sonra siz de bu

yurursunuz. Bu kürsü bana değil, hepimize aittir. Ben sizi nasıl dinlediysem, siz de beni lütfen 
dinleyin. 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — Galiba, siz dinlemediniz... 
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BAŞKAN — Sayın Tez... Sayın Çağlar, karşılıklı konuşmayın lütfen; Meclise hitap edin. 
Buyurun. 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Devamla) — Maddî imkânlardan ve dolayısıyla devletin An

kara Belediyesine gerekli her türlü yardımı yapmamasından yakındılar. Arkadaş haklı mıdır 
bilmiyorum; ama, benim kanaatimce, tamamen haksız. Gazetelere bakıyoruz, boy boy yazı
lar; diyorlar ki, "Biz muhalefet partili belediyeler olarak halka hizmet etmek istiyoruz; ama, 
iktidar partisi bize maddî imkânlar vermiyor." 

Değerli arkadaşlarım, elimde devletin resmî rakamları var. Biz, 26 Marttan sonra, tüm 
muhalefet belediyelerine, hiçbir ayırım yapmaksızın, 26 Marttan önceki bizim belediye baş
kanlarımızdan daha fazla para verdik. Müsaadenizle örnek vermek istiyorum; Ankara Büyük-
şehir Belediyesine tam 249 milyar lira verilmiş; ama, Ankara Belediyesi panolar açıyor; "Ka
mu kuruluşlarının 63 milyar borcu var" diye yazıyor. Bu parayı ne diye aldın kardeşim?.. 

istanbul Belediyesine ne vermişiz?.. İstanbul Belediyesine yarım trilyon (519 milyar lira) 
vermişiz. Ne demiş?.. "Ben İstanbul'un içme suyuna çözüm bulamıyorum" Bulamıyorsan gel 
iktidara, yanaş bize; biz de senin her türlü sorununa yardımcı olalım. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — "İktidara yanaş" ne demek? 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Devamla) — Ne dediler?.. "Ben seçimi kazandığım takdirde, 

her gün bir litre süt, bir ekmek dağıtacağım." Hani verdiğiniz söz? Nerede verdiğiniz söz? 
Değerli arkadaşlarım, biz, belediyelerin maddî imkânlarını hiçbir zaman kısmadık; ama, 

ne yazık ki, başta büyükşehir belediye başkanlarımız olmak üzere, Sayın Cumhurbaşkanımızı 
dahi karşılamadılar; ama bu, ne yazık ki, Türkiye Cumhuriyeti açısından acı bir olaydır. 

Hepimiz Ankara'da yaşıyoruz... 
MUSTAFA KUL (Erzincan) — Çankaya'da havalar kirli. 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Devamla) — Oraya da geliyorum değerli arkadaşım. 
MUSTAFA KUL (Erzincan) — Çankaya'daki kirlilikten bahset. 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Devamla) — Hiç merak etme, şimdi hava kirliliğinden bahse

deceğim ve çözüm yollarını da önereceğim. İnşallah sözümüzü tutarsınız da -siz de Ankara'da 
yaşıyorsunuz- hep beraber çocuklarımızı hava kirliliğinden kurtarırız. 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — Şimdi sen, demokrasinin kirliliğini mi anlatıyorsun? 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Devamla) — O sizin görüşünüz... Çankaya tertemiz dostum, 

sen de Çankaya'dan geçiyorsun. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, karşılıklı konuşmayalım lütfen. 
Sayın Çağlar, lütfen, Meclise hitap ediniz. 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biz, bu Meclis 

araştırması önergesini Ankara için verdik; Büyükşehirde yaşayanlar için verdik. Bilindiği gibi, 
hava kirliliği, modern hayatın getirdiği çevre problemlerinden biridir. Bunun sadece Ankara'
da değil, Türkiye'de ve dünyada nüfus yoğunluğu çok fazla olan büyük şehirlerin bir problemi 
olduğunu da burada inkâr etmiyoruz. Başta büyük şehirlerimiz olmak üzere, yerleşim yerle
rinde meydana gelen hava kirliliğinin en önemli sebebi, sanayide ve ısınma amacıyla konutlar
da kalitesiz ve kükürt oranı yüksek kömür yakılması sonucu meydana gelen baca gazları ile 
motorlu taşıt araçlarından kaynaklanan kirleticileridir. Yerleşim yerlerinin topografik yapısı 
ve meteorolojik faktörlerin ise, mevcut hava kirliliğini yoğunlaştırdığı ve etki süresinin de uza
masına yol açtığı da bilinen gerçektir. 
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Hava kirleticileri, toz, gaz, duman ve su buharı özelliğini taşımaktadır. Diğer taraftan, 
bizzat tabiattan da havaya yayılan kirleticiler mevcut bulunmaktadır. Tabiat olaylarının sebep 
olduğu hava kirliliği, çeşitli biyotik ve abiyotik kaynaklara bağlıdır. 

Toplum sağlığının korunmasıyla ilgili stratejiler geliştirilirken, hava kirliliği konusunun, 
insanların bütün diğer kimyasal maddelere maruziyetiyle birlikte mütalaa edilmesi gerekmek
tedir. İnsanlar, hayatları boyunca, hava, su ve gıdalarda mevcut bulunan kimyasallarla temas 
etmektedirler. Diğer taraftan, her insanın aldığı kimyasal madde dozu ile buna karşı gösterdiği 
tepki de aynı değildir; dolayısıyla, "Havadaki zehirli gazların insanlarda hangi hastalıklara 
yol açtığı?" şeklindeki somut bir soruya, kesin ve net bir cevap vermek de mümkün görülme
mektedir. Solunum yoluyla havadaki kimyasalların alınması, önce akciğerlere yerleşerek, bu
rada emilmeleri ve kan dolaşımına karışmaları, insan sağlığını doğrudan doğruya etkilemekte
dir. Diğer taraftan, hava kirleticilerin, bitkilere, hayvanlara ve diğer çevre ortamına ulaşması 
sonucunda, bu kimyasal maddeler, gıda zincirine ve içme suyuna da karışarak, dolaylı olarak 
halk sağlığını etkileyen ilave bir kaynak teşkil etmektedir. 

Bunların ötesinde, hava kirleticilerin, bitkiler, hayvanlar, su, toprak ve diğer cansız ma
teryal üzerindeki doğrudan etkileri, ekosistemlerin kendi kendilerini düzenleme yeteneği de dahil 
olmak üzere, bunların yapısını ve fonksiyonlarını etkilemek suretiyle, insanların yaşam kalitesi 
üzerinde menfî tesir icra eder. 

Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından 1987 yılında yayımlanan, "Avrupa tçin Hava Kalitesi 
Rehberi" isimli yayımda, üzerinde yeterli araştırma yapılabilmiş ve sağlık üzerindeki etkileri 
de kısmen belirlenebilmiş toplam 28 hava kirleticisi bulunduğu tespit edilmiştir. Bu kirleticile
rin 12 tanesi organik hava kirleticileri ve geri kalan 16'sı ise inorganik hava kirleticileridir. Be
lirlenen bu kirleticiler kapalı mekanlarda veya açık alanlarda havada bulunan kirleticilerdir. 

Fosil yakıtların yakılması sonucu havayı kirleten kükürtdioksit ve partikül madde, bütün 
dünyadaki yerleşim yerlerinde rastlanan en önemli hava kirleticileridir. Türkiye'de hava kirlili
ği ölçümlerinde havadaki kükürtdioksit oranı kriter olarak alınmaktadır. 

Hava kirliliğine karşı alınacak tedbirler nelerdir?.. Bunları üç başlık altında toplamak müm
kündür. Bunlar : 

1. Kısa vadede alınması gereken tedbirler. 
2. Orta vadede alınması gereken tedbirler. 
3. Uzun vadede alınması gereken tedbirler. 
Müsaadenizle, bunlara kısaca değinmek istiyorum. Kısa vadede ne gibi tedbirler alınması 

lazım?.. Her şeyden evvel, bUyükşehir belediyesinin, denetimleri sıklaştırması, cezaları daha 
etkili ve caydırıcı hale getirmesi gerekmektedir. 

Kalorifer yakıcılarının eğitilmesi, alev borularının her hafta istisnasız olarak temizi etil
in esi, yakma tekniğine göre kaloriferlerin yakılması ve tam yanma olayının da sağlanması ge
rekmektedir. 

Ayrıca, denetim sonucu, tekniğine uygun yakmayanlara ve hatalı görülenlere birinci ih
tardan sonra mutlaka cezalar verilmelidir. 

Orta vadede neler yapılabilir?.. Orta vadede ise üstün kalorili, yıkanmış, elenmiş, az kü
kürtlü linyit ile kükürtü azaltılmış fuel-oil kullanılması ve bunların kullanılması için de teşvik 
edilmesi gerekmektedir. 
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Uzun vadede hava kirliliğini önlemek için ne gibi tedbirler almak gerekir, kısaca buna da 
değinmek istiyorum : 

1. Büyük şehirlerde nüfus yoğunluğunun önlenmesi için kentlerin dikey büyümesine en
gel olunması ve imar planına uygun olmayan yapılaşmaya kesinlikle son verilmesi. 

2. Yeşil alanlara gereken önemi verip, bu alanların mümkün olduğu kadar genişletilmesi. 
3. Şehir içi ulaşımında toplutaşımacılığa önem verilmesi. 
4. tmar mevzuatının, ısı kaybına engel olacak şekilde yapılaşmanın sağlanması için, de

ğiştirilmesi. 
5. Hava kirliliği yoğun olan şehirlerde, mümkün olan merkezî ısıtma sistemi, doğalgaz, 

havagazı veya elektrikle ısıtılmasının planlanması gibi tedbirlerin alınarak hava kirliliğinin ön
lenmesi. 

tşte, geçen seneki olay üzerine Sağlık Bakanlığı ne gibi tedbirler almıştır, müsaadenizle, 
Hükümetimizin ve Sağlık Bakanlığının almış olduğu tedbirlerden de kısaca bahsetmek istiyorum. 

Sağlık Bakanlığı, toplum sağlığının korunmasında en önemli faktörleri oluşturan çevre 
kirliliğinin azaltılması ve önlenmesi, izlenmesi ye kontrol altına alınması için yürüttüğü çevre 
sağlığı hizmetleri çerçevesinde, hava kirliliği konusu üzerinde de önemle durmuştur. Bu cümle
den olmak üzere, bütün illerimizde ve bazı önemli ilçe merkezlerinde hava kirliliğini sürekli 
olarak ölçmek ve gerekli tedbirleri zamanında almak veya aldırmak üzere toplam 102 adet yarı 
otomatik hava kirliliği* ölçme cihazı ile 68 yerleşim yerinde kükürtdioksit ölçümü yapılmakta, 
toplam 8 adet refraktometre cihazı ile duman ölçümleri günlük olarak yapılmakta ve ilgili ku
ruluşlara da sonuçlar verilmektedir. 

Diğer taraftan, hava kirliliği konusunda önem arz eden Ankara'da, 8 ayrı semtte saat ba
şı, bazı hallerde 3 dakikada bir ölçüm yapılmakta ve bu ölçümler 8 adet tam otomatik ve 2 
adet bilgisayarlı ölçü istasyonundan alınan verilerle de desteklenmektedir. 

Hava kirliliğinin ölçülmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi konularında 68 ilimizde top
lam 105 adet teknik personel Ankara'da hizmet içi eğitime alınmış, bunu takiben aynı perso
nelin kendi illerindeki 800 teknik personelin hizmet içi eğitimi sağlanmıştır. Sağlık Bakanlığı 
tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, 1989 yılı Aralık ayının ikinci yarısından itibaren, 
özellikle Ankara başta olmak üzere, birçok ilimizde hava kirliliğinin insan sağlığını tehdit ede
cek boyutlara ulaştığı tespit edilmiştir. Yapılan bu tespitler bütün yetkili mercilere iletilmiş ve 
bunun sonucunda hava kirliliğinin azaltılması için önlem paketlerinin hazırlanarak uygulama
ya konulması sağlanmıştır. 

Ankarada hava kirliliğini önleme çalışmaları çerçevesinde açıklanan sebeplerden dolayı 
ve yapılan ölçümler sonucunda, Ankara'daki hava kirlilik değerlerinin Hava Kalitesinin Ko
runması Yönetmeliği ve Dünya Sağlık Teşkilatınca belirlenen standart sınır değerlerinin üzeri
ne çıkması ve daha da artacağına dair işaretlerin mevcut olması karşısında, durum Ankara Va
liliğine bildirilmiş, Ankara ti Hıfzıssıhha Meclisi de 16 Aralık 1989 günü yapmış olduğu top
lantıda bu verileri değerlendirerek, gereken tedbirleri almıştır. Durum, TRT ve diğer yayın or
ganlarıyla, kamuoyuna duyurulmuştur. 

Ankara'da olumsuz meteorolojik şartların giderek ağırlaşması üzerine, durum Sağlık Ba
kanlığınca yeniden değerlendirmeye alınmış ve daha önce alınan terbirlerin devam ettirilmesi
ne ve bununla birlikte yeni önlemlere gerek olduğu sonucuna varılmıştır. Ankara ti Hıfzıssıh
ha Meclisi de bu değerlendirme üzerine 19 Aralık 1989 tarihinde yaptığı toplantıda, yukarıda
ki doğrultuda gerekli kararları almış ve konuyu da kamuoyuna duyurmuştur. 
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Yapılan bu çalışmalar sonucunda, Ankara'daki hava kirliliği, olumsuz meteorolojik şart
lar devam etmesine rağmen, 20 Aralık 1989 günü önemli ölçüde azalmıştır. Sağlık Bakanlığı, 
özellikle Ankara'daki hava kirliliği konusunda mevcut verileri ve yapılan çalışmaları günü gü
nüne ve arka arkaya yaptığı basın bildirileriyle ve bizzat Sayın Sağlık Bakanı tarafından tertip
lenen basın toplantılarında Ankara halkına açıklamış bulunmaktadır. 

Ankara ve diğer bütün illerimizde toplum ve çevre sağlığını etkileyen bütün olumsuz etki
lerle en dikkatli şekilde mücadeleye devam etmekte olan Sağlık Bakanlığı, bu çerçeve içerisin
de, hava kirliliğiyle mücadele edilmesini de başlıca görevleri arasında görmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ankara'nın hava kirliliği hakkında, süremin yettiği 
müddetçe sizlere bilgi verdim. Beni dinleme lütfunda bulunduğunuz için şahsım ve Grubum 
adına hepinize teşekkür ederken, bu Meclis araştırmasına Grubumuzun olumlu oy vereceğini 
bildirir, hepinize tekrar en derin saygı ve sevgilerimi sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çağlar. 
önerge sahibi olarak, Sayın Daldal; buyurun. 

RAŞtT DALDAL (Niğde) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 18, 19, 20 Aralık tarih
lerinde Ankara'da yaşanan ve resmî daireler ile okulların dahi kapatılmasına neden olan hava 
kirliliği sırasında verdiğimiz Meclis araştırması önergesine SHP, DYP ve ANAP gruplarının 
olumlu oy vereceklerini bildirmeleri ve böyle bir Meclis araştırması önergesinin kabul edilme
si, bütün Ankara için ve hava kirliliğine uğrayan diğer şehirlerimiz için de gerçekten mutluluk 
verici bir şanstır. Bu bakımdan, grupları adına konuşan değerli konuşmacıları ve siyasî partile
rimizin bu yaklaşımını, önerge sahibi olarak, arkadaşlarım ve şahsım adına gönülden tebrik 
ediyorum. 

önergemizde ileri sürdüğümüz husus, Ankara'nın uzun yıllardan beri hava kirliliğine mu
hatap olduğu, bu kirlilik içinde, gerek mahallî imkânlarla, gerekse Hükümet olarak çalışmala
rın sürdürüldüğü; ancak, önergemizde de belirttiğimiz gibi, bazı ihmaller yüzünden günübir
lik de olsa tehlikeli boyutlara ulaşıldığı zikredilmekteydi. 

Sağlık Bakanlığı adına, Hükümet adına konuşan Devlet Bakanı Sayın Konukman, mese
leye sahip çıktıklarını ve araştırma önergesi kabul edildiği takdirde alınacak ve alınabilecek ted
birlerin yardımcısı olacaklarını belirtmişlerdir. Bu da, başta Ankaramız olmak üzere, Erzu
rum, Bursa, İstanbul, Konya, Kayseri'deki ve hatta ilçeler bazındaki hava kirliliğine bütün Mec
lisin sahip çıkmasıyla kalıcı ve detaylı önlemler alınabilir intibaını vermektedir. 

Malumlarınız olduğu üzere, Devlet Bakanlığına bağlı Çevre Müsteşarlığı da bu meseleler
le yakından ilgilenmektedir. Sanayi Bakanlığı yine bu meseleyle yakından alakadardır. Topye-
kûn, Hükümetin ve mahallî idarelerin, hava kirliliği ve çevre sağlığı, çevre düzenlemesi ve ya
şanılabilir bir dünya, başta, yaşanılabilir bir Türkiye sağlanması hususundaki göstereceği gay
retlere şimdiden teşekkür ediyor; gruplar adına yapılan açıklamalardan sonra, önergemizin kabul 
edilmesiyle ortaya çıkacak durumun hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. (ANAP ve 
SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Daldal. 
Meclis araştırması önergesi üzerindeki öngörüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, önergeyi oylarınıza sunuyorum : Meclis araştırması açılmasını kabul edenler... Ka

bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Meclis araştırması yapacak komisyonun 9 üyeden kurulmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun çalışma süresinin, üye seçimi tarihinden başlamak üzere üç ay olmasını oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun, gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, çalışma süremizin bitmesine oldukça az zaman kalmıştır. Ayrı
ca, yeni bir konuya başladığımız takdirde, bitmeyeceğinden, gündemdeki konuları sırasıyla gö
rüşmek için, 12 Eylül 1990 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16.40 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE' CEVAPLARI, 
L — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan, ilkokul öğretmenlerine ve emekli öğretmenlere ön lisans 

öğrenimi yaptırılmasının amacına ilişkin sorusu ve Millî Eğüim Bakam Avni Akyol'un yazdı cevabı 
(7/1350) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim Bakanınca yazılı olarak cevaplandırılmasına ara

cılığınızı rica ederim. 
Saygılarımla. 22.5.1990 

Neccar Türkcan 
tzmir 

1. İlkokul öğretmen ve Emekli öğretmenlerine ön lisans öğrenimi yapma imkânını ver
menizi olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. Ancak; 

Bunun amacı, orta ve liselere öğretmen yetiştirmek mi? Yoksa, ön lisans sonrası, bir dere
ce bir kademe vererek ekonomik bir rahatlık mı yaratmayı düşünüyorsunuz? 

2. ön lisans sınavlarının yapıldığı salonlara giderek, bir derece bir kademe alıp biraz ra
hat nefes almak için sınava giren hasta, yaşlı, emekli öğretmenlerin çektiği ızdırabı izlediniz mi? 

3. Eğitim yaşamında modern matematiği-tngilizceyi çağın teknolojik özelliklerini gör
memiş emekli öğretmenlerin, 50-70 yaş arasında bu dersleri öğrenebileceğine inanıyor musunuz? 

öğrenirlerse ne gibi faydaları olacak? 
4. Otuz-kırk yılını bizleri yetiştirerek geçirmiş, 50 yaşın üstündeki emekli öğretmenle

rin, sınava katılmak için 100-150 bin Ura harcama yaptığını öğrendiniz mi? 
5. Emekli öğretmenlerin ön lisans sınavlarının, bizleri yetiştiren insanları yormamak için, 

bulundukları şehirlerin liselerinde daha basit derslerle bu sınavları yaptırmayı düşünmez misiniz? 
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T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 10.9.1990 

Sayı : 022. 1. Arş. Pln. Dai. Bşk. 90/2994 
Konu : tzmir Milletvekili Neccar TUrkcan'ın 

yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar 

Dairesi Başkanlığının 25 Mayıs 1990 tarih ve 07/1350-5113/22501 sayılı yazısı. 
tzmir Milletvekili Sayın Neccar Türkcan'ın ilkokul öğretmenlerine ve emekli öğretmenle

re önlisans öğrenimi yaptırılmasının amacına ilişkin yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Bakanlığımız ve Anadolu Üniversitesinin işbirliğiyle 1985-1986 yılında başlatılan ve 
halen devam eden "Ortaöğrenimli İlkokul öğretmenleri Eğitim önlisans Programı" uygulaması; 

a) 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 43 üncü maddesi amir hükmünün yerine 
getirilmesi, 

b) öğretmenlerin meslekî bilgilerini güçlendirerek eğitim-öğretim hizmetlerindeki kali
tenin yükseltilmesi, 

c) Ortaöğrenimli öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesi, amacıyla düzenlenmiştir. 
2. öğretmenlerin Projeye katılmaları kendi isteklerine bırakılmıştır. Emekli öğretmenle

rimiz mesleğe dönüp maaş bakımından intibaklarını sağlamak amacıyla, kayıtlarını yaptırmakta 
ve sınavlara katılmaktadırlar. Sınavlar Açık öğretim Fakültelerince yapılmaktadır. 

3. Ortaöğrenimli emekli öğretmenlerden, tekrar atanmak isteminde bulunanların dilek
lerinin yerine getirilmesi, 1739 Sayılı Kanuna göre Yükseköğrenim yapmaları halinde mümkün 
olabilmektedir. Bunlar katıldıkları yükseköğretim programının gereği olan bütün dersleri gör
mek ve öğretmen olarak atandıklarında ise çağın teknolojik gelişmelerini dikkate almak ve ona 
göre uygulamalarda bulunmak mecburiyetindedirler. 

4. öğrenim harcı yılda bir defa yönetmelik hükümleri gereği ödenmektedir, öğretmen
ler ödedikleri harç ücretini, programı bitirdikten sonra maaşlarında yapılan düzenleme ile bir 
ayda geri alabilmektedirler. 

5. ön lisans sınavları, Açık öğretim Fakültesinin imkânları gözönünde bulundurularak, 
bu konuda imzalanan protokol doğrultusunda yapılmaktadır. Sınavın daha basit derslerle ve 
öğretmenlerin bulundukları şehirlerde yapılması mümkün değildir. 

Bilgilerinizi arz ederim. 
Avni Akyol 

Millî Eğitim Bakanı 

2. — Erzincan Milletvekili Alusla/a Kul'un, Sivas Sağırlar Okulunun öğrenci kapasitesine ve ka
yıt sırası gekn bir çocuğun bu okula alınmadığı iddiasına ilişkin sorusu ve Mülî Eğitim Bakanı Avni 
Akyol'un yazdı cevabı (7/1429) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz 

ederim. 
Saygılarımla. 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Erzincan Merkez Yeniköy nüfusuna kayıtlı 19.2.1978 doğumlu dilsiz ve işitme engelli İs
met Karataş 9.9.1986 tarihinde, Erzincan Valiliğine müracaat ederek Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlı dilsizler okullarından herhangi birinde öğrenim görme konusunda talepte bulunmuştur. 

Erzincan valiliği bu konuyla ilgili 19.9.1986 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı özel Eğitim 
ve Rehberlik Dairesi Başkanlığına talepte bulunmuştur, özel Eğitim ve Rehberlik Dairesi Baş
kanlığının 29.9.1986 tarih ve 2S65 sayılı yazısıyla söz konusu çocuğun Sivas Sağırlar okulunda 
240 inci sıraya alındığı bildirilmiştir. 

Aynı konuyla ilgili Sivas Sağırlar okul müdürlüğünün 7.10.1986 tarih ve 510/851 sayılı ya
zısı ile ilgili kişiye 240 inci sırada olduğu bildirilmiştir. 

Daha sonra; Sivas Sağırlar Okul Müdürlüğünün 10.7.1989 tarih ve 510/825 sayılı yazısı 
ile İsmet Karataş'ın sırasının geldiği ve 18.9.1989 tarihine kadar istenilen belgeler ve giyim eş
yalarıyla birlikte okulda hazır bulunması bildirilmiştir. 

Yine aynı okulun 31.7.1989 tarih ve 510/889 sayılı yazısıyla; tsmet Karataş'ın 10 yaşını 
doldurmuş, 11 yaşından gün almış olması nedeniyle okula kayıt yaptırmasının mümkün olma
dığı bildirilmiştir. 

Daha sonra; aynı okulun 31.8.1989 tarih ve 510/1008 sayılı yazısı ile tsmet Karataş'ın oku
la kayıt yaptırmamasının gerekçesi olarak, Millî Eğitim Bakanlığının 31.3.1986 tarih ve özel 
Eğitim ve Rehberlik Dairesi Başkanlığının 510.0 (86) Eğt. Şb. 808 sayılı 1986/36 No.'lu genel
gesi gerekçe olarak gösterilerek, tsmet Karataş'ın okula yatılı olarak alınmasının kesinlikle müm
kün olmadığı bildirilmiştir. 

1. Söz konusu dilsiz çocuk, okul için ilk müracaatını yaptığı zaman 8 yaşında olduğu 
halde ve Millî Eğitim Bakanlığının bu konuyla ilgili yaş sınırlaması getiren bir genelgesinin 
bulunduğu bilindiği halde kayıt için 3 yıl neden bekletilmiştir? 

2. Sivas Sağırlar Okulunun yıllık alabildiği öğrenci sayısı ne kadardır? 
3. 29.9.1986 tarihinden 1989 öğrenim yılının başlangıcına kadar, söz konusu okula kayıt 

yaptıranlar arasında, 240 inci sıradan daha aşağı sırada bulunanlar arasında yaşı küçük olan
ları bir yıl ertelemek kaydıyla yaş sınırını aşanlara bir öncelik tanımak mümkün olamazmıydı? 

4. Bu çocuğun okula kayıt olamaması kendi ihmalinden mi kaynaklanmakta, yoksa, okul 
idaresinin bir hatası var mıdır? 

5. Bakanlığınıza bağlı 10 yaş üstündeki çocukların yatılı olarak eğitim göreceği bir baş
ka okul var mı? 

6. Bu çocuğun mağduriyetinin önlenmesi konusunda kendisine nasıl yardımcı olabiliriz? 
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T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 10.9.1990 

Sayı : 022. 1. Arş. PIn. Dai. Bşk. 90/2995 
Konu : Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un 

yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar 

Dairesi Başkanlığının 19 Temmuz 1990 gün ve 7/1429-5335/23761 sayılı yazısı. 
Erzincan Milletvekili Sayın Mustafa Kul'un Sivas Sağırlar Okulunun öğrenci kapasitesine 

ve kayıt sırası gelen bir çocuğun bu okula alınmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi ince
lenmiştir. 

1. Sağırlar Okullarının birinci sınıfına, 7-10 yaş arasındaki işitme özürlü çocuklar sıra 
ile yatılı olarak alınmaktadır. Bakanlığımıza müracaat eden çocuklar okumak istedikleri sa
ğırlar okullarında yatılı aday sırasına alınmakta ve sırası geldiğinde ilgili okul Müdürlüğünce 
çağrılmaktadır. 10 yaşını geçen çocuklar ise isterlerse gündüzlü olarak devam edebilmektedir. 
Ancak aday kaydı yapılan okulda yatılı okuma sırası gelemeyecek olan çocukların velinin mü-
raacatı üzerine müsait okullara aday nakli yapılabilmektedir. 

Bu sebeple, 19.2.1978 doğumlu tsmet Karataş Erzincan Valiliğinin yazısı üzerine Sivas Sa
ğırlar Okulunda (240) aday sırasına alınmıştır. 

2. Sağırlar Okullarında, her yıl ilkokul 5 inci sınıftan mezun olan yatılı öğrenci sayısı 
kadar, yatılı yeni öğrenci alınmaktadır. 

Sivas Sağırlar Okulu ilkokul kısmına; 1986-87 öğretim yılında 3 kız, 9 erkek; 1987-88 öğ
retim yılında 8 kız, 22 erkek; 1988-89 öğretim yılında 7 kız, 4 erkek öğrenci yatılı olarak alınmıştır. 

3. Sırası geldiğinde 7-10 yaş arasında olan çocuklar okula çağrılmaktadırlar. Bazı kritik 
durumlarda 7 yaşından küçük olan çocukların sırası gelse de okula çağrılmaları okul müdür
lüğünce ertelenebilmektedir. 

4. öğrenci velisi yazılı müracaatta bulunarak yatılı kontenjan durumu müsait olan her
hangi bir sağırlar okuluna aday naklini isteyebilir ve çocuğun eğitim-öğretimi sağlanabilirdi. 

5. öğrenci velisi bir dilekçeyle başvurduğu takdirde söz konusu çocuğun, yatılı konten
jan durumu müsait olan Gümüşhane-Şiran Sağırlar Okuluna alınarak, mecburi öğrenim çağı 
sonuna kadar eğitim görmesi ve mağduriyetinin önlenmesi mümkün olabilecektir. 

Bilgilerinizi arz ederim. 
Avni Akyol 

Millî Eğitim Bakanı 

3. — Amasya Milletvekili Kâzlm Uhısoy'un, Amasya ili Merkez ilçesine bağlı Ipekköy Köyü' 
Karaçallık mevkiinden geçmesi planlanan su kanallarının insaastna ne zaman başlanacağına ilişkin Ba
yındırlık ve iskân Bakanından sorusu ve Devlet Bakam ve Bayındırlık ve İskân Bakam Veküi Kemal 
Akkaya'nm yazılı cevabı (7/1478) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Bayındırlık ve tskân Bakanı tarafından yazılı olarak cevap

landırılması hususunda ilginizi rica eder saygılar sunarım. 31.7.1990 
Kâzım Ulusoy 

Amasya 

1. Amasya Merkez ilçeye bağlı tpekköy (Sıraböcekhane) Köy hudutları içerisinde kara-
çallık mevkiinde Samsun Devlet Su tşleri Bölge Müdürlüğünce Uç yıl önce etüt'ü yapılan sula
ma kanalları yapımı için bir faaliyet ve çalışma yoktur. 

2. Amasya tpekköy Karaçallık mevkiinden geçmesi planlanan su kanallarının inşaatı ne 
zaman başlayacaktır? Hangi yılın inşaat programına alınmıştır? 

T. C. 
Bayındırlık ve tskân Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : A-13/230/62-63-01/4068 7.9.1990 

Konu : Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy'un 
Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 13.8.1990 gün ve Kan. Kar. Md. 7/1478-5455/24867 sayılı 

yazısı. 
tlgi yazı ilişiğinde alınan Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy'un Bakanlığımıza yönelttiği 

yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
DSt Genel Müdürlüğünce geliştirilen ve halen işletilmekte olan Amasya projesi kapsamın

daki Amasya-Merkez-tpekköy (Sıraböcekhane) ve Çayköy ana kanalından 900 Ha.'hk alan 
pompaj yapılmak suretiyle sulanmaktadır. 

Karaçallık mevkii arazilerinin ise; mevcut Sıraböcekhane kanalı ile sulanan alandan daha 
üst kotlarda yer alması ikinci kademe pompajı gerektirdiğinden, su imkânlarının yetersizliği 
nedeniyle, söz konusu mevkiinin sulanabilmesi şimdilik teknik ve ekonomik yönden mümkün 
olamamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Kemal Akkaya 
Devlet Bakanı, 

Bayındırlık ve tskân Bakanı V. 

4. — Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy'un, Amasya ili Gümüşhacıköy ilçesindeki Balıklı ve 
Çidi-Bağltca göletlerinin su kanallarına ve Merzifon ilçesindeki Uzunyazı ve Yakup Köyü göletlerine iliş
kin Bayındırlık ve iskân Bakanından sorusu ve Devlet Bakam ve Bayındırlık ve iskân Bakanı Vekili 
Kemal Akkaya'nm yazdı cevabı (7/1480) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Bayındırlık ve tskân Bakanı tarafından yazılı olarak cevap

landırılması hususunda ilginizi rica eder saygılar sunarım. 31.7.1990 
Kâzım Ulusoy 

Amasya 
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1. Amasya, Gümüşhacıköy İlçesi Balıklı göletinin su kanalları Keçiköy ve Çiftçioğlu Köy
lerinin arazisinin başında bırakılmıştır. Sulama kanallarından Keçiköy ve Çiftçioğlu Köyleri
miz de su kanallarından istifade edecek midir? Sulama kanallarının devamı var mıdır? 

2. Amasya, Gümüşhacıköy İlçesi Çitli-Bağlıca göletinin su kanallarından Eymir Köyü, 
Yağlıcatepesi ile Koç Köy arasından su kanalları geçecek midir, su kanalları geçecek ise hangi 
yılın yatırım programına alınmıştır? 

3. Amasya, Merzifon İlçesi Uzunyazı göleti inşaatı hangi yılda tamamlanacaktır? 
4. Amasya, Merzifon Yakup Köyü göleti inşaatının tamamlanması hangi yılın progra

mına alınmıştır? Kaç dekar arazi sulanacaktır. Yakup Köyünden kaç dekar arazi kamulaştırıla-
caktır? 

T. C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : A-13/230/62-63-01/4070 7.9.1990 

Konu : Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy'un 
Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 13.8.1990 gün ve Kan. Kar. Md. 7/1480-5458/24870 sayılı 

yazısı. 
Amasya'nın Gümüşhacıköy ve Merzifon ilçelerine bağlı bazı köylerin sulama kanalları ile 

gölet yapımına ilişkin, ilgi yazı ilişiğinde alınan Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy'un Bakan
lığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

DSİ Genel Müdürlüğünce geliştirilen Gümüşhacıköy kapsamında, halen inşaatı devam eden 
Balıklı köyü mansabındaki Sarayözü Barajında depolanacak su ile bu ilçenin ovasında 3 600 
ha. alanın cazibeli olarak sulanması öngörülmekte olup, Keçiköy ve Çiftçioğlu köylerine ait 
arazilerin bir bölümü de bu sulama içinde bulunmaktadır. Gümüşhacıköy ovasının diğer bö
lümlerinin sulanması ise mevcut su rezervlerinin yetersizliği nedeniyle şimdilik mümkün ola
mamaktadır. Söz konusu arazilerin başka kaynaklardan sulanabilmesi hususu önümüzdeki yıl
larda incelenecektir. 

Amasya-Gümüşhacıköy Çitli göleti ve sulaması işinin inşaatı halen devam etmekte olup, 
gölet dolgusu da tamamlanmak üzeredir. Sulama kanalları ile ilgili çalışmalar ise; sürdürül
mekte ve bu projeyle 400 ha.'hk bir alanın sulanması öngörülmektedir. Projenin bir ünitesi 
olan sol sahil sulama kanalı, Eymir köyünden geçerek, Eymir ile Koç köy arasında son bul
maktadır. Her iki köy'e ait arazilerin büyük bir bölümünün de sulanmasına çalışılacaktır. 

Amasya-Merzifon-Uzunyazı köyü arazilerinin sulanması ile ilgili olarak, Uzunyazı göleti 
adı altında herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Ancak, söz konusu araziler, planlama ça
lışmaları halen devam etmekte olan Amasya-Merzifon (Yakupköy) projesi kapsamında, sulan
ması öngörülen yaklaşık S 000 ha.'hk alanın içerisinde yer almaktadır. 
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Amasya-Merzifon-Uzunyazı ve Yakup köyü arazileri, halen planlama çalışmaları sürdü
rülen "Amasya-Merzifon (Yakupköy) Projesi kapsamında bulunmaktadır. Yakupköy barajın
da depolonacak su ile yaklaşık 5 000 ha. alanın sulanması öngörülmektedir. Konuya ilişkin 
etütler henüz tamamlanmadığından ne kadar alanın kamulaştınlacağı şimdilik kesin olarak 
bilinmemektedir. Planlama çalışmalarının teknik ve ekonomik yönden olumlu sonuçlanması 
halinde proje; bütçe imkânları ölçüsünde önümüzdeki yıllar uygulama programlarına teklif 
edilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Kemal Akkaya 
Devlet Bakanı, 

Bayındırlık ve tskân Bakanı V. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

5 ÎNCİ BİRLEŞİM 

11 . 9 . 1990 Sah 

Saat : 15.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 
DAİR ÖNGÖRÜLMELER 

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

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

3. — 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) 

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

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

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

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

9. — 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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/85) 

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

11. — 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) 

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

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

14. — 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) 
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15. — Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 20 arkadaşının, genel sağlık sigortasıyla 
ilgili olarak hükümetçe yapılan çalışmalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/25) 

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

17. — 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) 

18. — 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) 

19. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı ve 20 arkadaşının, ülkemizin sporla 
ilgili sorunlarım 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) 

20. — 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) 

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

22. — 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) 

23. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 23 arkadaşının, Arif iye - Sincan çift hatlı 
demiryolu inşaatından vazgeçilmesinin nedenlerini tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/97) 

24. — 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) 
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25. — 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) 

26. — 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) 

27. — tzmir 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) 

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

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

30. — 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) 

31. — Kütahya Milletvekilli Mustafa Uğur Ener ve 10 arkadaşının, Cumhurbaş
kanı Turgut özal ille A.B.D. Başkanı Bush'un görüşmelerine ait olup gizli kalması 
gereken tutanakların basında yer alması olayı ile ilgili İddiaların açıklığa kavuşturul
ması amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis anaştıırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103) 

32. — Zonguldalk MiÜetvekili Tevfiik Ertüzün ve 15 arkadaşının, Hükümetin fiyat 
artışları ve hayat pahalılığı konusundaki görüş ve taahhütlerinin hangi ölçüde ger
çekleştiğimi tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişiklin önergesi (10/104) 

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

34. — Diyarbakır Milletvekili 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
iklin önergesi (10/106) 

35. — 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 tinci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/107) 

36. — 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) 

37. — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Grup Başkanı ve İzmir Millet
vekili Erdal İnönü ile Grup başkanvek illeri 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. — istanbul 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. — istanbul Milletveküi 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'm, 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.Î. Orta Anadolu Linyit İşletmesince karşılandığı id
diasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/126) 

10. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Sümerbank'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 İline 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 emeklile
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 İlçesinde 
meydana gelen heyelandan zarar gören vatandaşlar için yaptırılacak konutlara ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/168) 

20. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, İspir - Kundura,' Tortum - Şayak, 
Dumlü - 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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2i. _ 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 ilçesinde 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 tskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/185) 

27. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük İlçesi Kapullu Köyün
de yaptırılacak afet evlerine ilişkin Bayındırlık ve iskân 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 Milletveküi Fuat Kücı'nın, zeytinyağı taban fiyatının ne zaman açık
lanacağına ve kestane ürününe taban fiyat verilmesi için çalışma 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, yülık enjektör tüketimine ve ka
çak olarak ülkemize sokulduğu iddia edilen enjektörlere ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi (6/196) 

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

33. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli İli Gebze ilçesinin 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) 
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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 
İçişleri 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 İçişleri 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 Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesine bağlı 
Yarıkkaya ve Kurusarı köylerinin içme suyu sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/209) 

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 İli Senirkent İlçesine ait 
kanalizasyonun, bazı köylerin tarım arazilerini olumsuz yönde etkilediği iddiasına iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) 

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

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 İçişleri 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 Kurt'un, istanbul'da münteşir bir gazetenin 
12.11.1988 tarihli nüshasında yer alan silah ticareti ile ilgili habere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/227) 

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 
ya2 tatili sırasında kaldığı yatın kira bedeline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/332) (1) 

55. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri iti 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 içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/334) (1) 

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

58. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili Yüksekova İlçesi 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 ilçesinde 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 ilindeki 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 İli Honaz İlçesine bağlı köyler
deki vatandaşların sınıflandırıldığı ve fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/341) (1) 

62. — Erzurum Milletvekili İsmail 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 İstanbul 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. — İzmir 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 İmamoğlu'nun, Afşin - Elbistan Ter
mik Santralına ve bu bölgede katkısız biriket imalatının ne zaman gerçekleştirileceği
ne ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/269) 

68. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'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 İline bağlı ilçe ve köylere ve Kahramanmaraş'da Sümer-
bank ikinci satış mağazasının ne zaman açılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/274) 

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

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 İrfan 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 İşletmesinin 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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75. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, Marmara Denizinde 
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 İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

77. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ödemiş İlçesinin ne zaman il yapılaca
ğına ilişkin İçişleri 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 İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/352) (1) 

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 GürdaTın, 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 İbrahim Gürdal'm, Keçiborlu İlçesinin 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 İlçesinde 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 îli Vezirköprü İlçesinde Devlet -
millet yardımlaşmasıyla inşa edilen ortaöğretim yatılı öğrenci yurdunun ne zaman açıla
cağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/293) 

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

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

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

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

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 İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/298) 
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90. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta İli Sütçüler ilçesindeki 
Sağlık Merkezi ile Koruyucu Hekimlik Merkez Sağlık Ocağının doktor ve araç sorun
larına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/299) 

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
lanımını Destekleme Fonundan yararlanabilmek için yatırım amacıyla teşvik belgesi 
alanlara ve adı geçen Fondan kimlere ne kadar ödeme yapıldığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/370) (1) 

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 tlköğre-
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 irfan 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 İçişleri Bakamn
dan sözlü soru önergesi (6/373) (1) 
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103. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, doğalgaz santrallarma 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. — tçel 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 basma 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) 

İH, — 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. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Millî Savunma Bakanı Ercan 
Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığı İdarî ve Malî tşler 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 yaptırılan 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 İlgili 
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 
satış kooperatiflerine kullandırılan krediler için farklı faiz oranları uygulandığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/405) (1) 

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

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

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. — istanbul Milletvekili Aytekin KotiPin, istanbul Anakent Belediyesince ku
rulan şirketlere ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/398) (1) 

128. — İstanbul Milletvekili Ay tekin 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 
(6/400) (1) 

130. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, SEKA ve Edirne - OLMUKSA'da 
çalışan işçiler haikkında emniyet müdürlüklerince albüm düzenlendiği iddiasına ilişkin 
İçişleri 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 
(6/328) 

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

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 Sağların, 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 ili Hozat İlçesi Em
niyet Amirliğinde görevli bir komiser ile bir polis memuru haklarındaki iddiaya ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/411) (1) 

141. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 1985 - 19&8 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 Kıhç'jn, 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 
İçişleri 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 İçişleri 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) (1) 

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

156. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta Tapu Sicil Müdürlüğü ile 
ilgili olarak Valilikçe yapılan tahkikata ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som 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 İçişleri 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 Kadını 
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 İli 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 İşkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 
hükümlerine uyulmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/441) (1) 

163. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Emlak Bankasınca bir firmaya temi
natsız kredi verildiği ve Memduh Paşa Yahşinin fahiş fiyatla satın alındığı iddialarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/435) (1) 

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

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

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. — İstanbul 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 ili Yalvaç İlçesine 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 Köyişîeri 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) 

(5 inci Birleşim) 



— 1 8 — > 

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. — İzmir 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 tli Çumra ilçesi 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. — tzmir 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 Başkanvekilliğine 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. — tzmir 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. — istanbul 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 önefgesi (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 Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

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

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'ın, 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 İrfan Demiralp'in, ilköğretim müfettişlerine ve mü
fettişlik için atama emri bekleyen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/484) (1) 

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

205. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Güzel istanbul 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 iilşkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/489) (1) 

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

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

212. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, İstanbul 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 tedbirler 
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 tlhami Binici'nin, Bingöl İli Adakh 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, Hmısspor Lokalinde 30.5.1989 tari
hinde meydana gelen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) (1) 

225. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'm, 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) 
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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 nedenine İlişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/573) (1) 

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

233. — istanbul 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 som 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) ^ 

24İ. — 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) i 
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245. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt Üi 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 işçi 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'ın, Şırnak ilçesi Kemerli Köyündeki 
bir çobanın bölgede görevli askerler tarafından öldürüldüğü iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/552) (1) 

249. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İlçesi Balveren Köyü ile 
Silopi ilçesi Ballikaya 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 istanbul 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'ın, Şırnak İlçe merkezinde bazı va
tandaşların köy korucusu sıfatıyla görevlendirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/558) (1) 

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

255. — istanbul 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 idaresince 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 ili 
Aşağı Beyan Köyü yakınlarında meydana gelen olaya ilişkin içişleri 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 ili Eruh ilçesi Fındık Bucağı 
Jandarma Tabur Komutanlığınca gözaltına alındığı ve zorunlu kuryelik yaptırüdığı 
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, PETKtM'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 
Gübre Sanayiindeki grevlerin neden olduğu zarara ve Et ve Balık Kurumunda alınan 
grev kararının, ertelenme nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/567) (1) 

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

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

267. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, 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'ın, 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) 
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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 İl 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. — İstanbul 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 iskân 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 İlinde 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) (1) 

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) 0 ) 

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

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'm, 12.9.1980 - 30.9.1989 tarihleri 
arasında meydana gelen anarşi ve terör nitelikli olaylara ilişkin içişleri 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 (6/5 İl) 

305. — izmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Yortanli ve Çaltıköru 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 
Özarın. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına ait bir villada ikamet ettiği iddiasına 
ve villanın tef riş • 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. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Ödemiş İlçesi çevre yolunun ne zaman 
yapılacağına ve Beydağ - Nazilli karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/527) 

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 ili 1 inci Bölge Müdürlüğü 
Bahşili yol sıkıştırma ekibinden bir işçinin zehirlenmesi olayına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/626) (1) 

318. — Kırklareli Milletvekili irfan Gürpınar'ın, Kırklareli ili Lüleburgaz ilçesin
deki Türkgeldt ve Sarımsaklı çiftliklerinin Libya'lılara satılacağı veya kiralanacağı id
dialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/628) (1) 

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

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, izmir - 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 
(6/532) 

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 1. 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 vergilere 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. — içel 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 önergesi 
(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. — içel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, 1983 yılından bugüne kadar ör
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 içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/657) (1) 

341. — izmir 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 İbrahim Tez'in Sosyal Hizmetler • ve Çocuk Esirgeme 
Kurumundaki tayinlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/659) (1) 

343. _ Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, yap - ıglet - devret modeli ye 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 ve Kurumca 1987 - 1989 yıllarında üretilen ve tüketime arz edi
len kömür miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/664) (1) 

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. — Tzmir Milletvekili Neecar Türkcan'ın, BAĞ - KUR emeklilerine verilen. 
sosyal yardım parasına ve Kurumun mal varlığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü som önergesi (6/667) (1) 

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

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 İlindeki 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 İlişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/606) 
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356. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, 1989 - 1990 sezonu için Erzurum 
İline tahsis edilen kömür miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/607) 

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

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

359. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Giresun - Tirebolu - Torıil 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 bağlı 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 Sarıgül'ün, 7.11.1989 tarihinde İstanbul'da 
öldürülen bir gazetecinin katilinin bugüne kadar yakalanamamasının nedenine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 

363. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli İli 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 soru önergesi (6/679) (1) 

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 bağlı 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 içişleri 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 ibrahim Tez'in, Büyük Ankara Otelinde çalışan işçi
lerden emekliliklerine az kalanların işten -çıkarıldıkları iddiasına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/648) 

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

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

375. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, TEK İçel Müdürlüğü ile ilgili iddialara 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 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 Atalay'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 ilçesi Cimenli Kö
yünde 16.12.1989 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/651) 

379. — Edime 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 ilçesi Orman 
işletme 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 Hindeki bazı vatan
daşlara güvenlik kuvvetleri tarafından işkence yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri 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 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) (1) 



— 33 — 

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 îli Süleoğlu beldesi ile çevre 
köylerde mukim bazı vatandaşların İl Jandarma Alay Komutanlığına ihzar edilerek 
kimlik ve ikametgâh kontroluna tabi tutuldukları iddiasına ilişikin içişleri 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 îli Eruh tlçesi Akmeşe Kö
yünde 1989 yılı Kasım ayında meydana gelen olay nedeniyle gözaltına alınan Köy 
Muhtarına işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/698) (1) 

391. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Hakkâri İli Uludere İlçesi Hilal 
Köyündeki vatandaşlara karakol komutanı tarafından baskı ve tehditle taş taşıttırıldı-
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 gözaltına 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 
Karahüyük Köyündeki bazı vatandaşlara Çumra Karakolunda işkence yapıldığı iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/708) (1) 

(5 inci Birleşim) 
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398. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Hakkâri ili Uludere İlçesi Taşdelen 
Köyü ve Kayadibi Mezrasmdaki vatandaşlardan bazılarının güvenlik güçlerinin baskısı 
nedeniyle Irak'a sığındıkları iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/709) (1) 

399. — Bingöl Milletvekili Ilhami Binici'nin, bir yurttaşımızın mahkeme karşısı
na çıkarılmaksızın güvenlik kuvvetleri tarafından kurşuna dizildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/710) (1) 

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

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

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'm, «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 sfözlü 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 K'alkan'ın, Çankaya Köşkünde yaptırıldığı id
dia edilen restorasyonun ve ek inşaatın maliyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/717) (1) 

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

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 Ilhami Binici'nin, Bingöl İli Karlıova İlçesi ile Muş 
İli 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 İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/724) (1) 

413. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Urfa Vali Yardımcısının Regaip 
Kandili dolayısıyla düzenelenen «Hz. Muhammed'i anma gecesbnde 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 yıllan itibariyle 
İçişleri 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 Üi Taşdelen ve Kaya-
dibi köylerine mal ve eşya girişinin yasaklanmasının nedenine ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi 1(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 İli Uludere İlçesi Kaya-
dibi Köyündeki vatandaşların Irak'a sığındıkları iddiasına ilişkin İçişleri 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 
soru 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'm, 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 İlçesi 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 içişleri 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 Milletvekili Tayfur Ün'ün, Gebze Topçu Alayında görevli bir teğ
menin Haydarpaşa Askerî Hastanesinde tedavi altına alınmasının nedenine ilişkin Millî 
Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/798) (1) 

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 Tüfkçakal'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 Mali suçundan dolayı Bis. 
mil Cezaevinde hükümlü bulunan bir Iraklıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/807) (1) 

455. _ Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli ili 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 ilçesi 
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 işleri Başkanlığınca bastırıldığı 
ve bedava dağıtıldığı iddia edilen kitaplara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/813) (1) 

461. — Çorum Milletvekili Rıza Ihman'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 Anadöl'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. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nm, 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 î. 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. — 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) 

472. _ İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Alaplı Meslek Yüksek Okulu Müdiresi 
hakkındaki iddiaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/832) (1) 

473;| — 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) 

474. — 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) 

475. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu II 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) 

476. — 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 Bşbakandah sözlü soru önergesi (6/835) (1) 

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

478. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, 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) 

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

480. —- 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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481. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, 1990 yılı enflasyon hedefine ve ilk üç 
aydaki fiyat artışlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/841) (1) 

482. — 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) 

483. — 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) 

484. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Karadeniz Bölgesindeki bakır 
ve çinko madenlerinin değerlendirilmesiyle ilgili üretim projesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) (1) 

485. - İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, çimento işçilerine, istedikleri 
zammın verilmemesinin nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/846) (1) 

486. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, ÇİMSE - îş Sendikasınca başla
tılan grevin ertelenme nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/847) (1) 

487. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan İli Beybağı ve İstasyon 
Mahallesinde kirada oturan ve 1978 yılındaki depremden sonra hak sahiplikleri kesin
leşen vatandaşlara tahsis ©dilen arsalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/867) (1) 

488. — 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) 

489. — Bursa Milletvekili Fehmi Işiklar'ın, Sosyalist Parti Van il örgütünün 
17.4.1990 tarihinde polisler tarafından basıldığı ve gözaltına alınan yedi kişiye işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/754) 

490. — İzmir Milletvekilli Akın Gönenin, Niğde İli Bor tlçesıindieki 600 LV. Ana 
Depo Fabrikasının kaldırılacağı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/868) (1) 

491. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'm, pancar fiyatlarında yeni bir ayarlama 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/765) 

492.; — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun İli Vezirköprü İlçesinde Tekel 
tarafından sürdürülen yaprak tütün alımlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/766) 

493. — 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) 

494. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Arifiye - Sincan demiryolu inşaatına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/768) 
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495. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, 1980 yılından önce temeli atılan şeker 
fabrikalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/769) 

496. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Toplu Konut İdaresince halka satılan 
Ankara - Eryaman'daki konutlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/770) 

497. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına 
bağlı üretme çiftlikleri ile araştırma kuruluşlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) 

498. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Seydişehir Alüminyum Fabrikasında 
kaç işçi çalıştırıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/773) 

499. — 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) 

500. — 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) 

501. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'm, il merkezlerindeki hastanelerin tıbbî 
cihaz ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/776) 

502. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, ülkemizde davaların çok uzun • 
süre devam etmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/777) 

503. — 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 Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/778) 

504. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, yeterlik sınavından geçmiş öğ
retmen adaylarının tayinlerinin yapılmamasının nedenine ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/779) 

505. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, ülkemizde mevcut traktör 
fabrikalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/780) 

506. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Toplu Konut Kanununun 
yürürlüğe girmesinden sonra kurulan konut kooperatiflerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/782) 

507. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, bir paket uzun Maltepe si
garasının maliyetine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakamndan sözlü soru önergesi (6/783) 

508. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünce 
sulama ücretlerinin artırıldığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakamndan sözlü 
soru önergesi (6/784) 

509. — 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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510. — İzmir Milletvekili Fuat Kücı'nın, şeker fabrikası bulunan ilçelerden han
gilerinde Sosyal Sigortalar Kurumu hastanesi bulunmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/787) 

511. — İzmir Milletvekili Fuat Kücı'nın, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Fonun
dan konut kooperatiflerine 1989 yılında verilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/788) 

512. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığına bağlı hayvancılık işletmelerine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789) 

513. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, Sağlık Bakanlığınca 1989 - 1990 yılla
rında Devlet Planlama Teşkilatıyla irtibatlı olarak yabancı kuruluşlara araştırma yap
tırılıp yaptırılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 

514. — 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) 

515. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, trafik kazalarının önlene
bilmesi için şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin hareket saatlerinde dü
zenleme yapılıp yapılamayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/792) 

516. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Cudi Dağı çevresinde kaç köy boşal
tıldığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/793) 

517. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, «Başkanlık» veya «Şube Müdürlü
ğü» görevi yapan lise mezunlarına ilişkin Devlet Bakanından Sözlü soru önergesi 
(6/817) 

518. — 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) 

519. — 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) 

520. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum - İspir karayoluna ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/820) 

521. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya İlinde ne zaman olimpik 
yüzme havuzu yaptırılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

522. — 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) 

523. — 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 — 

524. — Bingöl Milletvekili İlhami Binici'nin, Ankara Tıp Fakültesi 3 üncü sınıf 
öğrencilerinden birinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Siyasî Şubesince gözaltına alındığı 
iddiasına üişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) 

525. — Bingöl Milletvekili İlhami Binici'nin, 1974 yılında İzmir Havaalanında 
düşen Van Uçağının düşüş nedenine ve kazada ölen vatandaşların varislerine tazminat 
ödenip ödenmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/825) 

526. — 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 tçişljeri Bakanından sözlü soru önergesi (6/843) 

527. — İsparta Milletivekili İbrahim Gürdal'ın, konut ©dindirme fonu için toplanan 
paralara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/849) 

528. — İsparta Mllletivekil İbrahim Gürdal'ın, Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edil
mesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun uyarınca yapılan işlemlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/850) 

529. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, üniversitelerin içinde bulunduğu du
rumun düzeltilmesi için ne gibi çalışmalar planlandığına ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/851) 

530. — Ankara Milletvekili Erol Ağagil'in, karayoluyla hacca gitmeleri yasakla
nan vatandaşların mağdur edildiği iddiasına ve bunlardan alınan paralara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/852) 

531. _ Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak İli Kurucaşüe 
İlçesinde TV - 1 ve TV - 2 yayınlarının izlenemediği iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/854) 

532. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak İli Kurucaşüe 
İlçesi Tekkeönü Köyü Sağlık Ocağının araç ve tı'b'bî malzeme sorununa ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/855) 

533. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak İli Kurucaşüe 
İlçesi Tekkeönü Köyü Sağlık Ocağının doktor sorununa ilişkin Sağlık Bakanından söz
lü soru önıergesıi (6/856) -

534. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Amasra İlçesi adlı teşkila
tının ne zaman kurulacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/857) 

535. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak İli Kurucaşüe 
İlçesine bağlı olan ve orman içinde bulunan bazı köylerin «Orman dışı köy» olarak 
belirlendiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve KÖyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/858) 

536. — Ankara Milletvekili ibrahim Tez'in, Sağlık Bakanlığı üe Sosyal Sigortalar 
Kurumu dışındaki sağlık tesislerinde çalışan sağlık personelinin ek ödemeden yarar-
landırılmamasının nedenine ilişkin Sağlık Bakanından Sözlü soru önergesi (6/859) 

537^ — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Başbakanın İskenderun ve İkizce'ye 
yaptığı seçim gezisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/860) 
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538^ Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, askerî helikopterlerin hangi hallerde 
kimin emri ile kullanıldığına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/861) 

539. — Konya M'illetvökıiili Vefa Tanır'ın, Sıillopii İlçesi Derebiaşı Köyünden zo
runlu olarak İlçeye göç ettiği iddia edilen vatandaşların sorunlarına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/862) 

540. Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi 
Liderinin bölücülük yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/863) 

541. Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 1990 yılı hac döneminde Suudi 
Arabistan'da meydana gelen olayda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızla ilgili ola
rak tazminat talebinde bulunulup bulunulmayacağına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/864) 

542. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, petrol ürünlerinin kullanımında tasarrufa 
gidilmesi için açıklama yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/865) 

543. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak ili Kurucaşile 
İlçesi Tekkeönü Köyü Balıkçı Barınağının ne zaman bitirileceğine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/866) 

544. — İzmıir Mıilfetvekili Birgen Kdeş'in, Drşişllieri Bakanının İran'ı ziyaretiyle 
ilgili olarak TRT'de ve basında yer alan açıklamalara ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/869) 

545. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, il genel meclisi üyelerine silah ruhsatı 
verilmesinde farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/870) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 
1. — 1580 Sayılı Belediye Kanunu ile 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin 

yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkın
da Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 335 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ve İçişleri Komisyonunun Raporları ve Anayasa Komisyonunun Mütalaası (1/482) (S. 
Sayısı : 446) (Dağıtma tarihi : 5.9.1990) 

X 2. — 3332 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasa
rısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/489) (S, Sayısı : 392) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1990) 

3. — Ceza ve Tevkif evleri 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) 

4. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanu
nunun İl/k Maddesinin Kaldırılmasına İlişkin Yasa Teklifi ve İçişleri Komiyonu Ra
poru (2/205) (S. Sayısı : 395) (Dağıtma tarihi : 28.3.1990) 
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5. — Nüfus Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve içişleri komisyonları raporları (1/642) (S. Sayısı : 396) 
(Dağıtma tarihi : 283.1990) 

X 6. — İzmir Milletvekili Ramiz Sevinç ve 5 Arkadaşının, 193 Sayılı Gelir Ver
gisi Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/308) (S. Sa
yısı : 400) (Dağıtma tarihi : 29.3.1990) 

7. — Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 39 Arkadaşının, 28.3.1983 Tarihli 
ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kânun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 14 üncü Maddesinin 
(h) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (2/242) (S. Sayısı : 397) (Dağıtma tarihi : 2.4.1990) 

8. — 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, 
Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine, 818 Sayılı Borçlar Kanununun 83 üncü Mad
desine Bir Fıkra Eklenmesine, 3095 Sayılı Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin 
Kanuna Bir Madde Eklenmesine, 2644 Sayılı Tapu Kanununun Bir Maddesinin Yü
rürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) 
S. Sayısı : 398) (Dağıtma tarihi : 2.4.1990) 

9. — 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ile tçel 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) 

10. — Gümüşhane Milletvekili Ülkü Güney ve 2 Arkadaşının, 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/203) (S. 
Sayısı : 401) (Dağıtma tarihi : 5.4.1990) 

11. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/905) (S. Sayısı : 403) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1990) 

12. — Yahşihan'da Meydana Gelen Patlamalarda Zarar Görenlerin Zararları
nın Ödenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/427) 
(S. Sayısı : 404) (Dağıtma tarihi : 12.4.1990) 

13. — Adlî Sicil Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/524) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi : 12.4.1990) 

14. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 Arkadaşının, Sigara Tütün ve 
Tütün Mamullerinin Zararlı Alışkanlıklardan Koruma Kanunu Teklifi, Adana Millet
vekili Cüneyt Canver'in, 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Teklifi ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Sigaranın Za-
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rarlarının önlenmesi için 6 Mayıs 1930 Gün ve 1593 Sayılı Genel Sağlık Yasasına 
(Umumî Hıfzıssıhha Kanununa) Kimi Maddeler Eklenmesine İlişkin Yasa Önerisi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/189, 2/190, 2/193) (S. Sayısı : 286 ve 286'ya 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri : 28.11.1989; 18.4.1990) 

15. — Türk Silahlı Kuvvetleri 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) 

16. — Konya Milletvekili Kadir Demir ve 9 Arkadaşının, 24.2,1983 Tarih ve 
2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 75 inci Maddesinin Birinci Fıkrası ile 
19.3.1969 Tarih ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 5 inci Maddesinin (b) Bendinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/269) (S. Sa
yısı : 409) (Dağıtma tarihi : 18.4.1990) 

X 17. — Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin önlenmesine Dair 
Sözleşme ile Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasadı
şı Eylemlerin Önlenmesine Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/498) (S. Sayısı : 
410) (Dağıtma tarihi : 18.4.1990) 

18. — 2547 Sayılı Yüksele Öğretim Kanununun 60 inci Maddesinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna İki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 17.1.1990 Tarihli ve 3599 
Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Da
ha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu 
(1 /672, 3/1114) (S. Sayısı : 411) (Dağıtma tarihi : 1.5.1990) 

19. — 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri komisyonları 
raporları (1/649) (S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 2.5.1990) 

20. — 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında 26.5.1988 Tarihli ve 3450 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 
uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gön
derme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/481, 3/583) (S. Sayıları : 155 ve 
155e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 21.12.1988, 10.5.1990) 

21. — 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) 

22. — Balıkesir Milletvekili önder Kırlı ve 24 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 48 inci Maddesinin (A) Bendi Beşinci Fıkrasının Yeniden Dü
zenlenmesine İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/89) (S. Sayısı : 
414) (Dağıtma tarihi : 10.5.1990) 

X 23. — Millî Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/696) (S. Sayısı : 
415) (Dağıtma tarihi : 11.5.1990) 
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X 24. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki 
ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/647) (S. Sayısı : 416) (Da
ğıtma tarihi : 11.5.1990) 

X 25. — Türkiye Cumhuriyeti ve Avusturya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/517) (S. 
Sayısı : 417) (Dağıtma tarihi : 11.5.1990) 

26. — istiklal 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) 

27. — Yasama Organı Üyeliğinden Emekli Olanların Özlük Haklarına Dair 
18.1.1990 Tarih ve 3603 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Ana
yasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/674) (3/1116) (S. Sayısı : 419) (Da
ğıtma tarihi : 11.5.1990) 

28. — 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) 

29. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı ve 3 Arkadaşının 2918 Sayılı 
Karayolları Trafik Kanununun 6 ve 114 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasma 
Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/239) (S. Sayısı : 423) (Dağıtma 
tarihi : 15.5.1990) 

30. — Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/701) (S. Sayısı : 424) (Da
ğıtma tarihi : 15.5.1990) 

31. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın ve 3 Arkadaşının, 3394 ve 3542 Sayılı 
Kanunlarla Değişik 3194 Sayılı İmar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bu Kanuna iki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/333) (S. Sayısı : 421) (Dağıtma tarihi : 
17.5.1990) 

32. — Samsun Milletvekili Kemal Akkaya'nın, 3346 Sayılı Kamu İktisadî Te
şebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlen
mesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/195) 
(S. Sayıları : 279 ve 279'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 2.11.1989, 21.5.1990) 

X 33. — Bilimsel Malzemenin Geçici İthaline Dair Gümrük Sözleşmesine Katdın-
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 
tarihi : 24.5.1990) 
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X 34. — Deniz Adamları İçin Sosyal Yardım Malzemesine ilişkin Gümrük Sözleş
mesine Katılınmasının Uygun Bulunduğuna ve Bu Sözleşme Uyarınca Geçici Olarak 
İthal 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 35. — Pedagoji Malzemesinin Geçici İthaline Dair Gümrük Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Bu Sözleşme Uyarmca 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) 

36. — 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) 

37. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/879) (S. Sayısı : 431) (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 (3/904) (S. Sayısı : 432) (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 (3/955) (S. Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

40. — 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) 

41. — Malatya Milletvekili İbrahim 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) 

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 (3/736) (S. Sayısı : 436) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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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 (3/901) (S, Sayısı : 437) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

44. — İstanbul Milletvekili Mehmet Alı 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) 

45. — 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) 

46. — 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) 

47. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin 
Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkın
da Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (2/339) (S. Sayısı : 444) (Dağıtma tarihi : 5.9.1990) 

(5 inci Birleşim) 




