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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 

Ankara Milletvekili tbrahim Tez, barış, demokrasi ve kentleşme; 
Samsun Milletvekili İrfan Demiralp, dış politika olayları ve Körfez krizi, 
İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'da, Niğde Belediyesinin çalışmaları; 
Konularında gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Kuzey Atlantik Asamblesi ve Parlamentolararası 
Birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil edecek olan grupları oluşturmak üzere siyasî 
parti grup başkanlıklarınca aday gösterilen asıl ve yedek; 

Malezya Temsilciler Meclisi Başkanının davetine icabet etmesi uygun görülen TBMM Baş
kanına refakat edecek; 

Üyelere ilişkin Başkanlık tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Adana Milletvekili M. Selahattin Kılıç ve 20 arkadaşının, ülkemizin içinde bulunduğu şartlar 

karşısında savunma gücümüzün yükseltilmesi, her türlü strateji ve silahların gelişme ve değiş
mesine uyum sağlaması ve ülke ihtiyaçlarını karşılayacak bir savunma sanayiinin hızla kurul
ması için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/138) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemdeki yerini alacağı ve 
öngörüşmesinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

Sayıştay'da Boş Bulunan Üyeliklere 832 Sayılı Sayıştay Kanununun 1.11.1990 Tarihli ve 
3677 Sayılı Kanunla Değişik 6 ncı Maddesinin Dördüncü Fıkrası Gereğince Yapılacak Seçime 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/1531) (S. Sayısı : 
S19) ve Sayıştay üyeliğine komisyonca seçilen 7 adaya ilişkin liste okundu; 1 inci sıradaki aday 
için yapılan iki oylamada da karar yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından; 

19 Şubat 1991 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 16.47'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Yılmaz Hocaoğlu 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Balıkesir Ordu 

Ali Sami Akkaş Ertuğrul Özdemir 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

18 . 2 . 1991 Pazartesi 

Tezkereler 

1. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/1545) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.2.1991) 

2. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/1546) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.2.1991) 

Rapor 
1. — 28.7.1981 Tarihli ve 2499 Sayılı Sermaya Piyasası Kanununun Bazı Maddelerinin De

ğiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/625) (S. Sayısı : 518) (Dağıtma tarihi :15.2.1991) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 

1. — Antalya Milletvekili tbratıim Demir'in, Antalya Havaalanının ihtiyaca cevap verme
diği iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1110) (Başkanlığa geliş tari
hi : 13.2.1991) 

2. — Antalya Milletvekili İbrahim Demir'in ANT-BtRLİK'çe 1990 yılında gerçekleştirilen 
kütlü pamuk alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1111) (Baş
kanlığa geUş tarihi : 13.2.1991) 

Yaztlı Soru Önergeleri 

1. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Yeşiller Partisi İzmir İl Merkezinde asılı bu
lunan "savaşa hayır" pankartının emniyet görevlilerince indirildiği iddiasına ilişkin İçişleriTJa-
kanından yazılı soru önergesi (7/1881) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.2.1991) 

2. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, Hatay İlinin Suriye sınırları içinde gösterildiği 
bir harita önünde Suriye Dışişleri Bakanı ile dostluk görüşmelerinde bulunulduğu iddiasına 
ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1882) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.2.1991) 

3. — Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'nun, Dışişleri Bakanının Suriye'de yaptığı resmî 
görüşmeler sırasında, toplantı salonunda Hatay'ı Suriye sınırları içinde gösteren bir harita bu
lunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1883) (Başkanlığa geliş tarihi 
: 13.2.1991) 

4. — Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın, Trakya Bölgesindeki pancar üreticilerinin 
1990 yılı ürün bedeli alacaklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1884) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 14.2.1991) 

5. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Körfez savaşı nedeniyle Incirlik'te konuşlandırı
lan ABD uçaklarına ve bu uçaklar tarafından Irak'taki sivil hedeflerin de bombalandığı iddia
sına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1885) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.2.1991) 

6. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Van İlinde Sosyalist Parti üyesi bazı, vatandaş
lara baskı ve işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1886) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 14.2.1991) 
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7. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Hatay'ı Suriye toprakları içinde gösteren bir 
harita önünde Suriye'li yetkililerle görüşmeler yapıldığı iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/1887) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.2.1991) 

8. — tzmir Milletvekili Akın Gönen'in, çiftçi borçlarının ertelenmesi hakkındaki karar
namenin geciktirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1888) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 15.2.1991) 

9. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Körfez krizi ve ekonomik sıkıntılar gerekçe 
gösterilerek işten çıkarılan işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1889) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.2.1991) 

10. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars İli Kilittaşı Köyünde ne zaman sulama 
kanalı yapılacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1890) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 15.2.1991) 

11. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars tli Tuzluca ilçesine bağlı Aliköse Köyü 
ve çevresinde televizyon yayınlarının izlenemediği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi (7/1891) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.2.1991) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili E. Yıldırım Ava 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertugrul Ünlü (Bursa), Kadir Demir (Konya) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 83 üncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

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

(Erzincan Milletvekili Mustafa KuPa kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Sinop Milletvekili Yağar Tbpçu'nun, TRT Kurumunun son günlerde takip ettiği yayın poli

tikasına ilişkin gündem dışı konuşması 
BAŞKAN — Gündeme geçmeden önce, üç sayın üye gündem dışı söz talebinde bulun

muşlardır, önce onları yerine getireceğim. 
İlk olarak, Sinop Milletvekili Sayın Yaşar Topçu* "TRT Kurumunun son günlerde takip 

ettiği politikalar" hakkında söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Topçu. (DYP sıralarından alkışlar) 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; sözlerime, hepi

nizi saygıyla selamlayarak başlıyorum. 
Ülkemiz, üç gündür bir olayla, bir baştan bir başa çalkalanmaktadır Körfez savaşı dahit, 

ülkenin içine sürüklendiği bütün sorunları ikinci plana itip öne çıkan bu olay nedir? 
Sayın milletvekilleri, Turgut özal, 27 Şubat Pazar günü, İstanbul Orduevinde bir basın 

toplantısı yapıyor... 
İSMET TAVGAÇ (Bursa) — Sana ne?.. 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Bu basın toplantısında söylediklerini, kendi ağzından din

leyelim : Konu ile ilgili olarak, Sayın Hüsnü Dogan'ın beyanat verdiğini ve olumsuz bir tutum 
ve tavır içine girdiğini belirttikten sonra, sözlerini aynen şöyle sürdürüyor... 

MEHMET ZEKİ UZUN (Tokat) — TRT ile ne alakası var bunun? 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — "Ben, Hüsnü Doğan hariç kimseye, 'sen demi Brütüs* la

fım söylemedim. Dogan'ın tahsilinde, en başta annemin ve arkasından benim ve eşimin önem
li yardımlarımız olmuştur. Kendisi bana fikrini söylemiştir. Bundan öteye gitmesi yanlıştır. Bu 
bakımdan, bu hatırlatma yapılmıştır. 

Herhalde, kendisi, bu hareketi, muhalefetin hanedana mensubiyet iddiasına karşı, ben ha
nedandan değilim görüntüsüne geçmek için yapmaktadır." 
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Tugut özal'm, pazar akşamı, devlet televizyonunun S kanalından birden yayınlanan bu 
beyanlarını dinleyen milyonlarca seyirci şok olmuştur, şaşkına dönmüştür, öfkesini yenememiştir. 

Anavatan Partili bazı milletvekili arkadaşlarımızı da rahatsız edip, sorularına muhatap 
olduktan sonra, bu noktada, şu açıklamayı yapmakta fayda görmekteyiz : Bizim, bu konuyla 
ilgili olarak bugün söz alışımızın nedeni, TUrgut özal'm ağzından çıkan bu sözler değildir. Bu 
sözleri, muhatabı düşünsün. Bizim burada telin ettiğimiz, protesto ettiğimiz, bu sözlerin, dev
letin radyo ve televizyonundan aynen verilmiş, haber yapılmış, televizyonun beş on dakikası
nın tahsis edilmiş olmasıdır. 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — Siz de, TRT'yi basın, olsun bitsin. 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Turgut özal, basın toplantısı yapabilir, bu sözleri de sarf 

edebilir; bunlar bizi ilgilendirmez. Bu sözler, özal ailesi ile dayısıoğlu arasındaki bir kavganın 
bir tartışmanın dışa vurulmasıdır. 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — Yahu sana ne be kardeşim? 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Radyo - Televizyon tdaresi, nasıl oluyor da aile kavgasını 

haber yapabiliyor? Aile kavgaları, ne zamandan beri devlet televizyonlarında haber yapılıyor, 
halka duyuruluyor? Birinci ortaya koyacağımız husus budur. 

Anayasanın 20 nci maddesindeki, özel hayatın korunmasına dair hükümlere rağmen, Ana
yasanın 31 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki hükümlere rağmen, Anayasanın 32 nci madde
sindeki hükümlere rağmen ve 2954 sayılı TRT Yasasının 5/a ve 5/c maddesindeki hükümlere 
rağmen,-özellikle belirtildiği şekilde buradan aynen okumak istiyorum- "Kişilerin özel hayat
larına, şeref ve haysiyetlerine saygılı olmak" kuralı Yasanın 5/j maddesinde yazılı iken; aynı 
Yasanın S inci maddesinin (m) fıkrası, 27 nci maddesi ve 28 inci maddesi gayet açık ifadelerle 
dolu iken; bütün bu düzenlemelere, bütün bu yasalara rağmen, içeriği itibariyle bir kişinin onu
runa, şeref ve haysiyetine açıkça saldırı niteliğindeki bu sözler, milyonlarca kişinin gözünün 
içine bakarak, nasıl oluyor da televizyondan verilebiliyor? (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) 

HAYDAR KOYUNCU (Konya) — Aynı hataya sen de düşüyorsun Sayın Topçu. 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Bugüne kadar, bırakınız kişiliğine saldırıyı, Turgut özal'ın 

politika ve beyanatlarıyla ters düşen beyanları dahi ekranlara getirmeyen Radyo - Televizyon 
idaresi, bu zatın hakaret, terzil ve tezyif edici beyanlarına, nasıl oluyor da ekranlarını açabili
yor? Bu ülkede hiç kimsenin onur ve erdemi özaPınkinden daha az korunamaz. Bu olay, dü
pedüz, TRT'nin Anayasayı ihlalidir; TRT'nin başında bulunan (T) harfini, yani Türkiye keli
mesini attığının, onun yerine özal'm (ö) harfini koyduğunun, özal Radyo Televizyonu haline 
geldiğinin, TRT yöneticileri tarafından, bütün Türk Milletine ilanıdır. Bugüne kadar, bu Ku
rumu yönetenlere, bu kürsüden ve dışarıdan, muhtelif defalar, sayısız defalar, nezaket kuralla
rı içerisinde, edep ve terbiye kuralları içerisinde gerekli eleştiriler yapılmıştır; ama, sayın mil
letvekilleri, bu eleştirileri yapanların -başta ben olmak üzere- herhalde unuttuğumuz bir şey 
var, onu burada hatırlatmayı -kendime ve sizlere de hatırlatmayı- bir görev sayıyorum. O da 
şudur : Nezaket ve terbiye kuralları içerisinde yapılan eleştirilerden, onur ve erdem sahipleri 
etkilenir, uşak ruhlu insanlar etkilenmez; etkilenmediklerini gösterir. (DYP sıralarından alkışlar) 

Biraz sonra buraya bir hükümet üyesi gelir "Biz TRT'ye karışmıyoruz, TRT tarafsızdır" 
yalanlarını söyler, sonra çıkıp gider; ama, 57 milyon insan -yedisinden yetmişine kadar- TRT'nin 
ne olduğunu, ibretle ve nefretle bir defa daha görmüştür. 
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Burada bir şey daha ifade etmek istiyorum : Bu yaptıklarının yanlarına kâr kalacağını 
hesap eden TRT yöneticileri varsa, bu hesaplarının yanlış olduğunu bir gün göreceklerdir. 

Değerli milletvekilleri, bu olayın ortaya koyduğu ikinci önemli tespitim de şudur : Anaya
sanın 104 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki ifadeye göre, milletin birliğini temsil etmesi ge
reken bir makamı işgal eden zatın, Anayasanın uygulanmasını gözetmek zorunda olan bir za
tın, açıkça ve bir defa daha, Anayasayı pervasızca çiğnediğidir. Kural tanımazlığı, âdeta, kişili
ğinin bir parçası haline getirmiş olan bu zat, değil anayasayı uygulamak, Türkiye'de ilk defa, 
askerî rejimlerin yaptığı bir işi, yani Anayasayı ortadan kaldırma işini, Cumhurbaşkanı sıfatını 
kullanarak yapmaktadır. 

Partilere karşı tarafsızlığını korumak zorunda olan bu zat, bırakınız partilere karşı taraf
sızlığı, bir parti içinde hizip haline gelip, oturduğu makamı bu iş için kullanıp, millete ait ma
kamları kişisel politikaları için kullanıp, parti hizbi haline gelip, sonra da her gün, radyo ve 
televizyondan kendisine ait verilen haberlerin başına "Cumhurbaşkanı Sayın özal" sözlerinin 
eklenmesini sağlayarak, milletin kafasına vururcasına, kendisini tatmin etme yollan aramaktadır. 

GÖKSEL KALAYCIOĞLU (Ankara) — Atatürk milliyetçiliği yapıyor. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Anayasanın 101 inci maddesini her gün, her vesileyle çiğ
neyerek gelmiş ve en sonunda, yeminimdeki tarafsızlığa uyuyorum safsatasıyla başlayıp, kural 
tanımaz bir dikta heveslisi olmuştur. 

Buradan, Türkiye'nin, artık, Anayasaya göre yönetilmediğini bütün millete bir defa daha 
ilan etmeyi görev sayıyorum. 

Bu vesileyle, hepinize saygılarımı sunuyorum. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Topçu. 

2. — Ankara Milletvekili Erol Âğagil'in, Cumhurbaşkantnm tarafsızlığı ve TRT yayınlarına 
üişkin gündem dtst konuşması 

BAŞKAN — İkinci olarak, Ankara Milletvekili Sayın Erol Ağagil, tarafsızlık, Cumhur
başkanlığı ve TRT hakkında söz istemişlerdir. 

Sayın Bakan, herhalde beraber cevap vereceksiniz. Onun için okumuş bulunuyorum. 
Buyurun Sayın Ağagil. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın özal'in Başbakan 
ve Anavatan Partisi Genel Başkanı olduğu dönemlerde, tarafsızlık ilkesine uyması zorunlu bir
çok konularda öyle yanlış ve yanlı işler yaptığı olmuştur ki, Cumhurbaşkanı adayı olduğu za
man, kendisinin titizlik ve duyarlılık ilkelerine daha çok uyması gerekirken, uymayacağı kana
ati bizde mevcut olduğu için, bunu o zaman dile getirmiştik. Kamuoyunda, tarafsız bir Cum
hurbaşkanı olamayacağına dair, o zaman da kuşkular vardı. Bunu belirterek, o seçim sırasın
da çekincelerimizi her fırsatta ve ortamda dile getirmiş, Sayın özal'ın Cumhurbaşkanlığı aday
lığına karşı tavır almıştık. O tarihteki endişelerimizden birkaç tanesini anımsatmaktan alıko-
yamayacağım kendimi. 

Sayın özal daha Başbakanken neler demiş ve neler yapmıştır, birkaç örnek vermek istiyo
rum : 

"Anayasayı bir kere çiğnemekle birşey olmaz" demiştir. Devletin hem yargı hem de yasa
ma görev ve yetkilerini birçok kere, yürütme organı olarak, çekinmeden kullanmıştır. Anaya-
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saya aykırılığını bile bile, birçok yasa tasarısını Yüce Meclise getirmiş ve ANAP'lı milletvekil
lerinin oylarıyla, bozulacağını bile bile yasalaştırmıştır. TRT'yi daha o zamanlarda, ANAP 
ve aile ile hanedan yayması bir kuruluş olarak kullanmaktan hiç çekinmemiştir. Tarafsız ve 
yansız basım o zamanlar açıkça karşısına almış, onların sahiplerine el değiştirtme çabası ver
miştir. Bu amaçla, devlet bankalarını ve kredi kuruluşlarını, daha Başbakanken, birtakım kişi
lere açmıştır. 

Bunlar, Sayın özaPın Başbakanken verdiği anayasa dışı ve taraflı davranış örneklerinden 
sadece birkaçı. Eğer, tek tek saymaya kalkarsak saatler sürer. Bu tarafsızlık ilkesine bağlı dav
ranışların sayısı, bizim sayamayacağımız kadar çoktur. 

Biz o zaman, salt Anayasanın şart koyduğu, Cumhurbaşkanının tarafsızlık ilkesinin ko
runması ve bir Anayasa ihlaline neden olunmaması için böyle davranıyorduk. 

Sayın özal, maalesef, sizlerin tercihleriyle, Anavatan Partili arkadaşlarımızın oylarıyla se
çildikten sonra da, devamlı olarak, Anayasanın tarafsızlık ilkesini, bilerek, isteyerek çiğneme
ye devam etmiştir. Hatırladığım son bir örnek var. Yapılan yerel seçimlerde, Etimesgut Beledi
ye seçimleri sırasında, hemen her cuma namazını Etimesgut bölgesindeki bir camide kılıp, bu 
namazın öncesi veya sonrası Etimesgut bölgesindeki resmî kuruluşlara ziyaretler yapıp.orada 
çalışanları toplayıp, fiilen, Anavatanın politikasını, Anavatan adayının propagandasını yap
mıştır. Bunlar, tarafsızlık ilkesiyle bğdaştırılabilir işler değildir, o makamlar için, 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, kendisinin aday olduğu sürelerde söylediklerimiz bir 
bir doğru çıkmaya başlamıştır. Maalesef diyorum, iddialarımızda o kadar çok kere haklı çık
tık ki... 

Gelelim bugüne ve bugünkü olaylara. 
Sayın milletvekilleri, şu anda TRT'nin tüm kanalları ve Magic Box, fiilen, Sayın özal ve 

ailesiyle, şürekâsının işgali altındadır. Körfez krizinin başlangıcından beri, hem Parlamento
nun, hem Hükümetin yetkileri, açıkça ve çekinmeden, Sayın özal tarafından kullanılmakta
dır. Paris'teki AGÎK zirvesinde imzacı olarak gidip oturması da bunun örneklerinden biridir. 
Hemen her konuda, her seviyede bürokrat ile, kendilerini Çankaya'ya çağırıp doğrudan temas 
kurarak, onlara direktifler vermek suretiyle, hem Türkiye Büyük Millet Meclisinin hem de yü
rütmenin yetkilerini, yetkisiz ve sorumsuz bir biçimde uygulamaktan çekinmemiştir, çekinme
mektedir. 

Dış politika ile savunma politikalarının uygulanması dahil, tüm inisiyatifi tek olarak kul
lanmış, Dışişleri ve Millî Savunma Bakanları ile Genelkurmay Başkanının istifasına dahi ne-. 
den olacak bunalımların bizzat yaratıcısı olmuştur. Maalesef, ANAP Grubu da, bu olayları 
sadece ve sessizce seyretmekle yetinmiştir. 

Ne gam, hem millet, hem Türkiye Büyük Millet Meclisi, hem Hükümet, nasıl olsa alışır, 
alışırlar, alışıyorlar zihniyeti ile bugünlere gelinmesine sebep olunmuştur. 

Bundan dört beş gün önce İstanbul'da Harp Akademilerinde verdiği bir konferansta, Cum
hurbaşkanı sıfatı ile, Sayın Özal, ANAP'ı methetmiş, hükümet başkanı gibi politika yapmış, bu 
yetmiyormuş gibi, orada muhalefetin yanlış politikalarını tenkit ve muhalefeti askerlere şikâyet 
etmiş, açıkça taraf olmuştur. O halde, Sayın özal, camiden sonra kışlaya da politika sokmuştur. 

Kendisinin Başbakan olduğu sürede, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden yaptığı 
bir konuşmanın tutanakları elimde; aynen şöyle diyor : 
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"Biz, okula, camie, kışlaya politika sokmanın yanlış ve tehlikeli olduğunu düşünüyoruz." 
Bu uygulamaları ile söylediklerinin çelişkisi dahi, Cumhurbaşkanı sıfatı ile de kendisinin ne 
derece taraflı olduğunu göstermiştir. 

Bundan iki gün önce, 17 Şubat 1991 günü, yine Sayın özal, TRT'de açıkça, isimler de 
vermek suretiyle, bazı bakanları eleştirmiş, kınamış, kötülemiştir. Eşinin, Anavatan Partisi İs
tanbul ti Başkanı adayı olarak propagandasını yapmış, buna karşı tavır koyuyorlar diye, bu 
Parlamontonun güvenoyunu almış, Parlamontoya karşı, sadece Parlamentoya karşı sorumlu 
olan ve olması gereken bazı bakanları "Cahiliye devri adamları" diye sıfatlandırmak suretiyle, 
tarafsızlığını, açıkça, bir kere daha yitirdiğini göstermiştir. 

TRT Kurumu ise bunu, hem de Sayın özal'ın kendi sesinden yayınlayarak/açıkça suç işle
miştir. TRT'nin, Türk halkını, yansız ve gerçeklere uygun bilinçlendirme görevi açıkça çiğnen
miştir. Bu, TRT'nin vesayet altında olduğunun açık bir kanıtıdır. Bu olay, hem Sayın özal'ın 
hem de TRT'nin açıkça bir Anayasa ihlalidir. 

TRT yetkilileri, bu kere de, Millî Savunma Bakanı Sayın Hüsnü Doğan'ın bakanlık görevi 
ile doğrudan hiçbir ilişkisi olmayan ve salt cevap hakkı görüntüsüyle yaptığı basın toplantısını 
geniş bir şekilde dün akşam özetlemiştir. Böylece, TRT, Anavatan Partisi İstanbul ti Kongresi
nin resmen ve açıkça tarafı olmuş ve reklamı için kullanılmıştır. Sayın milletvekilleri, bu olay, 
sanırım, cumhuriyet tarihinde benzeri olmayan hukuk dışı bir davranıştır. 

Muhterem milletvekilleri, ancak, ne yazık ki, aynı TRT, başta Başbakanın kendi konutun
dan, yanında bazı ANAP'Iı sözcülerin de bir süredir partimiz aleyhine her fırsatta kullanmaya 
çaTişükları TRT ziyaretimizi istismar kampanyalarına karşı cevap hakkımızı kullanmamıza olanak 
tanımamıştır. Başbakanın o saptırılmış, o çarpıtılmış, o çirkinleştirilmeye çalışılmış konuttan 
naklen yayınına resmen cevap hakkı istemimiz, hem haklı, hem hukuka uygun olduğu halde, 
TRT yetkilileri, Türk kamuoyunun doğruları öğrenmesine olanak vermeyerek, partimizin ya
zılı ve resmî müracaatına menfi cevap vermiştir. 

Sayın milletvekilleri, bu TRT ulusal değildir. Bu TRT, Türk Halkına layık yönetimler elin
de değildir. Bu TRT, güdümlüdür, yanlıdır, suçludur. Yetkili cumhuriyet savcılarını göreve da
vet ediyorum. 

Hanedana, ANAP'ın kendi iç meselelerinin kongre olaylarının tartışılmasına açık olan 
TRT, aleyhimize haksız ve mesnetsiz tezvirat yapıldığı halde, bize cevap hakkı tanımamakta, 
nasıl güdümlü, icazetli, kişilik zafiyetti bir kurum olduğunu göstermiştir. Sayın özal ise, taraf
sız olmadığını, olamayacağını televizyondan kendisi beyan etmektedir. Televizyona çıkarak, açık
ça, "benim tarafsızlık anlayışım, devletin ayırım yapmamasıdır" dedi. Şimdi, bir il başkanlığı 
adaylığı için, adaylardan birini desteklemek, öbürlerini ve onlar tarafındakileri kötülemek, ayırım 
yapmak değil midir? Bu halde, tarafsızlığını, kendi tarifine göre de çiğnemiş olmamakta mıdır 
Sayın özal? Bu suçu takiple görevli devlet organı yok mudur? 

Sayın özal, dün Adana'da tncirlik'e gitti; bakanlar yok, Hükümet yok. Kim var yanında? 
Bürokratlar var, Genelkurmay Başkanı var, Olağanüstü Hal Bölge Valisi var, il valisi var, bele
diye başkanı var. Nerede Millî Savunma Bakanı, nerede İçişleri Bakanı, nerede Başbakan? Bir 
Başbakan ki, dört bakanı hakkında en ağır suçlamalar, hem de köşkten yapılıyor, hiç sesini 
çıkarmadan oturuyor. 
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Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, tüm sorumluları ve yetkili olması gerekenleri, yetkili 
olduğunu sanan Hükümüti göreve ve görev bilincine davet ediyorum. Sözlerime son verirken, 
beterin beteri vardır diyerek, gene de şükrediyor ve Tanrı Türkiye'yi Çavuşesku'Iardan koru
sun diyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar, ANAP sıralarından sıra 
kapaklarına vurmalar) 

3. —Devlet Bakam Mehmet Hazar'ın, Sinop Milletvekili Yaşar Tbpçu'nun TRT Kurumunun 
son günlerde takip ettiğiyaytn politikası ile Ankara Milletvekili Erol Ağagü'in Cumhurbaşkanının taraf
sızlığı ve TRT yayınlarına ilişkin gündem dışı konuşmalarına cevabı 

BAŞKAN — Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Yazar. 
Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli milletvekille

ri; önce, değerli arkadaşlarımın TRT ile ilgili eleştirilerini ve değerlendirmelerini cevaplandır
mak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, TRT olayında arkadaşlarımın meseleye bakış açısını biraz evvel 
dinlediniz. TRT'nin yayın ilkeleri arasında habercilik olayı vardır. Yani, bir toplumda, haber 
değeri olan konuların, elbette... (SHP sıralanndan gürültüler) Bir dakika... Bir dakika... TRT'de-
ki yarım saatlik 20.00 haberlerinin içinde, gününe göre, 3, 5, 8 veya 10 dakika süren siyasî ha
berler, bunun dışında da haber değeri olan birçok konu yer almaktadır. (SHP ve DYP sırala
rından gürültüler) 

İBRAHİM GÜR DAL (İsparta) — Odada ne yapılıyor, onu da anlatın bari. 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Bir dakikanızı rica edeyim... (SHP 

ve DYP sıralarından gürültüler) 
Bütün basında manşet olan, haber değeri olan bir konuyu acaba TRT vermeseydi, bu ar

kadaşlarım buraya gelip bu sefer de TRT'yi suçlamayacaklar mıydı? Eminim ki suçlayacaklar
dı. (Gürültüler) 

ÎBRAHÎM GÜRDAL (İsparta) — Uşak!.. Satılmış adam! 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Bir dakika... Bir dakika... 
Onun için, haber değeri olan, güncel basının ve kamuoyunun yakından takip ettiği bir 

konuyu, TRT, tarafsız olarak getirmiştir. (SHP ve DYP sıralarından gürültüler) Bir dakikanızı 
rica ediyorum... Dinleyin efendim... 

Neden tarafsız, anlatayım : Sayın Cumhurbaşkanının -eleştirdiğiniz- TRT'den yayınlanan 
konuşmasını müteakip, aynı gün, Sayın İnönü'nün, Sayın Cindoruk'un aynı konuyla ilgili gö
rüş ve düşünceleri de yayınlanmıştır. (SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 30 saniye. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Yayınlanmadı, yayınlanmadı. 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Bir dakikanızı rica ediyorum... 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Bizim il başkanlarından niye bahsetmiyorsunuz? 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Zamanlan veriyorum. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Yayınlanmadı. 
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DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Yayınlandı. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) Yayınlanmadı. 

DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Vereceğim efendim... Bir dakika... 
(SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 

Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, hatibi takip etme imkânı olmuyor... Lütfen dinleye
lim. (Gürültüler) 

DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Bakınız, TRT, burada, tarafsızlığı
nı korumak için, kamuoyunu doğru biçimde aydınlatmak için dün de bahis konusu olan ko
nuşmayla ilgili olarak ilgili bakan arkadaşımızın cevabını, aynı ölçüde ve yine sesli olarak ya
yınlamıştır. 

Şimdi, zamanlan veriyorum : O gün, Sayın Cumhurbaşkanının konuyla ilgili konuşması 
7 dakika tutmuştur. Sayın Hüsnü Dogan'ın dün verdiği cevap 1,5 dakika tutmuştur. O gün 
Sayın İnönü'nün konuyla ilgili görüşmesi, 1,5 dakika tutmuştur; aynı şekilde, Sayın Cindo-
ruk'un konuşması da 1,5 dakika tutmuştur. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Devlet nerede devlet? 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Karşı görüşleri topladığınız zaman, 

aşağı yukarı aynı zamana denk gelmektedir... (SHP ve DYP sıralarından "Aaa" sesleri, alkışlar) 

Bir dakika efendim... Açık konuşuyoruz, hiç telaşlanmaya gerek yok. TRT'nin bu tutu
munu beğenmiyorsanız -ki, beğenmiyorsunuz- bunun yolu vardır. (DYP sıralarından "Onun 
yolu seçim seçim" sesleri) Bunun yolu, önce, TRT'nin yasalara göre, bu konuda yetkili kuru
luş olan Radyo - Televizyon Yüksek Kuruluna müracaat edersiniz; kanunla kurulmuş, TRT'nin 
tarafsızlığını veya taraflılığını ve bütün yayınlarını kanun ve ilkeler etrafında denetleyen bu ku
rula müracaat edersiniz; bu da yetmiyorsa mahkemeye gidersiniz. Bu yollar açıktır... 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Normali o da, sende o yok... 

DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, dolayısıyla, 
kurumun, illa TRT'yi eleştireceğiz diye, her konuda, bu kadar yıpratılmasını doğru bulmuyo
rum. Çünkü, TRT, bu haberciliği yapmasaydı, eminim ki tenkit edilecekti. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Yüzkarası!.. 

DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Burada sizin TRT'yi takdir edece
ğinizi umardım; her şeyi açıkça ortaya koymuştur. 

LATİF SAKICI (Muğla) — Kayseri'den böyle yalama adam çıkmazdı; ama bu nasıl çıkmış... 

DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Peki, bu sizin kendi değerlen
dirmeniz. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Cumhurbaşkanının tarafsızlığıyla ilgili olan bu sözleri, Sayın 
Özal Cumhurbaşkanı seçildikten beri devamlı olarak dinliyoruz. Siz, tabiî, kendi görüşlerinizi 
söylüyorsunuz. Bu konuda, Sayın Cumhurbaşkanının açık bir ifadesi var; tarafsızlık anlayışını 
nasıl gördüklerini, nasıl değerlendirdiklerini açıkça söylüyorlar. O değerlendirmeyi siz beğen
miyorsanız, bu sizin takdirinizdir... 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Siz beğeniyor musunuz, siz? 
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DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Çünkü, Türkiye'de, 1950»den son
ra, ilk defa bu Meclisten, Meclisin iradesiyle, bir partinin kurucusu, başkanı, sivil bir insan 
Cumhurbaşkanı seçilmiştir... 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Hangi sivil ulan, hangi sivil?!. 

DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Bu konuda, siz kendi görüşleriniz
de ısrar edebilirsiniz; ama, bu hususta Cumhurbaşkanının beyanı açıktır; içinize sindiremiyor-
sanız bu size ait bir değerlendirmedir. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Ayıp, ayıp! 
İBRAHİM TEZ (Hükümetin öbür kanadına da söz vermeyecek misiniz Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

4. — İsparta Milletvekili Abdullah Aykon Doğan'ın, Türkiye'nin ekonomik sorunlarına ilişkin 
gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin cevabı 

BAŞKAN — Gündem dışı Son söz, İsparta Milletvekili Sayın Aykon Doğan'ın. 
Sayın Doğan, Türk ekonomisinin ağırlaşan sorunları hakkında konuşacaklardır. 
Buyurun Sayın Doğan. (DYP sıralarından alkışlar) 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyele
ri; sözlerimin başında, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Arkadaşlarım TRT ve iç politika konularına değindiler; ben güncel, değişik bir konuyu 
huzurlarınıza getirmek ve bugün Türk ekonomisinin son onbeş günü içinde büyük boyutlara 
ulaşan ve ağırlaşan sorunlarına dikkatlerinizi çekmek üzere söz almış bulunuyorum. 

1990 yılının ikinci yarısında, hepinizin bildiği üzere, ekonomik sektörlerde görülen dalga
lanmalar ve durgunluk, ocak ayı içerisinde sıcak savaşa dönüşen ve bugün ne zaman biteceği 
belli olmayan Körfez kriziyle birlikte ağırlaşmış bulunmaktadır. Bugün, Türk ekonomisinde, 
her şey, genel bir bekleyişe dönüşmüştür. Ekonominin bütün kesimlerinde genel bir durgunlu
ğun sıkıntılarını hepimiz birlikte yaşamaktayız ve görmekteyiz. Bu sıkıntılar, her gün artarak 
devam etmektedir. Sanki, Hükümet, yaşanan genel ekonomik durgunlukla, bunun getireceği 
ekonomik çöküntüyle ve sorunlarla uzaktan ve yakından ilgili değildir. Bu konuda, Hükümet 
kesiminden herhangi bir açıklama yapılmamasını ve önlemin ortaya konulmamasını, toplu
mun bütün kesimleri, büyük bir ümitsizlik ve karamsarlıkla seyretmektedir değerli arkadaşlarım. 

Birkaç gündür iç politikada devam eden ve hepimizin ibretle seyrettiği olaylar, maalesef 
ekonomik sorunlarımızı ve bu sorunlara hâkim olan psikolojik bekleyişi ağırlaştırmakta ve he
pimizi saran ümitsizliği ve karamsarlığı da artırmaktadır. Bugün herkes, ekonomik konuda, 
acaba bunun sonu ne olacaktır sorusunu birbirine sormaya başlamıştır. Bu hususu, özellikle 
dikkatlerinize sunmak istiyorum. 

1990 yılında, Körfez krizi sebebiyle 2 milyar dolar civarında hibe şeklinde menfaat sağ
landığını, bunun 1,6 trilyon Türk Lirasının da konsolide devlet bütçesinin gelirlerine yazıldığı
nı Hazine Genel Sekreterliği açıkladı. Bu açıklama resmen yapıldı. Bu kaynağın bir kuruşu, 
bugüne kadar Körfez krizinden zarar gören 57 milyon insanımıza; çiftçimize, esnafımıza ve 
sanatkârımıza, nakliyecimize, tüccarımıza, memur ve emeklilerimize, işçilerimize intikal etti
rilmedi. 
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Gene resmî ağızların açıklamalarına göre, 1990 yılında Körfez krizinin ekonomimize, yük
lediği yük 5,5 milyar dolar civarındadır. Bugünkü kur üzerinden bunun bedeli 16 trilyon liradır. 

Değerli arkadaşlarım, bu 16 trilyon lirayı ödeyen Türk köylüsüdür, 16 trilyon lirayı öde
yen esnaftır, çiftçidir, küçük tüccardır, sanayicidir, işçidir, memurdur... Bugün Hükümetten, 
bu kürsüden sormak istiyorum. 1990 yılında hibe olarak sağladığınız bu menfaatlardan kaç 
lirasını, 16 trilyon lirayı yüklenen bu kesimlere aksettirdiniz? Kaç kuruşunu aksettirdiniz? 

Değerli arkadaşlarım, Körfez krizinin ekonomik faturası, 1990 yılında, Hükümet tarafın
dan bu şekilde geçiştirildi. Buna hakkınız yok. Biz muhalefet olarak, bunun peşindeyiz ve bu
nun arkasındayız. Mutlaka, 1991 yılında da bu hatanın bir defa daha tekrar edilmemesi için, 
özellikle bugün, bu konuşmaya ihtiyaç duydum. 

Değerli arkadaşlarım, 1991 yılına geldiğimiz zaman, ekonominin bütün sektörlerine bakı
yoruz... Bakıyoruz, sanayi kesiminde son aylarda stoka çalışan bütün sanayi sektörleri işçileri
ni bir aylık izne çıkardı, yani üretimini durdurdu. Bugün, sanayi sektöründe, pek çok işçi çıka
ran fabrikalar, onbeş gün sonra tekrar üretime başlayamamanın endişesini yaşıyor. Ne olacak
tır bu sanayi sektörü üretime başlayamayınca? Ne yapacaktır?.. Verebilirse işçiye tazminatını 
verecektir, işçiyi kapının önüne bırakacaktır. Başka çaresi yoktur. Zaten birkaç gün önce istan
bul'da yapılan açaklamada bunlara başka bir tavsiyenin yapıldığını da görmüyoruz. Deniyor 
ki, "sabredin, otomasyona gidin, işçileri çıkarın, reklam verin, kredili satış yapın..." 

Değerli arkadaşlarım, bunları söylemek kolaydır; ama, Hükümet olarak bu meselelere ya
kından eğilmek lazımdır. Bugün, sanayi kesiminden gelen şu sese kulak verin. Bugün, sanayi 
kesiminde sadece iç ve dış talebin durgunluğundan kaynaklanan sorunların ve kapıların kapa
tılması yanında, aşırı, anlamsız ve yanlış bir liberasyon politikasının, Türk iç pazarını vasıfsız 
dış sanayi ürünleriyle boğduğunu gösteriyor. Bugün, pek çok sanayi, kendi vasıflı üretimi ya
nında, dışarıdan gelen vasıfsız yabana sanayi ürünleriyle rekabet etmek durumundadır. 

Değerli arkadaşlarım, tarım sektörü, 1990 yılında, iyi bir mevsim yaşadı. Bu, Allah'ın Türk 
Milletine bir lütfü idi. Tarımda U'8'lik bir büyüme görüyoruz; fakat, 1990 yılında, Türk çiftçi
sinin, gayri safî millî hâsıladan aldığı payın 1980 yılı seviyesine dahi ulaşamadığını görüyoruz. 
Bu neden böyle oldu? Çünkü, Hükümet, satın aldığı tarım ürünlerinin bedellerini vatandaşa 
zamanında ödemedi; ödediyse dahi, güçlükle ödedi, çiftçimize sıkıntı vererek ödedi, zamanın
da piyasalara müdahale etmedi, Türk insanının, Türk çiftçisinin ürettiği tarım ürünleri, değe
rini bulamadı. İhracat konusunda ise, izlenen düşük kur politikası, Türk tarım ürünlerinin ya
bancı memleketlere ihracatına imkân vermedi. Birkaç yıldır izlenen düşük kur politikasının, 
Türk çiftçisinin aleyhine işlediğini bugün artık hepimiz kabul etmeliyiz. 

Türk çiftçisinden gelen şikâyetleri size sunma konusunda bununla da yetinmeyeceğim. 
Değerli arkadaşlarım, bugün, Türkiye'de saülamayan narenciye ve elma var, satılamayan 

buğday var, et var, süt var, peynir var, yaş meyve ve sebze var. 
Türk köylüsü bir telefonda bana şöyle seslendi: "Bugün, Türkiye pazarı yabancı müstah

sillere karşı tatlı bir pazardır, Türk müstahsillerine karşı ise derin bir mezardır." Bunu duyma
nızı istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu neden böyle oluyor? Bakıyoruz, yaş sebze ve meyvemizi, naren-
ceyimizi, elmamızı ihraçta sıkıntımız var; ama, Türkiye'ye, çeşitli yollardan, İran'dan dahi el
ma geliyor, canlı hayvan geliyor, et geliyor... 
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Türk çiftçisinin bugün Körfez kriziyle ağırlaşan sıkıntılarını, Hükümetin izlediği politika 
bir kat daha ağırlaştırmaktadır. Nakliyecilik hizmetlerinde, müteahhitlik hizmetlerinde, turizm 
ve perakende ticaret kesiminde önemli sıkıntılar yaşanıyor. TIR ve kamyon taşımacılığı ile yol
cu taşımacılığı, memleketimizin her köşesinde sanki durmuş gibidir. Hükümet üyelerinin şe
hirlerarası otobüslere binmelerini istirham ediyorum. Türkiye'nin herhangi bir yerine Anka
ra'dan gittikleri zaman, bu otobüslerin birkaç yolcuyla sefer yaptığını göreceklerdir. 

Hepiniz kabul ediyorsunuz ki, sadece E-24 Adana - Habur yolunun kapanmasıyla 240 bin 
kamyon ve 10 bin civarında TIR takoza çekilmiştir. Evet, bunlar resmî rakamlardır. Hüküme
tin açıklamalarıdır; ama bu sektördeki bugünkü sıkıntı, sıcak savaşın başlamasıyla birlikte sa
dece E-24 karayolunda değil, Türkiye'nin her köşesinde yaşanmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, turizmcilerle görüşün... Turizm sektörü, 1991 yılı mart ayının so
nuna kadar bağlantı yapamazsa, turizm olayının 1991 yılında karanlık olacağının bilinci içeri
sindedir ve bunun endişelerini yaşamaktadır. 

Esnaf ve sanatkâr ve perakende ticaret erbaplarının durumlanna da dikkatlerinizi çek
mek istiyorum. Çok küçük sermayelerle yaşayan bu kesim; uzun süreden beri satış yapamama
nın; vergisini senedini, çekini ödeyememenin sıkıntısı içerisindedir. Bugün, bırakalım son ay
lardaki protestolu senet artışlarındaki yükselişi ve kabarışı, çeklerin dahi bu kesimde ödenme
diği bir dönemden geçiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, işçi kesimi, işçi sendikaları, işçi çıkarmalarını, işsizlik şokunu içten 
yaşıyor. Bir aylık senelik izinle, faaliyetlerini durduran fabrikalardan izne ayrılmak zorunda 
bırakılan işçiler onbeş gün sonra kendilerine tekrar iş verilip verilmeyeceğinin endişesini yaşı
yorlar bu kış gününde aç ve açıkta kalmanın, işsiz kalmanın endişesini yaşıyorlar. Adana'da 
Sayın ûzal'a "açız" diye feryat eden vatandaşlara Meclis olarak sizlerin dikkatlerini çekmek 
istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, yatırım talebi, ülkemizde, durmuş gibidir. "Yatırımları kısmayın" 
sözü neyi ifade eder? Yatırımın ortamını bu memlekette sağlamadıktan sonra, kişilere yatırım 
yapın demenin ne anlamı vardır? Diğer taraftan, banka faizlerinin yükselişe geçtiğini hepiniz 
biliyorsunuz. Mevduat faizlerindeki son birkaç aydaki hızlanma, son günlerde daha yüksek 
bir seyre dönüşmüştür. Bugün, banka kesiminde, 1988 Ekim ayının tekrar yaşanması endişele
ri vardır. Bugün kredi faizleri mevduat faizlerinin yüksek tutulması muvacehesinde artmakta
dır. Bu kredi faizleriyle, nasıl yatırım yapılacaktır, nasıl ticaret yapılacaktır, nasıl veresiye satış 
yapılacaktır, nasıl talep canlandırılacaktır? Bunun cevabını gerçekten bulamıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bugün, bankalardan -dikkatlerinize sunmak istiyorum- son yirmi 
gün içerisinde çekilen para 4,5 trilyon civarındadır. Bunun bir kısmı dönmüş olmakla beraber, 
büyük bir kısmı hâlâ endişeyle yastık altındadır. 

Bankalardan çekilen paranın ise 600 milyar doları aştığı ifade edilmektedir. 600 milyar 
doların büyük bir kısmının yurt dışına çıktığı konusunda da endişelerimiz vardır. Bu konular
da Hükümetten tedbir ve açıklama bekliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu Mecliste ekonomiyle uğraşan bütün bakanların 1990 yılında en 
çok övündükleri konu, Merkez Bankasının para programıydı. 1991 yılında, Merkez Bankası, 
para programından dahi söz etmemektedir; sanki para programını rafa kaldırmıştır. 
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Merkez Bankasının, altın stokları dışındaki, döviz rezervlerindeki azalış, bugünkü Hükü
meti endişeye sevk etmiyor mu? Bu konudaki politikaları nedir, bu konudaki düşünceleri nedir? 

Yabancı piyasalardaki dolar ve marka verilen faiz oranlarındaki artış, Hükümetin dikka
tini çekmiyor mu? 

Değerli arkadaşlarım, bugün, Hazine kesimi -1990 yılında olduğu gibi- gene 4-5 trilyon 
liranın bütçeye gelir kaydedileceğini resmen açıklıyor. Buna diyeceğim şudur : Hükümet, sanki 
Körfez krizini, yeni bir finansman kaynağı yaratmanın vasıtası olarak kullanmaktadır. Buna 
hakkı yoktur. 

Değerli arkadaşlarım,, devlet bir taraftan Körfez krizi nedeniyle yapılan 4-5 trilyonluk hi
beyi gelir yazarken, bir taraftan da, hepinizin bildiği üzere, gene iç finansman amacıyla KİT 
ürünlerine aşırı derecede zam yapıyor. Son günlerde, KÎT ürünlerine ve başta şekere yapılan 
zamlar hepinizin bilgisi içindedir. 

Bugün, vergisini ödeyemeyen, çekini ödeyemeyen pek çok vatandaş, çeşitli yönlerden, ge
rek devletin, gerekse, alış verişte bulunduğu çevrelerin icraî takibatı altındadır. 

Anlaşılan, 1991 yılında da, Körfez krizinin sı ki nü sini, bu kışta ne yediğini, ne içtiğini, ne 
yaktığını sormadığınız 57 milyon vatandaş çekecek; kamyonunu, TIR'ım takoza çekmiş şoför 
esnafı çekecek, otobüsüyle boş sefer yapan şoför esnafı çekecek, çekini, senedini, vergisini öde
mekte zorlanan küçük esnaf ve sanatkâr çekecek, tüccar çekecek, mahsulünü, değeri fiyatına 
satamayan, devlete sattığı zaman da bedelini zamanında alamayan çiftçi çekecek, işini kaybe
den işçiler çekecek. 

Değerli arkadaşlarım, buna, hiçbir hükümetin hakkı yoktur. Biz, Körfez krizinin fatura
sının bu kesimlere çıkarılmasını, bu yolda sağlanan hibelerin de bir gelir kaynağı gibi mütalaa 
edilmesinin karşısındayız ve bunu kabul etmiyoruz. 

Bu gidişin sonu, korkarım ki, büyük bir ekonomik buhrandır ve toplumsal barışın bozul
masıdır. Ben, hiçbir zaman, karanlık bir tablo çizmek istemiyorum; ama, açıklamalarımı, bu
rada kullandığını sözleri ve size ifade ettiğim gerçekleri, hepimiz ve sizler, 57 milyon insan, 
birlikte yaşıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu gidişe, öğütle, tavsiye ile "yarın harp bitecek, harp duracak, oh 
ne âlâ, Türkiye'ye turist gelecek; moralinizi bozmayın, fiyatları indirin, reklamlar verin, yatı
rım lan sakın kısmayın, otomasyona gidin, sabredin" gibi sözlerle çare bulunamaz. 

Hükümetin dikkatlerini, iç politikadan ve anlamsız çekişmelerden ekonomik gidişe çevir
mesini bekliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğan. 
Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Çelebi. 
Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI IŞIN ÇELEBİ (İzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın 

Doğan'ın gündem dışı yaptığı bu konuşma, bize, şu anda uyguladığımız ve 16 Ocak sıcak sa
vaş ortamından sonra aldığımız bazı tedbirler ve çalışmalar hakkında Yüce Meclise bilgi ver
me şansını getirdiği için büyük bir mutluluk duyuyoruz ve kendisine de teşekkür ediyoruz. 

öncelikle, burada Sayın Doğan'ın belirttiği konulara girmeden önce, 1990 yılının kısaca 
bir genel özetini yapmak istiyorum ki, bu özet yapmam, 1991 yılının ilk birbuçuk ayında karşı
laştığımız meselelere nasıl yaklaştığımızı anlatabilmek açısından önemlidir. 
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Birinci olarak, hepinizin de bildiği gibi, 1990 yılı, büyüme hızı açısından ve ekonomideki 
canlılık açısından önemli bir yıl olmuştur. Büyüme hızı, 1990 yılında yüzde 10'un üzerinde 
gerçekleşmiş; sanayide kapasite kullanım oranı, bir önceki yıla göre yüzde 65'ten yüzde 73'e 
çıkmıştır. 1990 yılında, yine otomotiv endüstrisinde, dayanıklı tüketim mallarında toplam ta
lebin ve üretimin yüzde 60'Iık bir gelişme gösterdiği, sabit sermaye yatırımlarının yüzde 8,6 
oranında arttığı bir dönemi görmekteyiz. Bu dönem -1990 yılı- sonu itibariyle, Türkiye, 22 mil
yar doların üzerinde bir ithalatı finanse eden, 13 milyar dolar düzeyinde bir ihracatı gerçekle-
şiren bir ülke olmuştur. Türkiye, 1990 yılında, konsolide bütçe gelirleri itibariyle, bir önceki 
yıla göre yüzde 80 artış kaydetmiş ve bütçe açığını 11,5 veya 12 trilyon civarında tutmayı başar
mıştır. Enflasyon oranını ise, programında "yüzde 54" demiş ve yüzde 53 oranında gerçekleş-
tirmiştir. 

Ancak, 2 Ağustos Körfez krizinden sonra, Hükümetimiz, petrol ve Körfez krizlerini dik
kate alarak, daha önce bu Mecliste de verdiğim bilgiler ışığında derhal tedbirler almış, petrol 
fiyatlarını maliyetlerine göre dengelemiş, kamu tasarruflarını artırıcı tedbirleri uygulamaya koy
muş ve uluslararası piyasadaki durgunluk ile dış kredi maliyetlerindeki artışı dikkate alarak, 
belli tedbirleri beraberinde getirmiştir. 

Bugün, baktığımızda, krizin, ödemeler dengesine, 1990 yılında toplam 1,5 milyar dolar 
düzeyinde ve 1991 yılında da toplam 4 veya 5 milyar dolar düzeyinde ekonomiye bir ek yük 
getireceğini görüyoruz. 1990 Temmuz ayında ham petrolün varili 16 dolar iken, Körfez krizin
den sonra bu fiyatlar 1990 yılında ortalama 32 dolara yükselmiş ve ham petrol fiyatlarında 
yaklaşık yüzde 100'lük bir artış gerçekleşmiştir. 1990 yılında, sadece ham petrol fiyatlarındaki 
artışlardan dolayı, Türkiye, 800 milyon dolarlık bir yükle karşılaşmış ve 1991 yılında, bu var
sayım içinde, 1,8 milyar dolarlık bir yükü taşıması gerekli hale gelmiştir. Bu anlamda, 1990 
yılının 2 Ağustos'undan sonra, Körfez krizinin, turizm sektörüne, müteahhitlik hizmetlerine, 
karayolu taşımacılığına, ihracata ve iç ticarete etkisinin olduğu açıktır. 

1990 yılında net giriş olan 914 milyon doların -ki, bunun 685 milyon doları hibe, 229 mil
yon doları kredidir- hibe olan kısmi, bütçe tekniği açısından bütçeleştirilmiştir. 1991 yılında 
2 milyar 644 milyon dolarlık bir girişin olacağı ve bunun 1 milyar 980 milyon dolarının da 
hibe olacağı görülmektedir. Ancak, 1991 yılı başında Türk ekonomisinin temelde önemli bir 
problemi, daha önceki konuşmalarımda da belirttiğim gibi, kamu kesimi finansman açığıdır. 
Kamu kesimi finansman açığı sorununa ilave olarak, Körfez krizinin etkilerini bilerek ve nere
lerde sorunlar yaratacağını dikkate alarak 1991 yılı programını ve bütçesini yaptığımızı, 1990 
yılında yüzde 10'un üzerinde büyüyen canlı ekonominin 1991 yılında yüzde 6'lık istikrarlı bir 
büyüme düzeyine geleceğini enflasyonun 1990 yılındaki gelişmenin altına indirileceğini ve is
tikrarlı bir büyüme hızı trendi sağalamrken, 1991 yılının, ekonomide tutumlu ve dikkatli ol
mamız gereken bir yıl olduğunu, Ekim 1990'da söylemiştik. 

1990 yılı Ekiminde söylediğimiz, Bütçe ve program çalışmaları sırasında da belirttiğimiz 
noktaları, bugün, yani 19 Şubat 1991 tarihi itibariyle görmekteyiz, özellikle 16 Ocak sonrası 
sıcak savaş ortamının da getirdiği ek birtakım sorunlar -ki, bunlar önemli sorunlardır; banka
lara olan hücum, para tutma, mal ve menkul kıymetlere olan taleplerdeki ilginç ve anormal 
artışlardır.- Merkez Bankası kanalıyla aldığımız tedbirlerle dengeye oturmuştur. Yaklaşık 4 trilyon 
lira piyasaya sürülmüş ve bunun 2 trilyonu piyasadan emilmiştir. 500 milyon mark ve 100 mil
yon Amerikan Doları piyasaya sürülmüş, döviz mevduat hesaplarındaki taleplerin hepsi karşı
lanmış, piyasalar dengeye getirtilmiş ve Türk ekonomisindeki sistemin istikrarı sağlanmıştır. 
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Serbest piyasa ekonomisinin doğru ve iyi çalışması sonucunda ekonomide bir sıkıntı ve 
problemle karşılaşılmamıştır. Bunun en önemli göstergelerinden biri, borsa endekslerinin iyi-
leşmesidir, borsa endekslerindeki olumlu gelişmedir. 

Körfez krizinden zarar görenlere, elde edilen hibe ve kredilerin intikal ettirilmesi, konusu
na gelince: Hibeler, teknik olarak, bütçeleştirilerek, bütçe içinde finanse edilerek, ülke ekono
misine enjekte edilerek, Körfez krizinden etkilenen kesimler bundan istifade etmektedirler. 1990 
ve 1991 yılında önemli olarak ortaya koyduğumuz politika, krizin olacağını dikkate alarak ha
zırladığımız ve ekonomik şok etkisi yaratan bu ortamda alınması gereken tedbirleri içermektedir. 

Şok etkisi yaratan bir dönemde, temel politika, ödemeler dengesi meselesini de dikkate 
alarak, ihracatı artırıcı, yurt içi harcamaların daha dengeli bir tempoya oturacağı, göreli bir 
fiyat yapısının oluşacağı yapıyı oluşturmaktan geçer. Para ve maliye politikaları ile, yurt içi 
talebin dengelenmesi gerekir. Döviz kuru ve faiz, kendi içinde, piyasa mekanizmaları içinde 
bu dengeyi oluşturur. İhracatı ve iç tasarrufu daha da geliştirici tedbirler beraberinde getirilir. 
Dış şoklara karşı ihracat ağırlıklı bir büyüme ve bu anlamda, dış ticaretin ve iç piyasanın suret
le dengelenmesi, para ve maliye pohitikalarının ve yurt içi tasarruf oranlarını artırıcı uygula
maların devreye girmesi çok önemli kararlardır. Bunları biz yürürlüğe koyduk, koyuyoruz. 

Türkiye ekonomisi, 2 Ağustostan sonra, Körfez krizinin tüm etkilerini ve petrol krizinin 
en ağır şartlarını yaşarken; 200 bin işçi, demokratik hakkını kullanıp grev yaparken, -16 Ocak
tan sonraki sıcak savaş ortamında bile- aldığımız tedbirlerle, istikrarlı bir biçimde çalışmasını 
sürdürmüştür. Şunu, Yüce Meclisin huzurunda, çok açık söylemek istiyorum : Türkiye'de, ser
best piyasa ekonomisi, istikrarlı bir biçimde çalıştığını, bu kriz döneminde ispatlamıştır. Eko
nomide ve demokraside Türkiye'nin altyapısının güçlü bir biçimde oluştuğu görülmektedir. 

Belirtilen, tarım ürünlerinin bedelleri ve ithalat konusundaki görüşlere gelince : 1990 yılı, 
Türkiye'de tarım üreticilerine en çok para ödenen bir dönemdir, örneğin, buğdayda dünya fi
yatları 90 dolarken, yaklaşık 200 dolara buğday alınmış, buğday üreticisine 3,5 trilyon lira pe
şin para ödenmiş ve bugün Toprak Mahsulleri Ofisinin ciddî stokları oluşmuştur. Şu anda -
şeker pancarı ve bir iki kalem ürünün üreticisi dışında- buğday üreticisi başta olmak üzere, 
tarımda çok büyük ölçüde ödemeler yapılmıştır ve bir önceki yıla göre, ödenen parada, yüzde 
70 oranında bir artış'görülmektedir. 

Nakliye konusunda, özellikle kara taşımasında, kamyonların büyük bir kısmının, Kuzey. 
limanlarına, İran'a, büyük ölçüde mal taşımaları suretiyle sorunları çözülmüş, İran içinde 2 
bin civarında tanker ve TIR'a çalışma imkânı sağlanarak, karayolu taşımacılığındaki sorun ha
fifletilmeye çalışılmıştır. 

Yolcu taşımasında azalmaya gelince : Şunu çok açıklıkla belirtmek isterim ki, bugün, bu 
durgunluk geçicidir. Bugün, Amerika'da, Miami'deki otellerle Monte Carlo'daki otellerde de 
müşteri yoktur. Tüm uluslararası kuruluşlar ve ulusal havayollarındaki taşıma kapasiteleri de 
yaklaşık yüzde 40 oranında düşüş kaydetmiştir. 

Petrol krizinin etkilerini yaşamanın ötesinde, sıcak savaşın psikolojik etkilerini de yaşa
maktayız. Tüm ulusal havayolları, bu anlamda büyük bir kriz içindedir ve Türk Hava Yolları
nın dış hatlar kapasitesindeki yolcu taşıma oranı da, bilebildiğim kadarıyla, yüzde 40 oranın
da azalmıştır. 

Biz, başta turizm sektörü olmak üzere tüm ekonominin, bütçe büyüklükleri ve program 
dengeleri içinde sorunlarının çözülebileceği inancındayız ve sektör bazında, meselelere tek tek 

— 419 — 



T.B.M.M. B : 83 19 . 2 . 1991 Ö : 1 

çözüm getirmek yerine, makro ölçekte, bir bütünlük içinde çözüm getirme gayreti içindeyiz; 
ama, çok kronikleşen bir iki sektörde, meseleye özel olarak baktığımızı da belirtmek istiyorum. 

Bunlardan biri turizm sektörüdür. Turizm sektöründeki meselede, bundan sonraki char-
ter seferlerini ve turizm potansiyelini artırmak için, tur operatörlerine dönük bazı tedbirler al
dık ve uygulamaya koyduk. Ayrıca, mevcut oteller sistemine belli rahatlıklar getiren tedbirleri 
de uygulamaya koyacağız. 

Ayrıca, esnaf ve sanatkârlarla ilgili olarak, iç ticaret talebindeki durgunluğun aşılabilmesi 
ve talebin canlanması açısından, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisini aşağıya indiriyoruz; 
ama, şunu çok açık olarak belirtmek isterim : 

Biz, Türkiye'de yatırım talebinin durduğuna -geçici olarak belki vardır- inanmıyoruz. Banka 
faizlerinin yükselmesi, piyasa mekanizmasının içinde doğal konjonktürün yarattığı sonuçlardır. 

Petrol fiyatlarının yüzde 100 arttığı bir dönemde, ekonomiye üç veya altı ay sonra etkisi 
olacak kararların, faizler ve döviz kuru üzerinde etkisi olması normaldir ve kaçınılmazdır. Bu 
anlamda, biz, bankalardan çekilen paranın -16 Ocak 1991'den sonra 5 gün içinde 4 trilyon lira 
civarında bir para çekildi- 2 trilyonunun geriye döndüğünü görüyoruz. Merkez Bankası, para 
programını uygulamaya koyacaktır, bu konudaki çalışmalarını sürdürmektedir. Ancak, hibe
lerin, bütçe tekniği açısından kaçınılmaz olarak bütçeye kaydedilmesi ve bütçeleştirilmesi ge
rekmektedir. Biz iç finansman amacıyla KİT ürünlerine zam yapmamaktayız. Kamu kesimi 
finansman açığının, 1990 yılında ciddî bir sorun olduğunu ve 1991 yılının önemli problemle
rinden biri olacağını belirttik. Gayrı safî millî hâsıla deflatörünü yüzde 45 alırken, belli öcüde, 
KİT ürünlerinin, maliyetlerine göre fiyatlarının dengelenmesi gerektiğini de belirttik. Bu an
lamda, Körfez krizinin getirdiği etkileri de en aza indirecek şekilde, ekonominin canlılığını ya
vaşlatıyoruz ve bunun da verdiği bir takım sıkıntıları, yüzde 10 - 12'lik bir büyüme hızının 
verdiği rahat ve iyi bir ortamdan, daha dengeli, daha istikrarlı oluşan yüzde 6'Iık bir büyüme 
temposunun oluştuğu bir tempoya inişin getirdiği sorunları anlayışla karşılıyoruz. 

Şunu, Yüce Meclisin huzurunda çok açıklıkla söylemek isterim : Bugüne kadar, her ko
nuda bilgi verdik ve vermeye de hazır olduğumuzu belirtiyorum. Bu kriz döneminde uyguladı
ğımız ekonomik politikanın başarıyla yürütüldüğü inancını -özellikle 16 Ocak sonrası sıcak 
ortamda ekonominin gücünü denemiş bir insan olarak- rahatlıkla söyleyebilirim. 

Gündem dışı konuşma konusunu gündeme getirdiği için Sayın Doğan'a da teşekkür eder, 
hepinize saygılar sunarım efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gündeme geçiyoruz. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Ankara Milletvekili Erol Ağağü'in, (6/1108, 6/1109) numaralı sözlü sorularım geri aldığı

na ilişkin önergesi (4/283) 
BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" kısmında, sözlü soruların geri alınmasına dair 2 önerge 

vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
12,2.1991 tarihli gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 649 uncu sırasında (6/1108) ve 650 

nci sırasında (6/1109) esan nolu soru önergelerimi geri çekiyorum. 
Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Erol Ağagil 
Ankara 
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2. — Çorum Milletvekili Rıza Ihman'm, (6/1054) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin 
önergesi (4/284) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 651 inci sırasında yer alan (6/1054) esas numaralı 

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

Rıza Ilıman 
Çorum 

BAŞKAN — Soru önergeleri geri verilmiştir. 

C) ÖNERİLER 

a) Danışma Kurulu Önerileri 
1. — Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında yer 

alan bazı kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülme sırası ile Genel Kurulun çalışma saatlerine ilişkin Da
nışma Kurulu önerisi 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun önerileri vardır; okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım : 
önce önerileri okutuyorum : 

Danışma Kurulu önerisi 
Danışma Kurulunun 19.2.1991 Salı günü yaptığı toplantıda aşağıdaki önerilerin Genel Ku

rulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 
Abdulhalim Araş 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı Vekili 

ANAP Grubu Başkanvekili SHP Grubu Başkanvekili 
Onural Şeref Bozkurt Hasan Fehmi Güneş 

DYP Grubu Başkanvekili 
Mustafa Çorapçıoğlu 

öneriler : 

1. Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer îşler" kısmının 
54 üncü sırasında yer alan 512 sıra sayılı Kanun Tasarısının, bu kısmın 3 üncü sırasına, 52 nci 
sırasında yer alan 507 ve 507'ye 1 inci ek sıra sayılı Kanun Tasarısının, 4 üncü sırasına, 8 inci 
sırasında yer alan 421 sıra sayılı Kanun Teklifinin, 5 inci sırasına, 51 inci sırasında yer alan 
509 sıra sayılı Kanun Teklifinin, 6 ncı sırasına; 48 inci sırasında yer alan 504 sıra sayılı Kanun 
Teklifinin, 7 nci sırasına; 57 nci sırasında yer alan 515 sıra sayılı Kanun Tasarısının, 8 inci sıra
sına; 55 inci sırasında yer alan 513 sıra sayılı Kanun Tasarısının, 9 uncu sırasına; 42 nci sırasın
da yer alan 491 sıra sayılı Kanun Teklifinin, 10 uncu sırasına; 43 üncü sırasında yer alan 494 
sıra sayılı Kanun Teklifinin, 11 inci sırasına; 60 inci sırasında yer alan 518 sıra sayılı Kanun 
Tasarısının, 12 nci sırasına; 41 inci sırasında yer alan 361 ve 361'e 1 inci ek sıra sayılı Kanun 
Tasarısının, 13 üncü sırasına alınması önerilmiştir. 
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2. Birinci öneriyle sıralanan kanun tasarı ve tekliflerinin görüşmeleri tamamlanıncaya 
kadar Genel Kurulun 20 Şubat Çarşamba ve 21 Şubat Perşembe günleri saat 15.00'ten 20.00'ye 
kadar; müteakip haftalardaki Çarşamba ve Perşembe günleri saat 14.00'ten, 20.00'ye kadar 
çalışması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Şimdi önerileri tekrar okutup, ayrı ayrı. oylarınıza sunacağım : 
öneriler 
1. Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer tşler" kısmı

nın 54 üncü sırasında yer alan 512 sıra sayılı Kanun Tasarısının, bu kısmın 3 üncü sırasına, 
52 nci sırasında yer alan 507 ve 507'ye 1 inci ek sıra sayılı Kanun Tasarısının, 4 üncü sırasına, 
8 inci sırasında yer alan 421 sıra sayılı Kanun Teklifinin, 5 inci sırasına, 51 inci sırasında yer 
alan 509 sıra sayılı Kanun Teklifinin, 6 ncı sırasına; 48 inci sırasında yer alan 504 sıra sayılı 
Kanun Teklifinin, 7 nci sırasına; 57 nci sırasında yer alan 515 sıra sayılı Kanun Tasarısının, 
8 inci sırasına; 55 inci sırasında yer alan 513 sıra sayılı Kanun Tasarısının, 9 uncu sırasına; 42 
nci sırasında yer alan 491 sıra sayılı Kanun Teklifinin, 10 uncu sırasına; 43 üncü sırasında yer 
alan 494 sıra sayılı Kanun Teklifinin, 11 inci sırasına; 60 inci sırasında yer alan 518 sıra sayılı 
Kanun Tasarısının, 12 nci sırasına; 41 inci sırasında yer alan 361 ve 361'e 1 inci ek sıra sayılı 
Kanun Tasarısının, 13 üncü sırasına alınması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci öneriyi okutuyorum : 
2. Birinci öneriyle sıralanan kanun tasarı ve tekliflerinin görüşmeleri tamamlanıncaya 

kadar, Genel Kurulun 20 Şubat Çarşamba ve 21 Şubat Perşembe günleri saat 15.00'ten 20.00'ye 
kadar; müteakip haftalardaki Çarşamba ve Perşembe günleri saat 14.00'ten 20.000ye kadar 
çalışması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Saytstayda Bos Bulunan Üyeliklere 832 Sayılı Sayıştay Kanununun 1,11.1990 Tarihli ve 
3677 Sayılı Kanunla Değişik 6 ncı Maddesinin Dördüncü Fıkrası Gereğince Yapılacak Seçime Dair 
Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/1531) (S. Sayısı : 519) (1) 

BAŞKAN — Yine, gündemin "Sunuşlar" kısmında, Sayıştayda Boş Bulunan Üyeliklere 
832 Sayılı Sayıştay Kanununun 1.11.1990 Tarihli ve 3677 Sayılı Kanunla Değişik 6 ncı Maddesi
nin Dördüncü Fıkrası Gereğince Yapılacak Seçime Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu yer almaktadır. 

Geçen birleşimde Plan ve Bütçe Komisyonu raporu ve eki liste okunmuş, listenin oylan
masında kalmıştık. 

Şimdi, Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından seçilen adayları ayrı ayrı okutup oylarınıza 
sunacağım : 

Sayıştay Meslek Mensupları Kontenjanı 
1. — Mustafa Hikmet Büyükbozkırlı (Aldığı oy 20) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 519 S. Sayılı Basmayazı 14.2.1991 tarihli 82 nci Birleşim Tutanağına eklidir. 
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2. — Yavuz Büyükkara (Aldığı oy 19) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3. — Harun Erdoğan (Aldığı oy 19) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4. — Günaydın Ersoy (Aldığı oy 18) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5. — Enis Hadi Erdem (Aldığı oy 17) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Diğer Meslek Mensupları Kontenjanı 

1. — tlhan Sözgen (Aldığı oy 21) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2. — Emin Kızılkaya (Aldığı oy 20) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemin, "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler" kıs

mına geçiyoruz. 

VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLf S ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve 29 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da satı

lan fabrikaların satış işlemleriyle ilgili iddiaların gerçeklik derecesini ve bu fabrikaların yeniden hizmete 
açılabilmesi için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Medis araştırması açılmasına üişkin önergesi 
(10/96) 

BAŞKAN — 1 inci sıradaki, Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve 29 arkadaşının, Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu'da satılan fabrikaların satış işlemleriyle ilgili iddiaların gerçeklik dere
cesini ve bu fabrikaların yeniden hizmete açılabilmesi için alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesinin öngörüşmesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Hükümüt?.. Burada. 
Geçen birleşimde, Meclis araştırma önergesinin öngörüşmeleri tamamlanmış, oylamasın

da kalmıştık. 
Şimdi, önergeyi oylarınıza sunacağım : Meclis araştırması açılmasını kabul edenler... Ka

bul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

2. — izmir Milletvekili WiAksoy ve 23 arkadaşının, Arifiye - Sincan çift hadi demiryolu inşaa
tından vazgeçilmesinin nedenlerini tespit etmek amacıyla Medis araştırması açılmasına üişkin önergesi (10/97) 

BAŞKAN — İkinci sıradaki, İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 23 arkadaşının, Arifiye -
Sincan çift hatlı demiryolu inşaatından vazgeçilmesinin nedenlerini tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırmasını açıl
masına ilişkin önergesinin öngörüşmesine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
önergeyi tekrar okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
1923'lerde Cumhuriyetin kuruluşu ile birlikte, üzerinde ısrarla durulan en önemli çalış

malardan bir tanesi demiryolu ulaşımı ile ilgili yatırımlar olmuştur. Ancak, demiryolu ulaşım 
sektörü Cumhuriyetin ilk 15 yılı dışında, özellikle 1950'li yıllardan sonra bilinçli bir şekilde 
göz ardı edilmiştir. 

Yüzeysel toplu taşımacılıkta demiryollarının ülke ekonomisi açısından en uygun, ucuz ve 
birim başına en az enerji tüketen bir ulaşım sistemi olduğu bilinen bir gerçektir. 

Türkiye gibi, dövize çok ihtiyacı olan ve akaryakıtının büyük bir kısmını ithal etmek du
rumunda olan bir ülkede, demiryolunun önemi daha da artmaktadır. Demiryollarında dışa ba
ğımlılık % 10'lar düzeyine inmiş iken, karayollarında dışa bağımlılık daha üst seviyelerdedir. 

Parlamentonun gündemine getirmek istediğimiz konu "Ari fi ye - Sincan çift hatlı demir
yolu inşaatı" adıyla bilinen projedir. 

İstanbul'u Ankara'ya bağlayacak ve iki kent arasındaki ulaşımı 3,5 - 4,5 saate indirecek 
olan yüksek hız ve standartlı bu demiryolu hattının inşasından vazgeçildiği ve "Ayaş Tünelinin" 
yapımının durdurulduğu, ANAP Hükümetinin bakanları tarafından 1986 Eylülünden itiba
ren kamuoyuna açıklanmıştır. 

Yaklaşık olarak 200 milyara yakın harcama yapıldıktan sonra bu proje durdurulmuştur. 
Yetkililer gerekçe olarak "proje yanlışlığı", "lüks ve oyuncak yatırımdır" iddialarında bulun
muşlardır. 

GAP'tan sonra, Türkiye'nin en büyük yatırımı sayılan bu projenin çalışmalarına 1970 yı
lında başlanmıştır. 1976 yılında ilk ihalesi yapılmış olup, bu proje 420 kilometre uzunluğunda
ki eski hattı, 260 kilometreye indirmektedir. Eski hatta 3 kilometre civarında tünel var iken, 
yeni hattın 189 kilometresi normal güzergah, 71 kilometresi ise tünellerden oluşmaktadır. Ya
pımı durdurulan 10 060 metre uzunluğundaki Ayaş Tüneli, sözü edilen tünellerden birisidir. 

Eski Ulaştırma Bakanı Prof. Mustafa Aysan, 1982 Martında 10 yıllık Ulaştırma Ana Pla
nına yeniden alınan bu projeye Dünya Bankasının kredi vermediğini, ancak yine de gereken 
finansman kaynaklarının bulunduğunu ifade etmiştir. 

İTÜ tnşaat Fakültesi Ulaştırma Anabilim Dalı öğretim Üyelerinin de "Bu hat gereklidir; 
ülke ekonomisi ve genel ulaşım dengeleri açısından gereklidir, yapılması zorunludur" dediği 
söz konusu projenin Obermayer Firmasınca hazırlanan yapılabilirlik araştırmasını Dünya Bankası 
eleştirmiştir. 

1982 öncesinde projeye kredi vermeyen Dünya Bankası, bu kez projenin fizibilite etüdüne 
eleştiri getirmiş ve bunun üzerine aynı Alman firması yeniden fizibilite etüdü hazırlamıştır. 

Dünya Bankası birtakım yatırımlar için kaynak sağlayan bir kuruluştur. Ancak, banka 
kısa dönemde kârlılık sağlayan belirli ve kısa güzergâhlar (arterler) için kredi verebileceğini 
önkoşul olarak dayatmaktadır. 

Dünya Bankası tarafından kapatılması önerilen Arifiye - Sincan çift hatlı ve yüksek stan
dartlı demiryolu, ulusal çıkarlarımız açısından son derece önemli ve gereklidir. 

ANAP hükümetlerinin belirli ve tutarlı bir ulaşım politikası yoktur. Bir bakan, demiryol
larının modernizasyonunu isterken, diğer bir bakan, demiryollarına radikal anlamda karşı çık
maktadır. 

ANAP hükümetlerinin bazı bakanlarının Ayaş Tünelinin yapımından vazgeçilmesi ile ilgili 
ileri sürdükleri gerekçeler, çağımız ulaşım teknolojisinin gelişimi, ülke gerçekleri ve bu konudaki 
resmî belgelerin içeriği ile uyumlu, bilimsel temele dayalı bir tercihi açıklamaktan çok uzaktır. 
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200 milyara yakın bir parayı toprağa gömmeye ve ülke ekonomisini zarara uğratmaya, ulusal 
çıkarlarımızı göz ardı etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. 

Bütün bu nedenlerle, Anayasanın 98'inci ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını saygı ile arz ederiz. 

Veli Aksoy 
İzmir 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Sırasıyla, Hükümete, siyasî parti gruplarına ve önergedeki birinci imza sahi
bine veyahut onun göstereceği bir arkadaşa söz vereceğim. . 

Hükümet ve gruplar için söz müddeti 20'şer dakika, önergede imzası bulunan birinci şa
hıs için de 10 dakikadır. 

İlk söz Ulaştırma Bakanı Sayın Tuncer'in. 
Buyurun efendim. 
ULAŞTIRMA BAKANI CENGİZ TUNCER (Antalya) — Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; İzmir Milletvekili Sayın Veli Aksoy ve 23 arkadaşının, Arifıye - Sincan çift hatlı elek
trikli demiryolu inşaatından vazgeçilme nedenlerini tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesini cevaplamak üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi şahsım ve 
Bakanlığım adına saygıyla selamlarım. 

Söz konusu önergenin cevabına geçmeden önce, özellikle şunu belirtmek isterim ki, Ana
vatan Partisinin iktidara gelmesiyle, ulaştırma ve haberleşme sektörüne büyük önem verilmiş 
olup, çeşitli vesilelerle de belirttiğim gibi, ulaştırma ve haberleşme sektörünün toplam kamu 
yatırımları içindeki payı birinci sıraya yükseltilmiştir. Hükümetimiz, ulaştırma hizmetlerinin, 
millî varlığımızın korunmasında ve yurt savunmasında işgal ettiği önem yanında, sosyal ve eko
nomik kalkınmamazın en büyük itici gücü olduğunu dikkate almış ve sektörü her zaman ön 
planda tutmuştur. 1983 yılında, toplam kamu yatırımları içinde yüzde 20,5 olan ulaştırma ve 
haberleşme sektörünün payı, hükümetlerimiz döneminde hızla yükseltilerek, 1988 yılında yüzde 
29,7'ye, 1990 yılında yüzde 33,8'e ve 1991 yılında ise yüzde 34,6'ya yükseltilmiş bulunmaktadır. 

Hükümetimiz, beş yıllık plan ve yıllık yatırım programı çalışmalarında bu değişimleri dik
kate alarak, ülkemiz ihtiyaçlarına anında cevap verebilecek proje ve yatırımlara öncelik ver
mektedir. Son yıllarda, gerek Plan ve Bütçe Komisyonunda, gerekse Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kurulunda, muhalefet partilerine mesup üyeler, ülkemizde karayolu - demiryolu tercihi 
meselesini gündeme getirmektedirler. 

Ulaştırma ve haberleşme hizmetleri, mevcut özellikleri dolayısıyla daima tenkit edilmeye 
müsaittir. Bu tenkitler çalışmalarımızda göz önünde bulundurulmaktadır; ancak, şunu hemen 
belirtmek isterim ki, bugün ne karayollarımızın ve ne de demiryollarımızın çağdaş ulaştırma 
sistemleri açısından yeterli düzeyde olduğu söylenemez. Bu nedenle, ne demiryollarından ne 
de karayollarından vazgeçmemiz mümkün değildir. 

Avrupa ile bütünleşme çabalarına paralel olarak, karayollarımızdaki gelişmeler yanında, 
demiryolu ağımızın fizikî ve geometrik standartlarının yükseltilmesi, hız ve konfor bakımın
dan ileri ülkeler seviyesine çıkarılması ve demiryolu ile taşınan yükün artırılması çalışmalarına 
ağırlık verilmektedir. 
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Ülkemizde, sınırlı kaynaklar ölçüsünde, demiryollarımızda yeni yol yapımı kadar büyük 
önem arz eden yol yenilemeleri ile, mevcut hatların sinyalizasyon ve elektrifikasyon çalışmala
rına hızla devam edilmektedir. 

Bu çalışmalar çerçevesinde, Halkalı - Çerkezköy ile Arifiye - Bilecik hatlarının elektrifi
kasyon çalışmaları tamamlanmış; ayrıca, Bilecik - Eskişehir hattı deneme işletmesine alınmış, 
Eskişehir - Sincan hattının 1991 yılı ortalarına kadar ve 577 kilometre uzunluğundaki İskende
run - Divriği hattının 1992 ortalarında tamamlanması programlanmıştır. 

Diğer taraftan, önümüzdeki yıllarda Çerkezköy - Kapıkule ve Kayaş - Çetinkaya hatları
nın elektrifikasyonunun tamamlanmasıyla, yurt sathında halen yüzde 5 olan elektrikli hat uzun
luğu, yüzde 29'a ulaşmış olacaktır. 

öte yandan, demiryollarında trafik akış düzeninin ve taşıma emniyetinin sağlanmasında 
çok önemli bir yere sahip bulunan sinyalizasyon çalışmalarına hızla devam edilmektedir. Yü
rütülmekte olan projelerin gerçekleştirilmesiyle halen yüzde 8 olan sinyalli hat uzunluğu yüz
de 28'e ulaşacaktır. 

Mevcut hatlarımızda hız ve emniyetin artırılmasına yönelik elektrifikasyon, sinyalizasyon, 
yol yenileme, çeken ve çekilen araçların artırılması çalışmaları yanında, mevcut ulaşım ağında
ki taşıma kapasitesini artırmak ve koordineli taşımacılık sistemini sağlayabilmek için, demir
yolu altyapısının geliştirilmesi faaliyetlerine de devam olunmaktadır. ( 

Bu çerçevede, cevher taşımacılığındaki darboğazı büyük ölçüde giderecek olan Tecer-Kangal 
ve Hanlı-Bostankaya demiryolu hatlarıyla Aliağa'daki sanayi tesislerinin yük ve yolcu taşıma
cılığına hizmet verecek olan Menemen-AIiağa demiryolu hattı ve ileride Haydarpaşa-Arifiye 
arasında çift hat işletmeciliğinde sürekliliği sağlayacak olan İzmit kent içi demiryolu hattının 
inşaatlarına devam edilmektedir. 

Mevcut hatlarımızda hız ve emniyetin artırılmasına yönelik elektrifikasyon, sinyalizasyon 
ve yol bakım ve onarım çalışmalarına ilaveten, yeni yapılacak olan hatların demiryolu şebeke
mize katılmasıyla 10 382 kilometre olan hat uzunluğumuzun yaklaşık olarak 12 300 kilometre
ye çıkarılması öngörülmüştür. 

Kömürler-Osmaniye ve Nusaybin-Cizre-Irak hududu demiryolu hatlarının uygulama pro
jeleri ikmal edilmiştir. Çobanbey-Nizip-Şanlıurfa-Mardin-Nusaybin'den geçen güney demiryolu 
hattı ile, Zonguldak-Karadeniz Ereğli'si demiryolu hattının uygulama projeleri de hazırlan
maktadır. 

Diğer taraftan, 25 adet yeni demiryolu hattının fizibilite etütleri yaptırılmış olup, opti
mum ağ tasarımındaki sıralamada fizibl öncelik arz eden projelere, gelecek yıllarda yatırım 
programlarının imkânları çerçevesinde devam edilecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Bakanlığımızca üzerinde önemle durulan ve bugün
kü görüşmeye konu teşkil eden projelerden birisi de Arifiye-Sincan demiryolu projesidir, öner
gede belirtildiği üzere, bu projeden vazgeçilmesi söz konusu değildir. 

Çevresiyle birlikte yaklaşık 10 milyon nüfusa sahip sanayi, ticaret ye turizm merkezi İs
tanbul vilayetimiz ile, 5 milyon nüfusa sahip Başkent Ankara'yı birbirine bağlayan mevcut de
miryolu, zamanımızdan yüz yıl önce 1892 yılında hizmete girmiştir. 577 kilometre uzunluğun
daki düşük standartlı bu demiryolunun standardının yükseltilmesi ve uzunluğunun 160 kilo
metre kısaltılması suretiyle, süratin artırılması ve halen mevcut Mavi Tren ve Fatih Ekspresi 
ile asgari yedi saatlik seyahat süresinin azaltılması amaçlanmıştır. 
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Avrupa'daki gelişmiş ülkelerin mevcut hızlı demiryolu sistemlerinde olduğu gibi, ülkemiz
de de bu gelişmenin sağlanması amacıyla söz konusu Arifiye - Sincan elektrikli çift hatlı de
miryolu projesinin, 1975 yılı yatırım programına ithal edilmesi, Devlet Planlama Teşkilatı ta
rafından da uygun görülerek, önemli projeler kapsamına alınmıştır. 

Proje, 85 kilometre uzunluğundaki Sincan - Çayırhan ve 175 kilometre uzunluğundaki 
Çayırhan - Arifiye olmak üzere iki ayrı bölüm halinde ele alınmış olup, inşa faaliyetlerinin 
sürdürüldüğü 85 kilometrelik Sincan - Çayırhan arasındaki bölümde 1990 yılı Bayındırlık ve 
tskân Bakanlığı birim fiyatlarıyla yaklaşık 686 milyar Türk Lirası harcanmak suretiyle, yüzde 
80 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. 

Beş kısım halinde inşaatı devam eden bu ilk bölüme ilişkin özet bilgiler şöyledir : Günü
müze kadar, 1990 yılı fiyatlanyla, 307 milyar Türk Lirası harcanması suretiyle, 10 065 metre 
uzunluğundaki Ayaş Tünelinin 7 354 metrelik bölümü ikmal edilerek, yüzde 74 oranında ger
çekleşme sağlanmış olup, bakiye 200 milyar Türk Liralık iş kalmıştır. 

Geçmiş yıllardaki tünel ilerleme hızı ile zemin jeolojik durumu dikkate alındığında, 1991 
yılında 50 milyar Türk Lirası, 1992 yılında 80 milyar Türk Lirası, 1993 yılında 70 milyar Türk 
Lirası ödenek ayrılması öngörülmüştür. 

Ancak, genel bütçe imkânları sebebiyle 1991 yılı için bu projeye 10 milyar Türk Liralık 
ödenek tefrik edilebilmiştir, önümüzdeki zaman içerisinde, ihtiyaç duyulan ödeneklerin temi
nine çalışılacaktır. 

10 552 metre güzergâh, 380 metrelik Ovaçayı 1 918 metrelik Ovaçayı-II Tüneli ile çeşitli 
sanat yapıları inşaatı ve Ovaçayı dolgusunun yapımını kapsayan ikinci kısım inşaatında yüzde 
40 oranında gerçekleşme sağlanmış olup, kalan iş miktarı 35 milyar Türk Lirası tutarındadır. 

32 kilometre uzunluğunda güzergâh, 143 metre uzunluğunda altı açıklıktı Kirmir Çayı vi
yadükü ve çeşitli açıklıklarda 63 adet sanat yapısı ile 13 adet alt ve üst geçit inşaatını kapsayan 
üçüncü kısım inşaatında yüzde 60 oranında gerçekleşme sağlanmış bulunmaktadır. Kalan iş 
miktarı ise 30 milyar Türk Lirası civarındadır. 

14,8 kilometre uzunluğundaki güzergâh, 913 metre uzunluğundaki Kirmir-1,979 metre uzun
luğundaki Kirmir-II tünelleri ve 33 adet sanat yapısından oluşan dördüncü kısım inşaatı ise 
tamamen ikmal edilmiştir. 

7 100 metre uzunluğundaki Çayırhan Tüneli, 6 900 metre uzunluğundaki güzergâh ve çe
şitli sanat yapılarını kapsayan beşinci kısım inşaatında yüzde 92 oranında gerçekleşme sağlan
mış, kalan iş miktarı ise 32 milyar Türk Lirası tutarındadır. 

Bu duruma göre, Sincan - Çayırhan arasının tamamlanabilmesi için 1990 fiyatlarıyla yak
laşık 300 milyar Türk Liralık iş kalmıştır. 

175 kilometre uzunluğundaki Çayırhan - Arifiye kesiminde ise, çeşitli uzunluklarda top
lam 56 kilometre tüneller ile en uzunu 39 açıklıklı 1 267 metre uzunluğundaki Sarıyar Köprüsü 
olmak üzere 15 adet köprü, 13 adet karayolu üst geçidi, 49 adet karayolu alt geçidi, büyük 
menfez gibi, sanat yapıları ve istasyon tesisleri inşaatı yer almaktadır. Bu bölümün tamamla
nabilmesi için gerek duyulan 4 trilyon 300 milyar Türk Lirası tutarındaki ödeneğin sağlanması 
için yeni finansman kaynaklarının teminine çalışılmaktadır. 

Bu amaçla, politikalarımıza paralel olarak yap-işlet-devret modeline uygun şekilde yürü
tülen çalışmalarımız sonucunda Japon, Alman, Fransız Hükümetleri destekli firmalarca ha
zırlanan ön fizibilite teklifleri 1990 Ekim ayı içinde Bakanlığımıza teslim edilmiştir. 

— 427 — 



T.B.M.M. B : 83 19 . 2 . 1991 O : 1 

Bu teklifler, Bakanlığımız, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığı yetkililerinden oluşan bir komisyonca incelemeye alınmış olup, bu incelemenin 
şubat ayında neticelendirilmesi beklenmektedir. 

Söz konusu İstanbul - Ankara hızlı tren projesi ile halen asgari 7 saatte kat edilen bu me
safe, yaklaşık 3 saate indirilmek suretiyle, hava ve karayoluyla rekabet edebilen, ekonomik ve 
konforlu bir toplutaşımacıhk gerçekleştirilmiş olacak; ayrıca, bu proje, ileride yeni hızlı tren 
hatlarının çekirdeğini teşkil edecektir. 

Bu yaklaşımla, ülkenin sınırlı imkânlarına ilaveten, demiryolu ulaştırmasında yeni malî 
kaynakların ve yüksek teknolojilerin ülkemize transferi de sağlanmış olacaktır. 

Diğer taraftan, TCDD Genel Müdürlüğünün bağlı ortaklığı şeklinde hizmet vermekte olan 
TÜLOMSAŞ, TÜVESAŞ, TÜDEMSAŞ, bilindiği gibi, lokomotif, yolcu ve yük vagonları ile 
muhtelif demiryolu araçlarının üretimini ve bakımını yapmaktadırlar. 

Bu kuruluşlarımızın, demiryolu sanayiinde gelişen yeni teknolojilerden yararlanması için 
de çalışmalarımız sürdürülmektedir. Böylece, gelişmiş demiryolu ulaştırma teknolojisine uy
gun alt ve üst yapının bütünleşmesi yanında kendi fabrikalarımızda çağdaş demiryolu gereçleri 
imalatının da gerçekleştirilmesi sağlanmış olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Yüce Heyetinize arz ettiğim bu hususlardan da anla
şılacağı üzere, Bakanlığımız, görev sahasına giren bütün konularda olduğu gibi, demiryolu ke
siminde de, büyük milletimize, çağın gerektirdiği bütün hizmetleri verebilme arzu ve gayreti 
içerisinde bulunmaktadır. 

Konuşmama son verirken, önergeye mesnet teşkil eden Arifiye - Sincan demiryolu proje
sinden vazgeçilmesinin söz konusu olmadığını ve bu projeye büyük önem verdiğimizi bir kere 
daha teyit eder, hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gruplar adına ilk söz Doğru Yol Partisinin. 
Samsun Milletvekili Sayın Ali Eser; buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA ALÎ ESER (Samsun) — Sayın Başkan, çok değerli milletvekili ar

kadaşlarım; İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve arkadaşları tarafından verilen ve Ankara-tstanbul 
hızlı tren projesinden niçin vazgeçildiği ve özellikle -bu proje içindeki- Ayaş Tünelinin yapımı
nın neden durdurulduğu konularında Meclis araştırması açılmasını isteyen önerge hakkında, 
Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak üzere huzurunuzdayım; hepinizi saygı ve 
sevgiyle selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, mutat olduğu veçhile, Hükümetin usul ittihaz ettiği bir tarzda, yi
ne, Sayın Bakan geldiler, bir sorunun cevaplanması şeklinde ve önergenin kapsamı içerisinde 
kalmak kaydıyla, izahatta bulundular; kendilerine teşekkür ederiz; ancak, bizim, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi olarak ve onun mensupları olarak birinci vazifemiz yasama görevi ise de, 
onun kadar önemli olan bir denetim görevimiz var; yani, Türk Milletinin hakkını ve hukuku
nu, yanlış mı, doğru mu yola gidildiğini denetleme görevini milletvekilleri olarak burada yap
mak durumundayız. 

Kaldı ki, içtüzüğümüzün de bazı ters uygulamaları veyahut da İçtüzüğün bize ters gelen 
kaideleri ile önergelerin kelime sayısı dahi kısıtlanmıştır. Şimdi bakamadım; ama, tahmin edi
yorum 500 kelimeyi geçmeyecek diye bir kayıt da vardır. Böyle olduğu zaman ve önergenin 
bir cümlesinde de, GAP'tan sonra gerçekten ikinci derecede hayatî ehemmiyeti haiz olan bu 
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projenin, -kusura bakmayın- böylesine sathî bir bilgi ve izahat tarzı ile, herkesin her yerde bu
lup okuyabileceği veya görebileceği bir tarzda geçiştirilmesi, bize göre çok terstir. 

Biz, muhtelif vesilelerle, Anavatan Partisi Hükümetlerinin, Ülke yararına, gerek sosyal, 
gerek ekonomik sahada, gerekse teknolojik sahada, ülke yararına kararlarda hata yaptığını hep 
söyleyegeldik. Bunun örnekleri çoktur. Buradaki konumuz ulaştırma konusu olduğu için ve 
bu konuda da çok yanlış tercihler yapıldığı için, ülke kaynaklannın heba olduğunu defaatle 
burada misaller vermek suretiyle de arz etmeye çalıştık. Konuya girmeden önce bu gerçekleri 
çok basit mukayeselerle yeni baştan dikkatlerinize sunmak istiyorum. 

Şöyle ki: Birinci Ulusal Demiryolu Kongresine kıymetli öğretim üyeleri, uzmanlar ve bu 
işin teknisyenleri tarafından verilen tebliğlerden bir tanesinde, konu açık bir şekilde şöyle gün
deme getirilmiş : 

Kamyon ve elektrikli trenle yapılan nakliye hususunda enerji sarfı : 
1 tonun, 1 kilometre mesafeye taşınması için gereken enerji, kamyonda taşındığında, 0,350 

kilovat/saat; trenle taşındığında, 0,116 kilovat/saat, Kullanılan enerji itibariyle, nispet üçte bir. 
Ancak, parasal olarak ve alternatif enerjilerin kullanılması gerekliliği bakımından da dikkate 
aldığımızda -1985 fiyatlarıyla yapılmış bir araştırmadır; bugün de değiştiğini zannetmiyorum; 
ki, petrolün fiyatının çok süratli bir şekilde artması nedeniyle, elektrikli tren taşıması daha 
da avantajlı duruma gelmiştir- kamyonla 33 liraya yaptığımız taşımayı, elektrikli trenle 3,94 
liraya yapıyoruz. Hadi, diyelim, demiryolunun altyapısı, vesairesi ilk yatırımlar itibariyle biraz 
yüksektir; onun da payını alsanız, bu nispet, yedide bir, sekizde bir olmasa bile, elektrikli tren
le yapılan taşıma, karayoluyla yapılan taşımaya göre, her halükârda 3 ilâ 4 defa daha ucuzdur. 
Bu projenin geciktirilmemesinin bir nedenini tekrar vurgulamak için, bunu dikkatlerinize sun
mak istiyorum. 

Toplutaşımacılığın demiryolundaki ve denizyolundaki avantajlarını burada defeatle an
lattık; o nedenle, vaktinizi almamak için, bunu da dikkatlerinize sunmaya gerek görmüyorum. 

Biz, ANAP Hükümetlerinin, özellikle 1985 - 1986'lı yıllardan sonra, çok yanlış bir ulaşım 
politikası izlemeleri neticesinde, bu demiryolu projesinin, maalesef, bazı bakanlarımız tarafın
dan durdurulması, bazı bakanlanmız tarafından da, hayır, devam edecek denmesine rağmen, 
acı bir gerçek vardır : Sayın Bakanın demin burada verdiği ölçüler ve yüzdeler içinde projede 
•maalesef, kavram kargaşasından kaynaklanan bir hataya da düşüyoruz -ne yüzde 80, ne de 
yüzde 75'lik bitirilmeler vardır. Konuşulanlar, tahmin ediyorum tamamen, altyapı nispetleri
dir. Projelerin tutarları ile ilgili olarak bizde de rakamlar var. Tabiî, bunların hepsi kayıtlarda 
ve resmî belgelerde mevcut, her zaman alıp kontrol etmemiz mümkün; sayın yetkililer eksik 
olmasınlar, o konuda bize yardımcı oluyorlar, teşekkür ediyoruz. 1990 yılma irca edilmiş şek
liyle Arifiye - Sincan çift hatlı tren projesinde, burada verilen rakamlarda benim gördüğüm 
şudur : Sayın Bakanın buradaki konuşmasında, 85 kilometrelik kısım için, bir varsayımla ve 
bayındırlık birim fiyatları hesabıyla 680 milyar lira harcandığını söylüyor. Oysaki, yine, sayın 
Hükümetin teknisyen bakanlarının çok tercih ettiği, hep kullandıkları bu deflatörle ben bir 
hesap yaptım; 1975 yılında başlamış olan bu projenin yatırımları, ulaşım... 

ŞADAN TUZCU (Rize) — 1976'da başlandı. 

ALÎ ESER (Devamla) — Sayın Tuzcu, 1975'te proje harcamasıyla başlanmış. O yıl, yani 
1975'te bu projeye 318 milyon lira harcanmış. Siz, sonra buradan doğrusunu söylersiniz!.. 
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Ulaşım sektörü deflatörüyle yaptığımız hesapta, 1990 yılı sonuna kadar bu projeye 1,1 trilyon 
lira harcanmıştır. Şimdi, müsaade ederseniz, ben size elimdeki şu haritayı göstermek istiyorum: 

ŞADAN TUZCU (Rize) — Kameraya göster, kameraya... 
ALÎ ESER (Devamla) — Hayır, kamereya falan göstermeye gerek yok. 
Bu, Ankara - Arifiye, Ankara'nın Sincan istasyonundan Adapazarı'mn Arifiye İstasyo

nuna kadar olan bir projesidir ve bu projenin şu anda konuştuğumuz kısmı, Çayırhan'a kadar 
olan 85 kilometrelik kısmıdır. Bunun, daha hiç dokunulmamış 185 kilometrelik kısmı var. Bil
diğiniz gibi, Ankara - Sincan arasında elektrikli banliyö hattı vardır. Arifiye ile istanbul ara
sında da yine şu anda çalışan 133 kilometrelik elektrikli bir hat vardır. Bu projenin bilgi veri
len kısmıyla, Sayın Bakan ve sayın teknisyenlerin verdiği bilgiye göre, süre iki saat değil. -Allah'a 
şükür iki saatten vazgeçtiler- Şimdi dört saat gibi bir rakam söylendi. O şekliyle dahi olsa, 
o hızı alacak bir projedir şu anda konuşulan proje; ama, bunun esas istasyonlara, terminallere 
bağlantı kısımlarının, bu süratli ve bu fazla kapasiteyi taşıması mümkün değildir. Bugünkü 
mevcut hatla yapılması lazım gelen yahut yeni yapılacak bat arasında mukayeseler var. Şu an
daki hattımız, günde ancak 28 çift trenin gidip gelmesine müsaade edebiliyor. Bu proje yapıl
dığı zaman, günde 192 çift tren gidip gelecektir. 

ŞADAN TUZCU (Rize) — Ne taşıyacak? 
ALÎ ESER (Devamla) -— Her şey taşıyacak. Ayrıca, -demin çok basit örneklerini verdim-

hem yolcu taşımasında hem de yük taşımasında, karayoluna nispetle en az üç defa daha ucuz 
taşıyacak ve bu şekilde, yılda 5 bin - 6 bin insanımızın trafik canavarının tahribatından kurtul
ması da mümkün olacak. 5 bin kişiden aşağı ölümüz yok; Allah hepsine gani gani rahmet ey
lesin; bunlar, ne savaş, ne kriz, yanlış uygulamalardan ve yanlış politikalardan dolayı göz göre 
göre kaybettiğimiz kendi öz insanlarımız, kimimizin akrabası, kimimizin çoluğu çocuğu; Al
lah kimsenin başına vermesin... 

Sayın milletvekilleri, demek istediğim şu ki; konu, maalesef, ihmal edilmiştir, büyük bir 
şekilde ihmal edilmiştir ve hatta şunu iddia ediyorum ki, bundan sonra yapılacak kademele
rin, yani Çayırhan'dan sonrasının -Sayın Bakan, sanat yapılarını, köprüleri söyledi, çok güzel 
şeyler- uygulama projesi yoktur. 

Şimdi, bunun finansmanı konusuna geleceğim. Bakınız, Resmî Gazetenin, 1991 Malî Yılı 
Bütçe Kanununun yayımlandığı bir sayısı var elimde ve 28 Aralık 1990 tarihli bu mükerrer sa
yısında bir ibare var... 

Sayın Bakan dediler ki -tam not tutamadım; ama, tahmin ediyorum- "1991'de 40 milyar 
ödenek ayrıldı, 1992 yılında..." 

ŞADAN TUZCU (Rize) — Daha gelmedik 1992'ye. 
ALÎ ESER (Devamla) — Hayır, hayır; Sayın Bakan, projelerini anlattılar, şimdi buradan 

bakıyorum; "1992'de 80 milyar, 1993'te de 70 milyar Türk Lirası bu projeye ayrılacak ve 1991 
için de, ümit ediyoruz ki, başka yerlerden para bulup, bu projenin, özellikle Ayaş tünelinin 
devamını sağlayacağız" dediler; ama, ben şuradan size bir ibare okuyacağım. Bu ibareyle, Sa
yın Bakanın vaadi arasındaki uyuşmayı sizin takdirlerinize bırakıyorum veya bunun nasıl ola-
biliceğini Sayın Hükümetten bekliyorum. Bu Resmî Gazetenin dokuzuncu sayfasında denili
yor ki, "23/00 kodlu dairenin..." Ki, bunu bugün öğrendim, bu 23/00 kodlu daire, DLH dedi
ğimiz, Demiryolları, Limanlar, Havameydanları işletmesi Genel Müdürlüğü dür ve bu projenin 
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uygulayıcısı olan, yatırımlarını yapan dairedir, işte kod numaraları, burada bir sürü rakam, 
proje numarası vermiş, "...için yer alan ödenekten, 30 milyar Türk Lirası kesilerek bilmem ne 
kodlu dairenin şu projesine aktarılmıştır. Şu nolu projenin ki, bunun, Ayaş Tüneli de dahil 
olan proje olduğunu biliyorum, finansmanı için, 1991 yılı içinde 23/00 kodlu dairenin tertibi
ne ödenek aktarılamaz" diye Bütçe Kanunda bir ibare... Bu bir kanundur. 

Şimdi, ihmal nerelerden geliyor; ayrılan ödeneği dahi, biz -her şeyi görmemize rağmen-
geri alıyoruz, aldığımızla kalmıyor, "o projeye başka türlü hiçbir yerden aktarma yapılamaz" 
diye bir de kayıt koyuyoruz. Ben bu çelişkiyi anlayamadım. Kim koyuyor, kim kaldırıyor, ne 
düşünülüyor, içinden çıkmak mümkün değil... 

Değerli milletvekilleri, işin bir diğer veçhesini dikkatlerinize sunmak istiyorum : Proje, 
bu şekilde yıllar yılı geciktirildiği için, yapılan ihalelerin -ki, beş kısımda ihale edilmiştir bu 
85 kilometrelik yer- bazıları tasfiye edilmiş, bazıları çok çok yavaşlamış, durmuş; bazılarının 
şantiyeleri kapanmış. Ben ilgililere çok teşekkür ediyorum, ilgililerden rica ettim, şu hattı göz
ümüzle bir görelim diye; bir günümüzü harcadık, dolaştık, girilebilen yerlerine kadar gittik, 
girilmeyen yerleri çok; yani otomobilin gidemeyeceği sahalardır; ama, benim şahsen gördü
ğüm içler acısıdır, bunu üzülerek söylüyorum. Tasfiye edilen şantiyelerin ihzaratı ödenmiş; ya
ni, getirildiği için, demiri, çimentosu, ne ise malzeme, yıllar yılı, oralarda, simsiyah, kullanıla
maz hale gelmiş. Bilmiyorum kaç milyondur. Kaldı mı kalmadı mı, miktarları nedir onları da 
bilemiyorum. Açık sahalarda bulunmaktadır. 

Gördüğümüz yerlerde, yapılan harcamaların hepsi, bana göre -özellikle hafriyat- heba ol
muştur; yeni baştan girilip çalışılması lazımdır. 

Konuşmanın sonuna, önergenin konusu olan Ayaş Tüneline geliyorum. Arkadaşlarımız 
eksik olmasınlar, Ayaş Tüneline de götürdüler bizi. Sonuna kadar gittik, çalışmaları gördük. 
Bu yıl, kesilerek verilen ödenek 10 milyar lira. Elimde, arkadaşlarımdan ve literatürden aldı
ğım, özellikle otoyol, demiryolu, karayolu ve tünellerin aşağı yukarı neye mal olacağı hususun
da birim fiyatlar var. Tünelin bugünkü yapısal, jeolojik durumu itibariyla uzunluk zamları, 
300 metreden sonraki şu, şu, şu zamları göz önüne aldığımızda, 7,5 inci kilometreye geldiği
miz zaman, anlaşma fiyatının 2 misli bir fiyatla karşılaşıyoruz... Gayet tabiî, bu fiyat, resmî 
bir fiyattır. Bayındırlık ve tskfln Bakanlığının birim fiyatıdır. Bu, 10 milyar lira ile, bu tünelin 
ancak 70-75 metrelik kısmı yapılabilecektir. 1991 yılında. Geriye, tünelin 2 700 metrelik kısmı 
kalmaktadır. Senede böyle 70 metrelik kısmını yaparsak -ben hesap ettim- sadece Ayaş Tüneli 
40 yıl sürecektir. Bizim önümüzde, daha 40 küsur kilometrelik ve daha da zor olan tüneller 
var. Sayın yetkililer bilirler, bu tüneller, Köroğlu Tüneli, Göynük Tüneli, Geyve Tüneli gibi tü
nellerdir ki, bunlar da Çayırhan'dan sonraki kısım içindir. 

Bu paralarla, bu yatırım ve kaynak kullanım tercihleriyle hiçbir yere varılamayacağını, bu
rada, üzülerek belirtmek istiyorum. 

. Sayın Bakan, Hükümetin ve İktidarın tutumunu aynen devam ettirdiler. Başlangıçta da 
söylediğim gibi, sorulu cevaplı tarzda, bu iddialar doğru değil şeklinde bir yaklaşımla, bana 
göre, meseleyi yine sürüncemede bırakmışlardır. 

Benim, tavsiye edecek bir konumum yoktur. Biz, sözlerimin başında da söylediğim gibi, 
meseleyi, insanımızı sağlığıyla, eğitimiyle, konforuyla çağdaş yaşam koşullarında yaşatmak için 
düşünüyoruz ve insanımızın rızkından keserek ödediği vergilerin doğru yerlere harcanması olarak 
görüyoruz. 
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O bakımdan, çift yol halinde çalışan yollar boş dururken, onun paraleline, maliyeti mil
yonlarca dolar olan ve ek ödemelerle, fiyat artış kararnamelerine ve kanunlara aykırı olarak, 
yine dolar üzerinden otoyol yapılmasını tercih etmiyoruz. Zamanı geldiğinde bunu da yapalım 
diyoruz; ama, bugün, burada gördüğümüz gibi, şu andaki fiyatlarla 1 trilyonun üzerinde yatı
rımı yapılmış bir proje konusunda -Anavatan Grubu olarak görüşünüzü bilemiyorum- Sayın 
Bakan, "devam edeceğiz" diyor; bu konuda, sayın sözcüler ne derler bilemiyorum, ama, bazı 
görüşler var; "bu proje ölü doğmuştur** gibi ifadeler var... Bunu şiddetle reddediyoruz. 

Yapılan fizibilite etütlerinde, sermaye - hâsıla katsayısı 2,70'tir. Çok verimli bir katsayıdır 
bu katsayı; düşüktür. O zamandan beri; onbeş yılı aşkın bir süredir bu projenin geciktirilmesi, 
her geciken ve her yeni başlayan işin pahalı olması ve iki misline çıkması gibi, sonuçlarla, maa
lesef bu iş de, bugüne kadar yapılan kısmı ile kötülenmiştir veya kötülenmeye çalışılmıştır. 

Yine, bu araştırmanın neticesini dikkatlerinize sunmak istiyorum : Eğer bu hat yapılmaz
sa, 1990 yılında 1,5 milyon tondan başlayıp, 2015 yılında 22,6 milyon tona kadar varan fazla 
yük taşımasının karayoluna kayacağını; yine, 1990 yılında 11,5 milyon yolcudan başlayıp, 2000 
yılında 25 milyon, 2015 yılında da 47 milyonu geçen yolcunun karayoluyla taşınmak mecrubi-
yetinde kalınacağını görüyoruz. 

Demin de söylediğim gibi, eğer bu tercihlere gidilirse, hem enerji kaynaklarının dışa ba
ğımlılığı nedeniyle, hem karayolu inşaatının ye karayolu vasatılarının yüzde itibariyle çok bü
yük bir kısmının dış kaynaklı olması nedeniyle ve hem de gerçekten övünç duyduğumuz, Sayın 
Bakanlığın yan kuruluşları olan vagon ve lokomotif fabrikalarımızın bugün modern imalatlar 
yapmasını da önlemesi nedeniyle otoyollara karşı çıkıyoruz. Ulaşım yatırımlarında tercihleri
mizin, artık, gösterişten uzaklaşıp, haberleşme gibi, bir telefon teranesi gibi, bir televizyon te
ranesi gibi göstermelik yatırımlardan çıkıp, gerçek ihtiyaçlara doğru en süratli bir şekilde kay
dırılmasını bekliyoruz. 

Demin söylediğim gibi, bu husus, vatandaşımızın da, milletvekili olarak bizim de, hakkı
nı koruyacağımız milletimizin de isteğidir. Bu konuda, Sayın Hükümeti tekrar dikkatli bir şe
kilde çalışmaya davet ediyoruz ve bu vesileyle hepinize saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eser. 
Şimdi söz sırası, Sosyal demokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Veli Aksoy'un. 
Buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA VELİ AKSOY (tzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Par
lamentonun gündemine getirmiş olduğumuz ve araştırılmasını istediğimiz konu,' Arifiye - Sincan 
Çift Hatlı Demiryolu İnşaatı" adıyla bilinen projedir. Bu konuyla ilgili olarak Sosyaldemok-
rat Halkçı Parti Grubunun düşünce ve görüşlerini anlatmaya çalışacağım. Grubum ve şahsım 
adına, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Bakanın biraz önce yaptığı açıklamalarını dinledik. Sayın Bakanımız, "bu proje
den vazgeçilmesinin mümkün olmadığını" belirtti. Bunu sevinçle karşıladığımızı belirtmek is
terim. Kendilerine teşekkür ederiz; ama biz, bu görüşün devlet politikası haline getirilmesini 
de ayrıca temenni ediyoruz. 

Ben burada mastır planda ulaşıma bakış açısının nasıl olduğunu ve Avrupa Topluluğu ül
kelerinde ulaşım sistemindeki uygulamaların neler olduğunu belirtmek; ayrıca ülkemizdeki ulaşım 
sistemiyle ilgili, Avrupa Topluluğundan kaynaklanan uygulamaları kıyaslamak istiyorum. 
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Ulaşım sektörü için 1982'de bir mastır plan hazırlanmıştır. Bu planın ana amacı, karayolu 
taşımacılığının transit bölümünün demiryolu ve limanlara kaydırılması; ayrıca, güven, sürat 
ve kalitenin sağlanması ile gelişmiş ülkelerdeki ulaşım sistemine uyum sağlanmasıdır. 

Ulaşım Mastır Planında, karayollarında yüzde 72,26 olan yük taşımacılığı payının 1983'te 
yüzde 36,06'ya indirilmesi hedeflenmiştir. Bu planda, denizyolu taşımacılığı payının yüzde 10'dan 
yüzde 32*ye yükseltilmesi; demiryolu taşımacılığı payının ise yüzde 10,4'ten yüzde 27,4'e yük
seltilmesi hedef alınmıştır. Uygulamanın ise şu anda böyle olmadığı açıkça ortadadır. 

Yük taşımasında, karayollarının payı yüzde 76 ile yüzde 79 arasında değişmiş; demiryol
larındaki yüzde 10 oranı aşağı yukarı korunmuş; denizyollarındaki yüzde 10 oranı ise yüzde 
11 civarına doğru yükselmiştir. 

ANAP İktidarı tarafından, Ulaşım Mastır Planının uygulandığı apaçık ortadadır. Ulaşım 
Mastır Planı, ulusal ve uluslararası otomotiv sanayiinin siyasî iktidara olan baskılarından do
layı uygulatılmamaktadır. Halbuki siyasal iktidarlar, kendi özel ekonomi politikalarını, bu plan 
hedefleriyle uyumlaştırmak zorundadırlar. Ulusal kalkınma planları, siyasal iktidarların keyfî 
uygulamalarını önlemek amacıyla yapılmış planlardır. 

Ulaştırma sektöründeki bu uygulama, Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında öngörülen 
politikaya da aykırıdır. Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında, "Ekonomik gelişmeyi yakından 
izleyen, darboğaz oluşturmayan, ülke kalkınmasına destek veren, uluslararası ticareti kolaylaş
tıran ve ödemeler dengesine en fazla katkıyı sağlayan bir ulaşım sistemi gerçekleştirilecektir" 
denilmektedir. 

Karayolu yönünde yapılan tercih, maliyetleri yükseltmekte ve bu nedenle ticareti kolaylaş-
tırmamaktadır. Petrol faturasının-artması nedeniyle de, ödemeler olumsuz yönde etkilenmektedir. 

Ülkemizde ulaştırma hizmetlerinin ulusal kalkınmadaki rolü ve önemi, son yıllarda daha 
da iyi anlaşılmıştır. Ancak, bu hizmetin güvenli ve hızlı bir biçimde yapılması, ülke kaynakla
rının rasyonel bir biçimde kullanılmasıyla mümkündür. 

Bir üniversitenin hazırlamış olduğu, karayolu, demiryolu, denizyolu alt sistemlerinin yük 
taşıması açısından kıyaslaması elimde mevcuttur; onu aynen okumak istiyorum : 

"Genel olarak, bir ulaştırma türüyle yapılan taşımacılığın maliyetlerini iki önemli faktör 
etkiler. Bunlar; 

a) Yükün araçlara yüklenip boşaltılması için yapılan tahmil - tahliye (terminal) giderleri, 
•b) Taşıma mesafesiyle orantılı olan ve taşımacılık giderlerinin ana payını oluşturan hat 

taşıma giderleridir. 

Demiryolu taşımacılığında terminal harcamaları, karayoluna oranla daha yüksek olmak
la beraber, hat taşımacılığı harcamaları demiryollunda daha düşüktür. Denizyolu taşımacılı
ğında ise, hat taşımacılığı harcamaları demiryolu ve karayolundan düşük, terminal harcamala
rı ise yüksektir. 

"Bir genelleme yapılacak olursa, taşınan malların yoğunluğu arttıkça ve taşıma mesafele
ri uzadıkça denizyolu ve demiryolu alt sistemleriyle yapılan taşımalar daha ekonomik olmak
tadır. Öte yandan, taşınan malların yoğunluğu azaldıkça ve taşıma mesafeleri kısaldıkça kara
yolu alt sistemiyle yapılan taşımalar ekonomik olmaktadır" denilmektedir. 

Şimdi, bizim ülkemizde bu konuda neler yapılmış, onu da irdelemek isterim : 
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1923'lerde Cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte, üzerinde ısrarla durulan en önemli çalış-
, malardan bir tanesi demiryolu ulaşımıyla ilgili yatırımlar olmuştur. Ancak, demiryolu ulaştm 
sektörü, cumhuriyetin ilk onbeş yılı dışında, özellikle 1950'li yıllardan sonra, bilinçli bir şekil
de göz ardı edilmiştir. Ülkemiz demiryolu ağının uzunluğu, yaklaşık 8 500 kilometredir. Bu
nun 
4 000 kilometresi cumhuriyetten önce yapılmış olup, daha sonra ulusallaştırılmıştır. 4 000 kilo
metrelik ikinci bölümü ise, cumhuriyetin ilk otuz yılında gerçekleştirilmiş olup, bu ağa, son 
kırk yıl içerisinde, yani 1950-1990 arasında sadece 500 kilometrelik bir demiryolu eklenmiştir. 

Yüzeysel toplutaşımacılıkta, demiryollarının, ülke ekonomisi açısından en uygun, ucuz ve 
birim başına en az enerji tüketen bir ulaşım sistemi olduğu bilinen bir gerçektir. 

Türkiye gibi, dövize çok ihtiyacı olan ve akaryakıtının büyük bir kısmını ithal etmek du
rumunda olan bir ülkede, demiryolunun önemi daha da artmaktadır. Günümüzde, AT ülkeleri 
dahil, gelişmiş olan bütün ülkeler, ulaştırma sektörlerini kitle taşımacılığına öncelik verecek 
şekilde organize etmişlerdir, etmektedirler. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Avrupa Topluluğu ülkelerinden bazılarının 1 000 kilo
metrekareye düşen demiryolu ve karayolu uzunluğu ile Türkiye'deki durumu ayrıca kıyasla
mak istiyorum : 

İngiltere'de 1 000 kilometrekareye düşen demiryolu 72 kilometre, karayolu 11 kilometre; 
Hollanda'da, demiryolu 68 kilometre, karayolu 44 kilometre; Almanya'da, demiryolu 114 kilo
metre, karayolu 32 kilometre; Fransa'da, demiryolu 63 kilometre, karayolu 10 kilometre, Yu
nanistan'da, demiryolu 19 kilometre, karayolu 1 kilometredir. Avrupa Topluluğu ortalaması 
ise, 1 000 kilometrekareye düşen demiryolu 67 kilometre, karayolu 16 kilometredir. Buna kar
şın, Türkiye'de 1 000 kilometrekareye düşen demiryolu 11 kilometre, karayolu ise 77 kilometredir. 

Avrupa Topluluğu ülkeleri, sadece taşıma maliyetlerini olumlu yönde etkilemek için de
ğil, akaryakıt tüketimini azaltmak, çevre kirliliğini önlemek, trafik kazalarını azaltmak için 
de demiryolu taşımacılığını teşvik etmektedirler. Bu ülkelerde, bir yandan da hızlı trenleri dev
reye sokma çalışmaları yapılmaktadır. 

1973 yılından itibaren, petrol fiyatlarında önemli boyutlara ulaşan artışın süreklilik ka
zanması dolayısıyla, genel olarak, büyük kitle taşımacılığının ve bu arada demiryolu taşımacı
lığının dünya çapında büyük önem kazandığı ve büyük artış kaydettiği bilinmektedir. Bu du
rum, Türkiye gibi, âz gelişmiş bir ekonomi yapısına sahip ülkeler için, üzerinde ciddî şekilde 
durulması ve çözümlenmesi gereken bir konudur. 

Sayın Başkan, bütün bu değerlendirmelerden sonra, Meclis araştırmasının konusu olan 
Arifiye - Sincan çift hatlı demiryolu inşaatı projesi üzerinde durmak istiyorum : Arifiye - Sin
can yüksek standartlı demiryolu hattı inşaatının ihale tarihi 1975, işe başlama tarihi 1976 ola
rak gözükmektedir. Sayın Bakan burada, gerçekten olaya çok iyi niyetle yaklaştığını bize açık
ladı, biz de kendisini kutladık; ama, bu bir politikadır, bir, hükümet politikasıdır. Her bakan 
değişmesinde hükümetin politikası değişiyorsa, bizim de burada söyleyecek çok sözlerimiz ol
malıdır. Ben, ANAP İktidarı döneminde görevi devralan Sayın Bakanların, bu projeye nasıl 
baktığını burada açık bir şekilde ortaya koymak istiyorum : 

1972 rakamlarına göre 50 milyar Türk Lirasına gerçekleştirilmesi öngörülen projenin, ya
ni Ankara - İstanbul çift hatlı demiryolu projesinin 1987 fiyatlarıyla 1 trilyon 900 milyar liraya 
çıkacağı hesaplanmıştır. Bu hesap, Batı Alman Obermaier Firmasının hazırladığı son yapıla
bilirlik (fizibilite) raporuna dayanmaktadır. Obermaier Firmasının raporunda hem fiyat 
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hem de mesafe açısından son rakamlar çıkarılmış ve üç alternatif güzergâh üzerinde inceleme 
yapılmıştır. Buna göre, alternatif (yani Sakarya koridoru) pahalı olacağı ve teknik zorluklar 
taşıyacağı için devre dışı bırakılmıştır. 

öbür seçenekler ise şunlardır : 
Üstünde 23 istasyon yer alacak olan 259*5 kilometre uzunluğundaki güzergâh : Toplam 

tünel uzunluğu 78 kilometre, en uzun tüneli 14,4 kilometre olacak bu proje, 1 trilyon 955 mil
yar liraya mal olacak. 

tkinci güzergâh, 261,1 kilometre uzunluğundadır. En uzunu 12,9 kilometre olan 23 adet 
tünel gerektiren güzergâhtır. O da 1 trilyon 955 milyar liraya mal olacak. Bu güzergâhın üze
rinde 9 istasyonu var ve en uzun tüneli Geyve Tüneli. Bu proje, genelde, Arifiye-Akyazı-
Dokurcun-Nallıhan-Çayırhan-Beypazarı-Ayaş ve Sincan'dan geçerek Ankara'ya ulaşmaktadır. 
Hattın 189 kilometresi normal güzergâhtan, 71 kilometresi ise tünellerden oluşmaktadır. Bura
da sözü edilen tünellerden birisi, 10 060 metre uzunluğundaki Ayaş Tünelidir. Ayaş Tüneli Nu-
rol Firması tarafından yapılmaktadır. Şu ana kadar, tünelin, 8 300 metrelik bölümü yapılmış
tır. 1989'da bu tünel için 7 milyar lira, 1990'da ise -Sayın Bakan da biraz önce açıkladı- 8 mil
yar lira ödenek ayrılmıştır. Yani, 1990'da 8 milyar liralık ödenek herhalde büyük bölümüyle 
gerçekleştirilmiştir. 

Biraz önce, Doğru Yol Partisi sözcüsü arkadaşımız da açıkladı, bu rakamlarla Ayaş Tüne
linin bitmesi için çok uzun senelere ihtiyaç var. 1970'li yıllardan itibaren, hatta 1946 yılından 
itibaren, bu projede emeği geçen birçok bürokrat, emekçi, işçi ve devlet adamı var. Bunların 
bu projeye, gerçekten büyük payı geçti. Bu projenin, 1976'dan itibaren geçen ondört yıllık dö
nem içerisinde bitirilmemesinin nedenini aramak, bulmak zorundayız. Bu proje neden gecikti
riliyor? Bu proje neden durduruluyor? Bir bakan geliyor, bu projeye "oyuncaktır" diyor, bir 
başka bakan geliyor, bu projeye bir başka açıdan yaklaşmaya çalışıyor... 

Bu hat üzerinde -herhalde daha önceki projelendirmelere göre- 200-250 kilometre hızla 
gidebilecek trenlerle, tstanbul-Ankara arasındaki ulaşım 4-4,5 saatle gerçekleştirilebilecek. 

Buradan Frankfurt'a iki saatte giden uçak, yarım saatte aşağıya -piste- inemiyor; Avrupa 
buna çıkış arıyor. Biraz sonra anlatacağım, 2015 yılına kadar, Avrupa'da birçok yere çok hızlı 
gidebilecek süper trenler yapılıyor. Süper trenlerle ulaşım sağlanmaya çalışılıyor. Yani, Avru
pa'da demiryolu çağı denilen bir çağ başlatılıyor; ama, Türkiye'deki siyasal iktidar temsilcile
rinin ve en üst makamında bulunan insanın, bu olaya nasıl baktığını da açıkça ortaya koymak 
zorundayız. 

GAP'tan sonra Türkiye'nin en büyük yatırımı sayılan bu projenin -biraz önce söyledim-
ilk çalışmaları, aslında 1946 yılından itibaren gelişmiş; ama, 1970 yılında somutlaşmıştır. Pro
jenin asıl hedefi, ulaştırma sisteminde ağırlığı karayolundan demiryoluna kaydırmaktır. 1991 
yılı yatırım programında gözüken bu proje için, Sayın Bakan, şu ana kadar 685 milyar lira 
harcandığını belirtti; doğrudur; 1990 yılı fiyatlarına deflate edilmiş şekliyle, tahminî 1 milyon 
115 milyar 262 milyon lira harcandığı görülmektedir. Projenin toplam bedeli ise, yine deflate 
edilmiş rakamlarla 1 trilyon 400 milyar 772 milyon liradır. 

Bu projeye ANAP İktidarı -Sayın Bakanın şu andaki açıklamalarının haricinde- hiçbir 
zaman iyi bir gözle bakmamıştır. Nitekim, 1987 yılı yatırım programında bu proje tamamen 
devre dışı bırakılmıştır. Yetkililer bu devre dışı bırakmanın gerekçesini, "Arifiye-Sincan çift hatlı 
hızlı tren projesinin kârlı bulunmadığı son yıllarda uygulamaya konulan otoyol projesinin da
ha ekonomik olduğu" tarzında açıklamışlardır. 
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1 Şubat 1988 tarihinde, Cumhuriyet Gazetesinde demeç veren dönemin Sayın Bakanı: "Ayaş 
Tünelinin yapımı sürmüyor, zaten sürmeyecek de. 120 milyar liraya çok şeyler yapılabilirdi -
aynı bakan, bilahara 1988 yılının son aylarında bu rakamı 200 milyar liraya çıkarmıştır- bir 
bakıma bu para toprağa gömülmüş demektir, yanlış bir proje" demiştir.. 

Görülüyor ki, böyle bir yaklaşımla böyle bir inançsızlıkla hiçbir yere ulaşmak mümkün 
değildir. Kaldı ki Sayın Giray 1986 ekiminde "bu proje ekonomik değildir; ancak 1 trilyon li
ralık bir oyuncaktan ibarettir" demiştir. Görülüyor ki, bir işe karşı olana, o işi teslim etmek, 
onun yapılmamasını istemek demektir. 

Bu yaklaşım biçimiyle, Hükümet tarafından, ulusal nitelikli sorunların, o dönemde tar
tışma ortamından -şu anda da aynı şekilde- uzak tutulmak istendiği, ben yaptım oldu tavrının 
sorunların çözümünde egemen kılınmak istendiği, devlet yönetiminde ve ülke kalkınmasında 
keyfîliğin ön plana çıktığı açıkça görülmektedir. 

Bu talihsiz proje, 1981 yılında da durdurulmuş ve ödeneksiz bırakılmıştır. Eski Ulaştırma 
Bakanı Sayın Mustafa Aysan, 1982 Martında, On Yıllık Ulaştırma Ana Planına yeniden alınan 
bu projeye Dünya Bankasının kredi vermediğini, ancak yine de gereken finansman kaynakları
nın bulunduğunu ifade etmişti. 

İstanbul Teknik Üniversitesi tnşaat Fakültesi Ulaştırma Anabilim Dalı öğretim üyelerinin 
de "bu hat gereklidir, ülke ekonomisi ve genel ulaşım dengeleri açısından gereklidir, yapılması 
zorunludur" dediği söz konusu projenin, Obermaier Firmasınca hazırlanan yapılabilirlik araş
tırmasını ise, Dünya Bankası eleştirmiştir. 

1982 öncesinde projeye kredi vermeyen Dünya Bankası, bu kez, projenin fizibilite etüdüne 
eleştiri getirmiştir. Bunun üzerine, aynı Alman firması yeniden fizibilite etüdü hazırlamıştır. 
Dünya Bankası, birtakım yatırımlar için kaynak sağlayan bir kuruluştur. Bu kuruluş, demir
yolları için de kaynak sağlamaktadır; ancak, bu banka, kısa dönemde kârlılık sağlayan belirli 
ve kısa güzergâhlar için kredi verebileceğini önkoşul olarak dayatmaktadır. Bu koşullarda veri
lecek olan kredinin, ülke çıkarlarıyla da çatıştığı açıkça ortadadır. Başka bir deyişle, Dünya 
Bankasının dayatmasında, "Şu hatlar kalsın (yani, kısa güzergahtı ve kârlı hatlar) şu hatlar 
kapansın ya da hiç yapılmasın" mantığı yer almaktadır. Ülke çıkarları karşısında, kendini so
rumlu sayanlar elbette böyle bir dayatmayı kabul edemezler, etmemelidirler. Ülkenin geleceği
ni, ekonomik ve toplumsal gelişmesini önde tutan hiç kimse, böyle bir dayatmanın yanında 
yer almamalıdır. 

Obermaier Firması, hazırladığı raporu yetkililere teslim ettikten sonra, o dönemde, An
kara'da bir iki resmî toplantı yapılıyor. Bu toplantılarda, ilgili kamu kuruluşlarının yanı sıra, 
değişik kurumlar ve üniversitelerimizin yetkili bilim adamları yer alıyor. Konuşmalarda, kamu 
kuruluşları ve üniversite, temsilcileri bu hatun gerekliliğini, o dönemde, bir kez daha vurgulu
yorlar. Ancak, fizibilite araştırmasının mutlak anlamda belirleyici rolü üstünde durulurken, 
madalyonun çelişkili öbür yüzünden hiç söz edilmemektedir. Başka bir deyişle, aşağı yukarı 
aynı maliyetlere, aynı kaynak kullanımına yol açan otoyollar, hiçbir fizibilite etüdüne ihtiyaç 
duyulmadan uygulama alanına sokulmaktadır. 

Kaldı ki, Arifiye - Sincan hattı projesi gibi, ulaştırma yatırımlarının değerlendirilmesinde, 
sayılara, para ölçülerine girmeyen çok büyük yararlar da vardır. Bunları, bir fizibilite etüdü
nün sayfalarında görmek belki mümkün değildir; ama, bir gerçektir. Dolayısıyla, bu fizibilite 
çalışmasının, kendi yönetiminden doğan birtakım kaçınılmayan nesnel sakıncalar, fizibilite 
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sonuçlarının istenilen değerleri vermesini önleyebilir. Daha somut ifade etmek gerekirse, -Sayın 
Bakanımız biraz önce bahsetti- herhalde bir Alman firması, bir Fransız firması, bir Japon fir
ması 3 ayrı, belirli, teklif verdiler. O rakamlara biraz sonra geleceğim. 

Burada, şunu belirtmek istiyorum : Böyle bir fizibilitenin sonucunda, bu yabancı firma
lar yap-işlet devret formülüyle bu olaya belki sıcak bakmayabilirler. Bunu belirtmeye çalışıyo
rum. Çünkü, ulaşım sistemi bir bütündür. Bu bütün içinde demiryolu, denizyolu ve karayolu 
gibi, alt sistemin kendisine en uygun işlevi nerede ve nasıl göreceğinin belirlenmesi konusu or
taya çıkabiliyor. Bu bir zorunluluk. Günümüzde ve ülkemizde, yük ve yolcu taşımacılığında 
demiryollarının payı azaltılırken, karayolları sürekli özendiriliyor. 

Elbette, ülkemizde Jcarayollan geliştirilmesi, genişletilmeli ve yüksek nitelikte bir düzeye 
ulaştırılmalıdır. Ancak, bu geliştirme, ulaştırma sisteminin ülke çıkarları ve gerçekleriyle bağ
daşan dengesi bozulmadan yapılmalıdır. Aksi takdirde, şimdi, ANAP Hükümetlerinin izlediği 
katı ve bağnaz karayolcu politikasının gösterdiği gibi, demiryolu karayoluyla rekabet edemez 
hale düşürülmemelidir. Bugün, ulaşım dengesi öylesine ters çevrilmiştir ki, kısa ve orta uzak
lıklarda bile kütlesel yükler karayoluyla taşınır olmuştur. Böylesi ağır koşullarda, elbette, işlet
me hesapları pozitif sonuçlar vermeyecektir, elbette, fizibiliteler tek yönlü olarak olumsuz so
nuçlar verebilecektir. 

Konu karşılaştırmalı olarak ele alındığında, bir demiryolu hattı fizibilitesini eksi yönde 
etkileyecek kimi öğelere de kısaca göz atmak isabetli olacaktır. Söz gelimi, bugün kütle halin
deki yükler bile -kömür örneğinde olduğu gibi- kamyonla taşındığı için, hem işletme maliyeti 
kabarmakta, hem de ekonomik maliyeti büyük boyutlara ulaşmaktadır. Milliyet Gazetesi, 
12.10.1986'da, 1986 yılı rakamlarıyla 10 liraya taşınan bir yükün, demiryolunda 1 liraya taşına
cağını ortaya koymuştur. Ayrıca, karayolları üstünde gittikçe sıklaşan kazaların doğurduğu can 
ve mal kayıpları hiçbir hesaba girmemektedir. Biraz önce, Doğru Yol Partisi Grup Sözcüsü ar
kadaşlarımız bunu rakamlarla vermiştir; onu geçiyorum. 

Gene, karayollarının, demiryollarına oranla çok kısa sürede aşınması nedeniyle, ortaya 
yüksek onarım ve bakım masrafları çıkmaktadır. Bunların da karayollarının maliyetine eklen
mesi zorunludur. 

Nihayet, gerek yedek parça, gerekse petrol giderleri ve amortisman masrafları açısından, 
karayolu taşımacılığı, ülkenin dışa bağımlılığını sürekli artırmaktadır. Türkiye, gittikçe dövizi
nin daha büyük bir bölümünü, bu ulaştırma alanına harcayacaktır. Oysa, demiryollarında dı
şa bağımlılık yüzde 10'lar düzeyinde bulunmaktadır. Günde 30 olan karşılıklı sefer sayısı, yeni 
projeyle 180'e çıkacaktır. 

Tüm bu hususlar, fizibilite rakamlarına girmeyen somut gerçeklerdir. Aslında konunun 
temeline inilirse, bu proje, herhangi bir demiryolu inşaatından çok daha fazla anlam ve ağırlık 
taşımaktadır. Çünkü, Arifıye - Sincan yüksek standartlı çift demiryolu hattının gerçekleşme
siyle -Türkiye demiryolu ağının, Edirne'den başlayarak, İstanbul, Ankara ve Malatya üstün
den Doğu'ya uzanan eksenini oluşturması yönünde- önemli bir adım atılmış olacaktır. 

Arifiye - Sincan hattı, İstanbul - Ankara arasını 164 kilometre kısaltmaktadır. Ancak, on 
yıllık (1976-1986) dönemde sadece 55 kilometrelik bir bölümün altyapısı gerçekleştirildi. Şu 
anda 85 kilometre üzerinde çalışmalar sürdürülmekte ve 85 kilometrenin yüzde 75'i tamam
lanmış vaziyette. 
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Şimdiye kadar, beş ayrı kısımda yürütülen bu projenin gerçekleştirilmesinde, Nurol, Pa
let, Yapı-Ticaret, Kiska ve Mustafa Ozcan firmaları görev almış, bir firmanın da -kararname 
ile- işlevine son verilmiştir. 

Arifiye - Sincan hattının durdurulmasından, hem eski bir Hükümet Üyesi olarak hem de 
kişisel planda sorumlu olan eski bakan Safa Giray'ın, 1986'da Yüksek Planlama Kurulunda 
söylediği sözler açıkça ortadadır. Sayın eski bakan aynen şöyle demiştir: "Bu projeye ödenek 
vermeyelim; bu iş bitmez. Hükümetimiz, kısa zamanda kendisini finanse edecek paralı otoyol
lara ağırlık vermektedir." 

"Bu iş bitmez" diyenlere, 1934 - 1938 yıllarına rastlayan Sivas - Erzurum hattının öykü
sünü kısaca anlatmak istiyorum : Bu hattın inşası için, o dönemde dört yıl gibi kısa bir süre 
öngörülmüştür. 1 000 metre ile 2 000 metre yükseltide, güç iklim koşulları altında ve 32 kilo
metrelik tünel inşaatının zorlukları içerisinde, o dönemin tekniği ile 600 kilometre uzunluğun
daki bu inşaat, İS ile 18 ay önce bitirilebilmiştir. O yıllardaki Atatürkçülüğün ulusal ekonomik 
politikasının bir birleşeni de demiryolculuktu. Atatürk ilkelerini somut hayata geçirmek, an
cak böyle hareket etmek demekti. Yoksa, belli zamanlarda, belli aralıklarda Anıtkabir defteri
ni imzalamak değil!.. 

Ulaştırma Bakanı Sayın Cengiz Tuncer, Paris'te, öncelikle, Ankara - İstanbul arasında hızlı 
tren projesi için ihale açıldığını söylediler. Biraz evvel bahsetmiştim . Sayın Tuncer, Fransız, 
Alman ve Japon firmalarının teklif verdiğini de söylemişti. Yap-işlet-devret formülü ile yapıla
cak olan bu hattın 383 ila 395 kilometre arasında olması düşünülmekte ve verilen tekliflere 
göre, maliyetinin de, 1990 fiyatlarıyla, 7 trilyon lira civarında olacağı hesaplanmaktadır. 

Sayın Ulaştırma Bakanının bu girişimlerini bir ölçüde olumlu karşılıyoruz ve destekliyo
ruz. ANAP İktidarının bir bakanı demiryollarının modernizasyonunu istiyor, bu hattın yap-
işlet-devret formülüyle yapılmasını savunuyor, diğer bir bakanı ise -tabiî geçmiş bakanlar- de
miryollarına, radikal anlamda karşı çıkıyor... Görülüyor ki, ANAP Hükümetlerinin, belirli ve 
tutarlı bir ulaştırma politikası yoktur. Ulaştırma Bakanı Sayın Cengiz Ttıncer'in bu konudaki 
olumlu girişimlerinden ziyade, Sayın özal'ın, bu işe nasıl baktığı önemlidir. 

Sayın özal, "Demiryolu ulaşımı, komünist ülkelerin rağbet ettiği bir konu; biz de, dikkat 
edin, demiryolu diyenler, hep o tarafı tutanlardır" diyor... 

ALİ ESER (Samsun) — Haşat 
VELİ AKSOY (Devamla) — Öyle diyor. Sayın Cumhurbaşkanı böyle söylemiş... 
ŞADAN TUZCU (Rize) — Boğaz köprüsüne karşı çıkanlar kimdi? 
VELİ AKSOY (Devamla) — Biz, bu ülkenin gelişmesinde, bu ülkenin ekonomik olarak 

kalkınmasında hizmet eden tüm insanlara destek veririz. Hiçbir zaman için, belli projelere karşı 
çıkmayız. 

özal'ın savunduğu görüşler, bize, 1950'Ii yıllarda -soğuk savaş dönemimde-Amerika Bir
leşik Devletleri petrol şirketlerinin uyguladığı ve kullandığı metotları hatırlatıyor. Bu metotla
rın modasının geçtiğini kendisine hatırlatmak zorundayız. 

Sayın özal, otoyolları savunup, kontrolü kolay olduğu için, komünistlerin hep demiryo
lunda ısrar ettiklerini öne sürüyor. Bu sözcüklerle, Sayın özal'ın, Avrupa'daki gelişmelerden 
ne kadar habersiz olduğu ortaya çıkıyor. 

Bugün, birleşik Avrupa'da en önemli rasyonel ulaşım aracının, süper trenler ve demiryol
ları olması planlanıyor... 
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BAŞKAN — Sayın Aksoy, toparlayınız lütfen. 

VELt AKSOY (Devamla) — Sayın Başkanım, şahsım adına devam edebilirmiyim? 

BAŞKAN — Zamanınızı aştınız Sayın Aksoy. 

VELt AKSOY (Devamla) — Peki efendim, toparlıyorum. 

Batı Avrupa ülkelerinden birçoğu, karada en hızlı ve en ucuz taşımacılığı demiryoluyla 
gerçekleştirmektedir. Artık, günümüzde, demiryolu ulaşım sisteminde çağdaş teknolojiler, ka
rayolundan çok daha rahatlıkla kullanılabilmektedir. 

önümüzdeki on yıl içinde büyük Avrupa şehirleri arasında seyahat süreleri hızla azaltılı
yor. Yüksek hız trenini kullanan yolcular, Manş Denizindeki yeni tünel sayesinde, Londra'dan 
Paris'e 3 saatte geçebilecekler. Avrupa Topluluğu Başkenti Brüksel, sadece 80 dakikalık yolla 
Paris'in bir banliyösü görünümünde olacak. Londra - Köln arası 4 saatten biraz daha fazla; 
Barselona, Paris'ten 5 saat uzaklıkta, Lyon ile Torino ise birbirlerine yakın komşu olacaklardır. 

Avrupa demiryol trafiğinin, bugünden itibaren 2015 yılına kadar dört kat artması ve kısa 
mesafe Avrupa hava taşımacılığının sahip olduğu işin yarısını kaybetmesi beklenmektedir. Sa
yın özal'ın, birleşik Avrupa'da, en önemli rasyonel ulaşım aracının süper trenler ve demiryol
ları olduğunu ve olacağını görmemesi, Avrupa'daki gelişmelerden ne kadar habersiz olduğunu 
bize göstermektedir. 

Biz, Arifiye - Sincan demiryolu hattıfiın, yeterli ödenek ayrılarak, inşaatının bir an evvel 
bitirilmesini istiyoruz. Arifiye - Sincan çifthatlı demiryolu inşaatı, ANAP Hükümetleri döne
minde, bilinçli bir şekilde engellenmiştir. Otomotiv sanayiinin baskısıyla engellenmiştir, ulus
lararası otomotiv sanayiinin baskısıyla engellenmiştir. Sayın Bakan, "686 milyar lira yatırım 
yaptık" diyor; 300 milyar liraya yakın bir paraya ihtiyaç vardır, deflate edilen rakamla... Biraz 
önce söylediğim şekilde, 1 trilyon 115 milyar 262 milyon lira parayı hiç kimsenin toprağa göm
meye hakkı yoktur. İnşaatın bilinçli bir şekilde geciktirilmesi nedeniyle, ekonomimizin zarara 
uğradığı apaçık ortadadır. 

Yukarıda belirttiğim tüm bu nedenlerle, bu konuda Meclis araştırması açılmasına, Sos-
yaldemokrat Halkçı Parti Grubu olarak olumlu oy kullanacağımızı bildirir, Sayın Bakanın bu 
konudaki girişimlerine ayrıca teşekkür eder, hepinize saygılar sunarım. (SHP ve DYP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Şadan Tuzcu; buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA ŞADAN TUZCU (Rize) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
tzmir Milletvekili Sayın Veli Aksoy ve 22 arkadaşının Arifiye - Sincan çift hatlı demiryolu in
şaatından vazgeçilmesinin nedenlerini tespit etmek amacıyla verdiği Meclis araştırması öner
gesi hakkında, Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunuyo
rum. Sözlerime başlamadan evvel, Grubum ve şahsım adına, Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ben, bazı hazırlıklar yapmıştım, ama, bunlara fazla 
değinmek istemiyorum. Benden evvel söz alan Grup sözcüsü arkadaşlar tarafından, olayın ne 
zaman başladığı, ne zaman yapılmaya çalışıldığı, nasıl olduğu çok açık bir şekilde ortaya kon
du; ama, gelin görün ki, olay, bir demiryolu -karayolu rekabeti meselesine döndü. 

Ben, bu Meclis araştırması önergesi dolayısıyla Meclis zabıtlarını inceledim. Bu olay, 1980'li 
yıllardan başlıyor. Hatta 1981'li yıllarda çok gündeme geliyor; Plan ve Bütçe Komisyonunda 
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gündeme geliyor, Genel Kurulda gündeme geliyor. Hangi gündeme?.. O zaman bu sektör Ba
yındırlık Bakanlığına bağlı olduğu için orada geliyor ve "yol" deyince Arifiye - Sincan hattı 
olayı ortaya çıkıyor. 

Haklısınız; 1892'de yapılmış bir hat olup, 577 kilometre uzunluğundadır. O günkü şartla
ra göre kurp x 300 metre, maksimum eğim onbinde 25, azamî hız 125 kilometre. Bu hattın, 
Arifiye - Sincan arası haricindeki kısmı, yani Haydarpaşa - Arifîye ve Sincan - Ankara arası 
çift hatlı hale gelmiş ama, Arifiye - Sincan arası tek hatla çalışıyor. Bu tek hat sinyalizasyon 
eskiliği ve belirli merkezlerden kumanda edilmesi dolayısıyla, 21 çift tren kapasiteyle sınırlan
mış durumda. Şu anda da bunun yüzde 91'i kullanılıyor. Yani, mevcut hat, 19 çift tren kapasi
tesiyle kullanılıyor. Şu anda kullanabildiğimiz kapasite bu... 

1972 yılında, tngiliz teknik yardımından istifade edilerek, Arifiye - Sincan arasındaki de
miryolu için yapılabilirlik etütleri hazırlanmış ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına su
nulmuş. Bu olay gelişiyor ve bu çalışmaların neticesinde güzergâh etütleri yapılıyor. Obermai-
er firması tarafından, bu güzergâh etütleri yapıldıktan sonra, 1975'te programa alınıyor ve 
1976'da tatbikatına başlanıyor. 

Benden evvel konuşan diğer sözcü arkadaşlar biraz önce söylediler, bu proje için 1990 fi
yatlarıyla 686 milyar lira harcandı. 

Demin de söylediğim gibi, benden evvel konuşan arkadaşlarım bu projenin bütün geliş
melerini uzun uzun anlattılar. Vaktinizi israf etmemek için ben bu noktaya girmek istemiyo
rum; ama, her şeyden evvel, bu olayı nasıl yapmalıyız, nasıl ele almalıyız, imkânlarımızı ve 
kaynaklarımımız nereye götürmeliyiz, bunu bilmek lazım. 

Açıkça şunu söylemek lazım ki, Ankara'dan istanbul'a üç saatte gitmeye kimse karşı de
ğildir; ama, bunun bir bedeli vardır. Şurada rahatlıkla söylüyorum ki, bugünkü şartlarda ve 
bugünkü imkânlar içerisinde, tstanbul'dan Ankara'ya üç saatte gelmenin bedeli 11 trilyondur. 
Bu bedel giderler de dahil olup, benden evvel konuşan arkadaşlar söylediler. Hangi deflatörü 
alırsanız alın, bunun içerisinde olan 680 milyar veyahut da 1 trilyon lirayı bu 11 trilyondan 
çıkarırsanız 10 trilyon kalır. Konsolide bütçede, yatırım ödenekleri 14 trilyon beyler!., tşte, bütçe 
imkânlarımuz bu. Bu bütçe de Yüce Mecliste kabul edildi. 

ALİ ESER (Samsun) — Yanlış yere harcamayın o zaman. 
ŞADAN TUZCU (Devamla) — Bu bütçede, bu kabul edildi. Yanlışı, doğrusu hepsi bu 

kardeşim... 
ALİ ESER (Samsun) — Dünya kadar borçlanıyorsunuz, faiz ödüyorsunuz, 7,5 trilyon li

ra faiz ödüyorsunuz!.. 
ŞADAN TUZCU (Devamla) — Eskiden harcadığınız rakamlar da burada. 
Açık kalplilikle söylüyorum, bu tenkitlerden sonra; olay öyle bir noktaya getiriliyor ki, 

maalesef, görüyorsunuz, 1950 - 1960 arasında bazı eleştiriler vardı, insanın aklına o geliyor. 
Türkiye'de 1950 - 1960 yıllan arasında montaj sanayiine karşı çıkılırdı. Ancak, unutmayın ki, 
Türkiye'deki sanayiin temelinde de, o karşı çıkılan montaj sanayii vardı. 

VELt AKSOY (tzmir) — "Bu proje gerçekleşsin" diyoruz, karşı çıkmıyoruz, siz karşı çı
kıyorsunuz. 

ŞADAN TUZCU (Devamla) — Ben arz edeceğim efendim. Ben de karşı çıkmıyorum. Varsa 
paranız, buyurun... 

ALİ ESER (Samsun) •— İnanmadan müdafaa ediyorsunuz gibi geliyor. 
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ŞADAN TUZCU (Devamla) — Demin, oturduğum yerden de söylemek zorunda kaldım, 
üzülerek arz edeyim : Bazı mantaliteler ve bazı yaklaşımlar vardı ki, Boğaz Köprüsüne karşı 
çıkıldı, Zap Suyunun üstünde köprü arandı... 

Beyler, artık, ekonomi çağındayız. Yaptığınızın veya yapacaklarınızın, önce, bir fizibilite
sini yapmanız lazımdır. Benim, üniversitede bir hocam -Allah selamet versin- derdi ki, "en ucuz 
konstrüksiyon vasıtası, kalem kâğıttır." Yani, bunu alın, hesap edin, kitap edin, çok kalem har
cayın, çok kâğıt harcayın; ama, bu en ucuz yoldur. Eğer fiiliyata girerseniz, geri dönemezsiniz, 
harcadıklarınız başınıza bela olur, sizi rahatsız eder. 

Bugün, Türkiye'de yol münakaşasına girerken, olayları olduğu gibi yerine oturtmak la
zım. Gelişmişliğin Avrupa'da bir tarifi var : Avrupa'da, gelişmişliğin alt hududu olarak kilo
metrekare başına, 1 kilometre yol, yani 1 000 metre yol düştüğü kabul ediliyor. Bu rakamın, 
en alt sınırı, baştan aşağı otoyolları olan İtalya'dadır. İngiltere'de kilometre karede 1 500 met
re, Almanya'da 1 930 metre, Japonya'da 3 000 metre; yani Japonya'da, kilometrekarede 3 kilo
metre karayolu var. 

Bir de kendi imkânlarımıza bakalım : Türkiye'de mevcut, standart devlet ve il yollarının 
toplamı -hepsini kabul ediyorum- 60 bin kilometredir. En iyimser rakamlarla, 250 bin kilo
metre de köy yolumuz var. Bunların üzerine 50 bin kilometre de orman yolu koyarsak, Türki
ye'de toplam karayolu miktarı 360 bin kilometre olmaktadır. Bu rakamı da mevcut yüzölçü
müne bölerseniz, Türkiye'de kilometrekareye düşen yol 400 metre civarına (300 - 350 metre) 
gelir. Gelişmişliğin alt sınırını 1 kilometre kabul edersek, -Türkiye'de beğenmediğiniz, israf ka
bul ettiğiniz veyahut da kabul edilen karayolunda, zaten en alt sınırın çok aşağısındayız- alt 
sının yakalayabilmek için, şu anda, hiç değilse, 800 bin kilometre yolumuzun olması lazım. 

Bugün, Türkiye'de, belirli üretimler ve bu üretimlerin hareketleri var. Ben, genelde proje
ye karşı değilim; ama, rakamları ortaya koymak zorundayız. Demin, bir arkadaşımın söylediği 
gibi, devletin vatandaşın topladığı vergileri akıllı uslu harcamak zorundayız. 

Hesap ediyorsunuz, 1 katar 1 000 ton taşıyor. En güzel hatta, günde 120 çift vagon taşı
yorsunuz. Dolayısıyla, İstanbul - Ankara arasındaki bu hattı, eğer demin söylediğiniz şekilde 
yaparsanız 36 milyon ton taşıma imkânınız olacaktır. Bakınız, 36 milyon tonun bir dili vardır.. 
Nedir bu?.. 36 milyon ton yükü bulacaksınız!.. Bugün, Türkiye'deki buğday üretimi 18 milyon 
ton ve hepsi bu hattan taşınmıyor, ama Türkiye'de şu anda büyük bir proje var ve bunu, ben
den evvel konuşan arkadaşım Sayın Aksoy da söyledi: GAP Projesi... Bu proje ile 1 800 hek
tar arazi sulanacak ve buradan 30 milyon ton tarım ürünü alacağız. Soruyorum : Sanayi girdi
siyle beraber, 40 milyon ton eden bu tarım ürününü nasıl taşıyacaksınız? Demin arz ettiğim 
gibi, mevcut yolunuz da budur... 

Efendim, meseleyi ideolojiye getirirsek bir yere varamayız. Bilmiyorum doğru mudur, yanlış 
mıdır, "demiryolu sosyalist ülkelerin.yatırımıdır, karayolları batının yatırımıdır..." Yok böyle 
bir şey... 

Bakın, konuyu rakamlarla ortaya koyacağım ve İngiltere'de neşredilen yıllık bir bültenden 
bazı rakamları söylemeye çalışacağım : Amerika'da 1950 yılında 3 milyon 300 bin mil karayolu 
vardı. Bu rakam, 1960 yılında 3 milyon 546 bin mile, daha sonra 3 milyon 892 bin mile çıkıyor. 

Bunun karşılığında demiryolunu arz edeyim : 1950 yılında demiryolu 226 bin mildir. 1960 
yılında bu rakam 219 bin mile, 1970 yılında 209 bin mile ve 1984 yılında da Amerika'da trafiğe 
açık demiryolu uzunluğu 165 bin mile düşüyor. Bunlar, Amerika'daki rakamlardır. 
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Şimdi, "petrole ihtiyacımız var" deniyor; doğrudur, Türkiye'nin petrole ihtiyacı var; ama, 
Amerika'nın yok mu? Bugün, dünyadaki petrol tüketimi, 2,8 milyar veya 3 milyar tondur. Bu
nun 1 milyar tonunu Amerika tüketiyor ve bu miktarın 550 milyon tonunu da kendi rezervle
rinden değil, yurt dışından temin ediyor. 

Beyler, bizim ithal ettiğimiz rakam 20 milyon tondur. Oysa, Amerika 550 milyon ton pet
rol ithal ediyor; ama, rezervlerini kullanıyor, kullanmıyor... O olay başka; ama, ithal ettiği ra
kam budur. Petrolde, dünya tüketiminin üçtebiri Amerika Birleşik Devletleri tüketiyor ve altı-
dabirine de ithal ediyor; ama gelin görün ki, 1950 yılından 1960 yılına kadarki süre içerisinde 
demiryolunda, gözle görülür bir azalma var. 

İngiltere'ye bakıyoruz : İngiltere'nin 1938 yılında ki demiryolu uzunluğu 32 198 kilomet
re, 1960 yılında ise 29 562 kilometredir. Hemen hemen 3 bin kilometrelik bir azalma var. 1985 
rakamı ise 16 752 kilometredir. Yani, 1938 yılından bu yana, İngiltere'nin demiryolunda yüzde 
50 oranında bir azalma var. Buna rağmen, karayolundaki artış şöyledir : 1938 yılında 389 bin 
kilometre olan karayolu, 1985 yılında 558 bin kilometreye çıkıyor. Yani, karayolunda hemen 
hemen yüzde 50 nispetinde bir artış var. 

Bu iki rakamı karşılaştırırsanız, gelişmiş ülkelerdeki -Amerika'dan, İngiltere'den ve Alman
ya'dan da vereceğim rakamlar var- demiryolu uzunluğu, mevcut karayolu uzunluğunun hemen 
hemen yirmidebiri kadardır. Bunu rakamlar da teyit ediyor. Bugün, Almanya'da 400 bin kilo
metre karayolu var, 20 bin kilometre de demiryolu vardır. Bu da yirmidebir oranına geliyor. 

Taşımacılıktaki gelişmeye de bakalım : Economic Digest adlı dergiden aldım bu rakamla
rı, bende fotokopileri de vardır isteyene verebilirim. 1950 yılında, Amerika Birleşik Devletle
rinde, demiryolu taşımacılığının payı yüzde 57 iken; 1970 yılında yüzde 39,8; 1980 yılında yüz
de 37,5; 1985 yılında ise 37,2'dir. Yani, Amerika'da demiryolu taşımacılığındaki pay, maalesef 
düşüyor. 1950'lerde yüzde 57 olmasına rağmen, 1985'lerde yüzde 37'ye düşüyor. 

Buna rağmen, karayolundaki taşımacılık -tabiî, bu çarpıklık bizde daha büyük ve daha 
değişik- yüzde 15,8 iken yüzde 24,9'a yükseliyor. Boru hatlarında taşımacılık ise yüzde 11,8'den 
23,3'e yükseliyor. Bu dikkate şayan bir noktadır. Buradan bir noktaya gelmek istiyorum. Yük 
taşımacılığında boru hattında ve demiryolunda continue yükler taşmıyor. Yani, hammadde ta
şınıyor, cevher taşınıyor. Continue bir üretim, continue bir taşımacılık... Eğer, bunu temin ede
biliyorsanız amenna; demiryolu en rasyonel taşımacılıktır. Siz, "mamulü taşıyacağım" derse
niz, "sanayi ürününü taşıyacağım" derseniz, siz sanayi ürününü demiryolunda taşımak için 
ekstra bir yatırım getirirsiniz, ekstra bir ambalaj getirirsiniz. O halde, dünyada bu ekstra am
balajdan, ekstra maliyetten kaçıldığı için, üzülerek beyan edeyim ki, -benden evvel konuşan 
arkadaşlarımı teyit edemeyeceğim- demiryolu taşımacılığında sanayi mamulünün, bitmiş ma
mulün taşıma oranı çok düşük ve gittikçe de azalıyor. Bunun yanında, havayolu yük taşımacı
lığında artma yok; ama, insan taşımacılığında büyük rakamlara varılıyor. 

Bir de, müsaade ederseniz, Amerika'da insan taşımacılığındaki payları arz etmeye çalışa
yım : 1950'lerde insan taşımacılığının hemen hemen yüzde 6,4'ü demiryolunda yapılırken, 1985'te 
bu rakam binde 7'ye düşüyor. Evet, binde 7!.. Yani, 1985'de Amerika'da yolcu taşımacılığında 
demiryolunun payı binde 7. Havayolunun payı 1950'lerde yüzde 2 ve 1985'te yüzde 16. Dikka
te şayan bir nokta. 1950'lerde yüzde 2 iken, bu, yüzde 16'ya çıkıyor. 1950'lerde karayollarında 
insan taşımanın payı yüzde 86 iken, 1985'te yüzde 81'e düşüyor. Peki, düşme, karayolunda ne
reye intikal ediyor? Bu daha ziyade, demin de arz ettiğim gibi, havayolu taşımacılığına intikal 
ediyor. 
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Bakın beyler, 1987'de işletmeye açılmış bir havalimanımız var; Adnan Menderes Havali
manı. O günkü rakamlarla 100 milyar liraya yapıldı, bugünkü rakamlarla 400 milyar lira. Taşı
macılık yanında, o günkü, rakamlarla "Airbus" filan alırsanız, zannediyorum, tzmir - İstan
bul arasında demiryolu taşımacılığından yahutda yatırımından daha ucuz bir yatırımda insan 
taşıyabilirsiniz; belki de kargo tipi yük taşıyabilirsiniz. Yani, hava taşımacılığı, bir noktada, 
yatırım babında, demiryolundan daha ucuza geliyor. 

Şimdi, söylenen bir laf var; doğrudur; bugün, demiryolunda hızlı taşımacılığa gidildi. Bun
ları da etüt ederseniz -altını çizerek söylüyorum- sarahaten bulacağınız şudur : O iki hat ara
sındaki -ki, bunu literatür de söylüyor- demiryolu hızlı taşımacılığında 400 kilometrelik mesa
felerde bu yapılıyor. Bu mesafelerde karayolu kapasitesi yüzde 100 kullanılmıştır. Dikkat edin, 
nerede hızlı tren varsa, o hatlarda karayolu kullanılmıştır, havayolu kullanılmıştır; ama nasıl? 
İnsanî boyutlarırr müsaade ettiği şekilde kullanılmıştır. Nedir bu? Bugün, insanî boyutların 
içerisinde çevre korumacılığından kaynaklanan ses rahatsızlığı veya toplumun kendi bünyesi 
içindeki rahatsıtlık... Bugün, Japonya'da, çoğu havaalanlarında gece 22.00'den sonra inemez
siniz. Yani, terminal kapasitesi sizi sınırlıyor; uçak kapasitesi değil, terminal kapasitesi sizi sı
nırlıyor. 

ALİ ESER (Samsun) — Peki egzoz kirliliği ne olacak? 
ŞADAN TUZCU (Devamla) — Terminal kapasitesi sınırlıyor. Bu sınırları aşabildiği müd

detçe, hızlı demiryoluna gidilmiyor; bu noktalarda darboğaza girersiniz, bu yola gidiliyor. 
Sayın Başkan, değerli üyeler; demin de arz ettiğim gibi, hakikaten, bu olay, son on sene

dir Türkiye'nin gündeminde kaldı. Akılcı olmak zorundayız, kıt kaynaklarımızı akıllı kullan
mak zorundayız. Bu kaynakları kullanırken de, asrın gerektirdiği iktisada, ekonomiye imkân 
nispetinde riayet etmek zorundayız. Hiç kimsenin, iyiye, güzele, ucuza karşı çıktığını kabul et
mek mümkün değildir. Hepimiz bu memleketin insanlarıyız, hepimiz birbirimizden çok bu mem
leketi seviyoruz. O halde, bu olayın bir ekonomik olay olduğunu, bir kere, altını çizerek söyle
yelim. Gelin, oturalım hesabını kitabını yapalım, en ucuz konstrüksiyon vasıtası olan kale -
kâğıdı bol kullanalım, ne çıkıyorsa ona göre hareket edelim, ona göre karar verelim ve memle
ketimizin kaynağını ona göre kullanalım. 

Beni dinlediğiniz için hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuzcu. 
Sayın Aksoy, önerge sahibi olarak konuşmak istiyor musunuz? 
VELİ AKSOY (İzmir) — Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Meclis araştırması önergesi üzerindeki ön görüşmeler 

tamamlanmıştır. 
önergeyi oylarınıza sunacağım... 
MUSTAFA ÇORAPÇIOGLU (Balıkesir) — Karar yetersayısını arayınız efendim. 
BAŞKAN — Sayın Çorapçıoğlu, dikkat ederiz. 
Meclis araştırması açılmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Karar yetersayısı yoktur. 
Birleşime ara versek bile, tekrar karar yetersayısı temin edeceğimizden endişemiz olduğun

dan, gündemdeki kanun tasarı ve teklifleri sırasıyla görüşmek için, 20 Şubat 1991 Çarşamba 
günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.07 
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VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Kars Milletvekili Mahmut Almak 'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu toplantt-

larıntn saat 10.00'da başlaması ve televizyondan naklen yayınlanması için çalışma yapılıp yapılmadığına 
ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkam I. Kaya Erdem'in yazdı cevabı (7/1780) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Kaya Erdem tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasının sağlanmasını arz ederim. Saygılarımla. 

27.12.1990 
Mahmut Almak 

Kars 

Bilindiği gibi TBMM'nin Genel Kurul toplantıları her haftanın Salı, Çarşamba ve Per
şembe günleri saat 15.00'te başlamakta ve 19.00'da da sona ermektedir. Bu birleşimlerde yapı
lan eleştiriler, alınan kararlar veya olumsuzluklar kamuoyuna hemen hemen yansımamakta ve 
halk kendisini ilgilendiren bu gelişmeleri takip edememektedir. 

Genel Kurul toplantılarının günün geç saatlerinde başlaması basını da sıkıntıya sokmak
ta, erken alınan haberlerle gazete sahifeleri doldurulmakta ve böylece gazetelerde parlamento 
haberlerine gereği gibi yer verilememektedir. Ayrıca çalışmalar günü gününe bitirilmemekte, 
soru önergeleri, Meclis araştırmaları ve kanun teklifleri Meclis gündeminde tıkanıp kalmakta
dır. Bu ve benzeri sorunlara yol açılmaması ve Genel Kurul çalışmalarının basın yolu ile kamu
oyuna taşınmasını sağlamak için TBMM Genel Kurul çalışma saatlerini sabah saat 10'a alma
yı düşünüyor musunuz? Bu konuda herhangi bir çalışmanız var mıdır? 

Genel Kurul toplantıları, televizondan verilmemekte sadece bazı görüşmeler çok kısa özetler 
halinde gösterilmektedir. Oysaki ülkemizin geleceği, halkın politika ile daha yakından ilgili ol
masını, ülke sorunlarına ve çözümlerine katılmasını ve tartışabilmesini gerektirmektedir. Bu 
nedenle parlamento çalışmalarını baştan sonuna kadar vermek üzere televizyonda bir kanal 
ayrılmasını sağlamak için girişimde bulunmayı düşünüyor musunuz? Düşünüyor iseniz her
hangi bir çalışmanız olacak mıdır? 

Halkın, kendi oyları ile oluşan TBMM'de olup bitenleri görmek, öğrenmek ve takip et
mek hakkına sahip olması gerekmiyor mu? 

TC. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 15.2.1991 

Sayı : KAN. KAR. MD. 7/1780-6508/29133 

Sayın Mahmut Almak 
Kars Milletvekili 

İlgi : 27.12.1990 tarihli yazılı soru önergeniz. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu toplantılarının saat 10.00'da başlaması ve te
levizyondan naklen yayınlanması için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin ilgi önergenizde ye-
ralan sorularınız aşağıda cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinize sunarım. 
Saygılarımla. 

t. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

İçtüzüğün 55 inci maddesi "Resmi tatile rastlamadığı takdirde Millet Meclisi Genel Kuru
lu, Salı, Çarşamba, Perşembe günleri saat 15.00'ten 19.00'a kadar toplanır. 

Danışma Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul, toplantı gün ve saatlerini değiştirebilece
ği gibi, diğer günlerde de toplantı yapılmasına karar verebilir." hükmünü içermektedir. 

Buna göre; Genel Kurul toplantı gün ve saatlerinin gerek görüldüğünde Danışma Kurulu
nun teklifi üzerine değiştirilebilmesi her zaman mümkün bulunmaktadır. Nitekim, bunun uy
gulaması da sık sık yapılmaktadır. 

Hazırlanan İçtüzük değişikliği teklifi kısa zaman içinde komisyonda ve bilahare de Genel 
Kurulda görüşülecektir. Konunun bu esnada tartışılması ve öngörülecek değişikliklerin yapıl
ması mümkün bulunmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin işlevlerini, milletvekillerinin yasama ve denetim konu
larında sürdüregeldikleri çalışmaları, seçmenlerle ilişkilerini, seçim bölgelerindeki faaliyetleri
ni, vatandaşlarımıza yeterince anlatamadığımız bir gerçektir. 

Bu nedenle, halkın parlamentoya olan güveninin güçlendirilmesi; Genel Kurul, komisyonlar 
ve parlamenterlerin tüm çalışmalarının kamuoyuna sürekli olarak yansıtılıp, tanıtılması yö
nünde TRT'nin naklen yayınlara ağırlık vermesi ve çeşitli programları yapması konusu üzerin
de önemle durulmuş ve durulmaktadır. 

Nitekim, bugüne kadar çeşitli naklen yayın taleplerimiz, TRT'nin imkânları çerçevesinde 
gerçekleştirilmiş ve kamuoyunun Meclis çalışmalarına ilgisinin de giderek arttığı gözlemlen
miş bulunmaktadır. 

Geniş halk kesimlerini ilgilendiren konularda naklen yayınların artacağı inancındayım, özel
likle milletvekillerinin çalışmalarının tanıtılması yönünde, daha önce yapılan bir TV programı 
örneğinde olduğu gibi, çok sayıda programlar hazırlanması önerilmektedir. 

Bir başka husus da, Genel Kurul çalışmalarının sürekli olarak naklen yayınlanması konu
sunda ayrı TV kanalı ayrılması düşüncesidir. Parlamentoda grubu bulunan siyasî parti yöneti
cileriyle yaptığım görüşmelerde, bu konuya olumlu bakıldığı izlenimini almış bulunuyorum. 

Ülkemizde Anayasaya göre bu konuda yetkili kılınan kamu kuruluşlarının başvurması ha
linde, Türkiye Büyük Millet Meclisi maddî ve manevî bütün imkânlarını bu kuruluşların hiz
metlerini gerçekleştirmeleri için tahsis edecektir. 

Ayrıca, PTT ile yapılan ortak bir çalışma sonucu, gerekli kabloların döşenmesi suretiyle, 
böyle bir özel kanala geçişte kullanılabilecek kablolu sistemden TRT son naklen yayında ya
rarlanmış bulunmaktadır. 

2. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, ANFI Projesi kapsamında İtalya'dınyapüdığı 
iddia edilen inek ithaline ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Lutfullah Kayalar'in yazılı 
cevabı (7/1802) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Sayın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı tarafından 

cevaplandırılmasını saygı ile arz ederim. 10.1.1991 
Hilmi Ziya Postacı 

Aydın 

1. Ülkemizde ANFt projesi kapsamında italya'dan inek ithali yapılmış mıdır? Yapılmışsa 
kaç adettir? Tutarı nedir? 

2. Bu proje ile ithal edilen inekler hangi illerimizde ve kaç adet verilmiştir? Üreticimize 
kaç liradan satış işlemi yapılmıştır? 

3. tthal edilen ineklerin süt verimi ne kadardır? 
4. Bu proje ile ithal edilen ineklerde ŞAP hastalığı görüldüğü doğru mudur? Bu hastalık 

nedeni ile kaç inek ölmüştür?. 
5. Bakanlığınızın 29.9.1989 tarih ve 014593 sayılı yazıları ile italya'da ŞAP hastalığı oldu

ğu Valiliklere Bakan adına Genel Müdürce bildirilmiş olmasına rağmen bu tarihten sonra ithal 
işlemi yapılmış mıdır? Yapılmışsa bu işlemi nasıl açıklarsınız? 

T.C. 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 

özel Kalem Müdürlüğü 15.2.1991 
Sayı : ÖKM - 2-16 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : Kan. Kar. Md. lüğünün 15.1.1991 tarihli ve 7/1802-6588/29602 sayılı yazısı. 
Aydın Milletvekili Sayın H. Ziya Postacı'nın "ANAFİ projesi kapsamında italya'dan ya

pıldığı iddia edilen inek ithali" hakkındaki yazılı soru önergesi incelenmiş olup cevabı yazımız 
ekinde takdim edilmektedir. 

Bilgilerini ve gereğini arz ederim. 

Lutfullah Kayalar 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 

Aydın Milletvekili Sayın Hilmi Ziya Postacı'nın \azılı Soru önergesinin Cevabıdır 

Hükümetimiz ile italyan Hükümeti arasındaki Teknik işbirliği ve Yardım Programı çerçe
vesinde italyan Friesian Sığır Yetiştiricileri Millî Birliği (ANAFI) teknik yönetiminde Bakanlı
ğımızca izmir Merkez olmak üzere Aydın, Balıkesir, Burdur, İsparta, Denizli, Uşak, Manisa, 
Muğla illerinde yürütülen "Süt Sığırcılığını Geliştirme Projesi" 11 Mayıs 1989 tarihinden iti
baren uygulamaya konulmuştur. 4 yıl süreli söz konusu proje ile italyan Hükümetinin 13.4 milyon 
dolarlık katkısı sağlanmıştır ve 3 italyan daimi uzman 1989 yılı Ağustos ayından itibaren gö
revlerine başlamışlardır. 

Soru önergesi ile ilgili konulara ait açıklamalar sırası ile aşağıda verilmiştir : 
1. Proje çerçevesinde öngörülen toplam 3 250 baş damızlık süt sığırından bugüne kadar, 

1 440 baş getirilerek projede öngörüldüğü biçimde Bakanlığımız kuruluşları ve damızlıkçı iş
letmelere dağıtılmıştır. Damızlık gebe düğelerin ttalya'daki satış fiyatları üzerinden değerleri 
yaklaşık 3 000 DM'tır. 
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2. Bugüne kadar italya'dan getirilen damızlık gebe düğelerin illere dağıtım durumu ekteki 
tablo l'de gösterilmiştir. Damızlık gebe düğelerin çiftçilere satış fiyatı 1 400 DM. karşılığı TL. 
dir. Damızlıkçı işletme sahibi çiftçilerimize bu hayvanlar TC Ziraat Bankası kredisi ile dağıtılmıştır. 

3. Aydın tünde İtalya'dan ithal edilen damızlık süt sığırları ile kurulan 9 işletme arasın
da günlük ortalama 20,8 kg. süt veren hayvanlar bulunmakla beraber, tüm işletmelerin günlük 
süt verim ortalaması 14,0 kg. dır. 

Hayvanlar henüz ilk laktasyondadır. tleriki dönemlerde, süt verimlerinin daha da yüksel
mesi beklenmektedir. 

Bakım ve besleme koşulları hayvanların süt verimlerinde önemli bir etkendir. 

4. Projenin uygulama planı gereğince 1 zooteknist ve 1 veteriner hekimden oluşan arazi 
yayım servisi elemanları tarafından her işletmede yapılan aylık kontratlarda, sözkonusu hayvan
larda bugüne kadar şap hastalığına rastlanmadığı, Aydın ti Müdürlüğümüz tarafından bildirilmiştir. 

5. Bakanlığımız Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünce, ithal edilen hayvanların 21 
gün süre ile karantinaya alınmalarının uygun görüldüğü ilgili valiliklere bildirilmiş ve ilk parti 
ile ithal edilen hayvanlar, Manisa ti Müdürlüğüne bağlı Beydere Ziraî Üretim İşletmesi Ziraat 
Teknik Lisesi Müdürlüğünde 21 gün süre ile karantinaya alınmışlardır. Karantina süresince gö
zetim altında tutulan hayvanlarda, şap dahil herhangi bir hastalığa rastlanmamıştır. Bilahara, 
aynı Genel Müdürlüğün, 13.2.1990 tarih ve 3090 sayılı yazıları ile, İtalya'da hüküm süren şap 
hastalığının sönüşü, Office Internationel des Epizootice tarafından yayınlanan hastalık bülte
ninde resmen deklare edildiğinden, Türk ANAFI projesi kapsamında ithaline devam edilecek 
olan diğer damızlıkların karantinaya alınmalarına gerek kalmadığı bildirilmiştir. Sözkonusu 
yazıya istinaden, 1990 yılı içerisinde ithal edilen diğer hayvanlar karantinaya alınmamışlardır. 

Türk - ANAFI Projesi Kapsamında tthal Edilen 1 440 Baş Damızlık Süt 
Sığırının tiler Üzerinden Dağıtım Listesi TABLO - 1 

tiler 

tzmir 
Aydın 
Balıkesir 
Burdur 
Denizli 
İsparta 
Manisa 
Muğla 
Uşak 
Söke 
Menemen 
Beydere 

Dağıtılan 
hayvan 
sayısı 

288 
164 
223 
217 
50 
44 

259 
40 
40 
30 Elit düğe 
15 Boğa 
70 Elit düğe 

Kurulan 
işletme 
sayısı 

20 
12 
17 
18 
4 
4 

17 
4 
4 

GENEL TOPLAM 1 440 100 

Not : 4 baş nakliye sırasında ölmüştür. 
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3. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars Süt Fabrikasına ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı LıUfullah Kayalar'in yazılı cevabı (7/1814) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının sağlanma
sını arz ederim. Saygılarımla. 17.1.1991 

Mahmut Alınak 
Kars 

Hükümetiniz Devlete ait olan Kars Süt Fabrikasını 1986 yılında Taciroğlu firmasına kira
ya vererek özelleştirmiş bulunmaktadır. 

Kars Süt Fabrikasının başına gelenler, hükümetimizin uyguladığı özelleştirme politikası
nın, zengini daha da zengin etme amacına hizmet ettiğini göstermektedir. 

Ortadoğunun en büyük kapasiteli fabrikası olduğu söylenen bu fabrikanın önemli maki-
nalarımn sökülerek götürüldüğü, bu makinalann bir kısmının yerine kalitesiz başka makına
ların konulduğu doğru mudur? 

Bu fabrika, Sarıkamış 9 uncu Tümen Komutanlığı ile Ardahan ve Kars merkezdeki askeri 
birliklere günde ne kadar süt ve yoğurt vermektedir? Fabrikanın günlük aldığı süt miktarı ne 
kadardır? Fabrikaya giriş yapan süt miktarının sözkonusu askeri birliklere verilen süt ve yo
ğurt miktarında çok az olduğu doğru mudur? Aradaki bu açık, süte su katılarak mı karşılan
maktadır? Su katılmıyor ise bu açık nasıl giderilmektedir? Bu konuda herhangi bir soruştur
ma açmayı düşünüyor musunuz? 

Taciroğlu firması, Kars Süt Fabrikasını teminat göstererek kredi almış mıdır? Almış ise 
hangi tarihte kaç milyarlık kredi bağlanmıştır? 

Eskiden tam kapasite ile çalışan fabrikanın durma noktasına gelmesinin nedeni nedir? Kars 
Süt üreticisinin, bu durumdan dolayı uğradığı mağduriyeti ortadan kaldırmak için herhangi 
bir tedbir almayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 15.2.1991 

özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı: ÖKM-2-43 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: Kan. Kar. Md. lüğünün 18.1.1991 tarih ve 7/1814-6643/29761 sayılı yazısı. 
Kars Milletvekili Sayın Mahmut Alınak'ın yazılı soru önergesi incelenmiş olup, cevabı ya

zımız ekinde takdim edilmektedir. 
Bilgilerini ve gereğini arz ederim. 

Lutfullah Kayalar 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 

Kars Milletvekili Sayın Mahmut Alınak'ın Yazılı Soru önergesinin Cevabıdır 
Cevap 1. Kars Süt Ürünleri îşletmesindeki ve Süt Toplama Merkezlerindeki binaların, 

makinalann, tesisat ve kapların nakil vasıtalarının, döşeme demirbaşların ve yedek parçaların 
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sayımı, Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu tarafından teşekkül ettirilen bir heyet tarafından ya
pılmış ve sayım tutanakları tutulmuştur. 

Eksikliklerin tamamlanması ve kullanılan yedek parça bedelinin 24.5.1985 tarihinde im
zalanan yedek parça protokoluna göre ödenmesi için Kars Süt Ürünleri ve Gıda Sanayii ve Tic. 
A.Ş. ne 11 Ekim 1990 tarihinde bildirilmiştir. Kars Süt Ürünleri ve Gıda Sanayii ve Ticaret 
A.Ş. 23 Ekim 1990 tarihli yazısında, yedek parça bedellerine ve tespit edilen eksikliklere itiraz 
etmiştir. 

İşletmedeki sayımlar 3.12.1990 tarihinde tekrar yapılmıştır. 
Bu sayımlar neticesinde: 
a) Tereyağı paketleme makinasının ve kaşar agregatının işletmede bulunmadığı (Bu maki-

naların işletme yetkilileri tarafından İstanbul'a tamir edilmek üzere gönderdiklerini beyan et
mişlerdir.) 

b) 12 adet elektrik motorunun arızalı ve çalışmaz halde olduğu, 
c) Süttozu ünitesine ait kazanların birinin arızalı diğerinin elle çalıştırıldığı, 
d) Buhar kazanlarının birinin çalışmadığı diğerlerinin ise elle kumandalı olarak çalıştığı, 
e) Ardahan Süt Toplama Merkezinde bulunan buhar kazanının ve çiğ süt soğutma tankı

nın sökülerek Kars İşletmesine getirildiği ve bunların arızalı olduğu, 
tespit edilmiştir. 
Bu konular Kars Süt Ürünleri ve Gıda Sanayii Tic. A.Ş. ve T.C. Başbakanlık Kamu Ortak

lığı İdaresi Başkanlığına bildirilmiştir. 

Cevap 2. Kars Süt Ürünleri ve Gıda Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin Türkiye Süt Endüstrisi 
Kurumu Genel Müdürlüğüne gönderdiği 25.1.1991 tarih ve A.91-8 sayılı yazıda; 

a) Yıllar itibari ile alınan çiğ süt miktarlarının, 
1987 yılında 2 371 811 İt. 
1988 yılında 1 857 399 İt. 
1989 yılında 1 208 641 İt. 
1990 yılında 636 436 İt. olduğu, 1990 yılındaki süt alımının bir yıl önce vukubulan 

kuraklık nedeniyle azaldığını bildirmiştir. 

b) İhale yoluyla, Sarıkamış 9 uncu Tümen Komutanlığına, 63 059 litre pastörize süt, 
116 480 kg. yoğurt ve Ardahan 51 inci Piyade Tugayına 62 872 kg. yoğurtun satışının gerçek
leştiği, 

belirtilmektedir. 

Cevap 3. Kars Süt Ürünleri İşletmesi tarafından; 5.12.1989 tarihinde °/o 35 faizle 
400 000 000 TL. (% 25 hibe) orta ve uzun vadeli teminatla fon kaynaklı yatırım kredisi ve 
6.12.1989 tarihinde «7o 35 faizle 700 000 000 TL. orta ve uzun vadeli İşletme Kredisi alınmıştır. 

4, — Giresun Milletvekili Rüştü Kurt'un, Karadeniz'de yunus balığı avlanmasının yasaklanma
sının nedenlerine ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Lutfullah Kayalar'in yazılı cevabı 
(7/1816) 

16.1.1991 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların yazılı olarak cevaplandırılmasını Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan rica ediyorum. Saygılarımla. 
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1. Karadeniz'de 1984 yılında yunus balığının avlanmamasımn nedenleri nelerdir? 
2. Bu yasak halen yürürlükte midir? 
3. Yunus balığının avlanmasının yasaklanması konusunda Dünya Gıda örgütü FAO'-

nun herhangi bir isteği olmuş mudur? 
4. Bu konuda FAO Türk Hükümetlerine herhangi bir maddî yardım yapmış mıdır? 
5. Eğer maddî yardım yapılmışsa bu yardımın amacı kimlere yöneliktir? 
6. FAO tarafından gönderilen bu maddî yardımlar nerelere ve kimlere ne miktar veril

miştir? 

Rüştü Kurt 
Giresun 

TC. 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 15.2.1991 

özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı: ÖKM-2-35 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: Kan.Kar.Md.Iüğünün 18.1.1991 tarih ve 7/1816-6651/29787 sayılı yazısı. 
Giresun Milletvekili Sayın Rüştü Kurt'un "Karadenizde yunus balığı avlanmasının yasak

lanmasının nedenleri" hakkındaki yazılı soru önergesi incelenmiş olup, cevabı yazımız ekinde 
sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Lutfullah Kayalar 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 

Giresun Milletvekili Sayın Rüştü Kurt'un Yazılı Soru önergesinin Cevabıdır 

1. Uluslararası kuruluşlarda ve platformlarda memeli hayvanların korunması amacıyla 
geliştirilen propoganda ve çalışmalar sonucu 19-21 Eylül 1979 tarihinde, İsviçre'nin Bern şeh
rinde yapılan Avrupa Çevre Bakanları toplantısında, "Avrupa Konseyi Yaban Hayatını ve Do
ğal Yaşama Ortamını Koruma Sözleşmesi" üye ülkelerin imzasına açılmıştır. 

Ülkemiz tarafından da, 9.1.1984 tarih ve 84/761 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul 
edilerek 22.2.1984 tarih ve 18318 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan sözleşmede, karasularımız
da avcılığı yapılan yunusların kesin koruma altına alınması öngörülmektedir. 

Bu nedenle, Bern sözleşmesi gereği ülkemizde yunus avcılığı yasaklanmış bulunmaktadır. 
2. Yunus avlama yasağı halen yürürlüktedir. Bakanlığımızca 1990-1991 avlanma döne

minde uygulanmak üzere ilan edilen ve 28 Şubat 1990 tarih ve 20447 sayılı Resmî Gazetede 
yayınlanan 24 Numaralı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Sirkülerin 6 ncı maddesinde "Yu
nusların avlanmasının yasak" olduğu belirtilmektedir. 

3. Yunus avcılığının yasaklanması konusunda FAO'nun herhangi bir isteği olmamıştır. 
Ancak, özellikle 1982 yılından itibaren dış basında ve uluslararası kuruluşlarda, memeli 

hayvanların korunmasına paralel olarak, ülkemiz aleyhine büyük ölçüde propoganda başlatıl
mış, önemli bir kamuoyu oluşturulmuştur. 

FAO'nun bu konuda-devreye girmesi, 1983 yılında, ülkemizde yapılması öngörülen "Yu
nus Populasyonlannın Tespiti Projesi" için, uzman gönderme talebi şeklinde olmuştur. 
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Bu talep, araştırmayı yapabilecek uzmanlarımız bulunduğu gerekçesi ile uygun görülmemiştir. 
Nitekim söz konusu çalışma 1986-1987 yılında Bakanlığımız ve Karadeniz Teknik Üniversite 
işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. 

4. Bu konuda FAO tarafından Bakanlığımıza yapılmış herhangi bir maddî yardım bu
lunmamaktadır. 

5. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'tn, Niğde İlinde patates araştırma enstitüsü kurulup ku
rulmayacağına ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakam Lutfullah Kayalar'm yazdı cevabı 
(7/1826) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Sayın Lutfullah Kayalar tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Doğan Baran 
Niğde 

1. İlimiz Merkez İlçesinde 22 bin hektar arazide yılda ortalama 1 milyon ton patates üre
tilmektedir. 8 bin çiftçi ailesinin geçim kaynağı olan ve Türkiye'nin yıllık patates üretiminin 
yaklaşık % 23'ünü teşkil eden ilimizde halen faaliyette olan patates üretme istasyonunun pata
tes araştırma enstitüsüne dönüştürülmesi, Devlete aşırı bir maddî külfet getirmeyeceği gibi üre
ticinin tohum seçimi, sulama, çapa, bakım, zirai mücadele, gübreleme, söküm hülasa ekimden 
hasat zamanına kadarki dönemlerin hepsinde teknik ve meslekî yönde bilinçlendirilmesi husu
sunda da ciddî çalışmalar yapılması mümkün olacak, ayrıca bilinçli ekim sonunda standardı 
yakalama ite pazarlamada da kolaylıklar sağlanacaktır. 

Bu nedenle ilimizde bir Patates Araştırma Enstitüsünün kurulmasını düşünmekte misi
niz? Düşünülüyor ise, ne zaman gerçekleşecektir? 

T.C. 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 15.2.1991 

özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı: ÖKM-2-118 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: Kan.Kar.Md.Iüğünün 28.1.1991 tarihli ve 7/1826-6694/29925 sayılı yazısı. 
Niğde Milletvekili Sayın Doğan Baran'ın yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Bakanlığımız Teşkilat.ve Görevleri Hakkındaki 3161 Sayılı Kanun çerçevesinde; Bakanlık 

bünyesindeki araştırma, kontrol, test ve üretim kuruluşlarının teşkilat, görev ve çalışma esasla
rını yeniden düzenleyen talimat uyarınca, Merkez Araştırma, Havza Tarımsal Araştırma ve Konu 
Araştırma Enstitüleri olarak faaliyet gösteren araştırma kuruluşlarımız, diğer ürünlerde oldu
ğu gibi patates ile ilgili olarak da ülke çapında araştırmalar yaparak geliştirdikleri çeşitlerin 
çoğaltılması, muhafazası ve arzı, gerektiğinde bölge şartlarına uyumları yönünden denenmesi 
amacıyla konuyla ilgili üretme istasyonlarına intikal ettirmektedirler. 

Patates ile ilgili araştırma hizmetleri, mevcut araştırma kuruluşlarımızca ülke seviyesinde 
yürütüldüğünden bu konuda Niğde İlinde Patates Araştırma Enstitüsü kurulmasına şimdilik 
gerek olmadığı kanaatindeyiz. 

Bilgilerini ve gereğini arz ederim. 
' Lutfullah Kayalar 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
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6. — Kocaeli Milletvekili Ali Rıza Sirmen'in, Karamürsel-Hereke arasındaki vapur seferlerinin 
kaldırıldığı ve yöre halkının mağdur edildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Cengiz lün-
cer'in yazdı cevabı (7/1829) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakam tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 

A. Rıza Sirmen 
Kocaeli 

Yıllarca Karamürsel-Hereke arasında köprü vazifesi görevi yapan vapur seferleri ekono
mik olmadığı gerekçesiyle Denizyolları tarafından seferden kaldırılmış ve böyle bir uygulama 
ile yöre halkı mağdur edilmiştir. 

1. Böyle bir uygulamanın gerekçesi nedir? 
2. Seferden kaldırma gerekçesinin başında Denizyollarının zarar etmesi ve ekonomik ol

maması ise, sefer yapan vapurlardan daha küçük ve ekonomik olan vapurların sefere konul
ması ile mağdur olan yöre halkının mağduriyetlerinin giderilmesi düşünülmekte midir? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 13.2.1991 
Hukuk Müşavirliği 

HÜKMÜ: 525-109/170-6389 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 28.1.1991 tarih ve Kan.Kar.Md. 7/1829-6698/29944 sayılı yazınız. 
Kocaeli Milletvekili Sayın A. Rıza Sirmen'in, Karamürsel Hereke arasındaki vapur sefer

lerinin kaldırılma nedenine ve yöre halkının mağduriyetlerinin giderilmesi için daha küçük va
purların sefere konulmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin ilgi yazınız eki yazılı soru öner
gesi incelenmiştir. 

1. Türkiye Denizcilik işletmesi Genel Müdürlüğüne bağlı Şehirhatları işletmesinin hiz
metlerinin yürütülmesinde maliyet ve kârlılık dengesi de gözönünde tutulmaktadır. 

Karamürsel-Hereke hattının yolcu ütilizasyonu % 7 oranındadır. Sefer başına taşınan or
talama yolcu sayısı ise 53 kişidir. 

Bu hattın 1990 yılı geliri 212 700 000 TL. gideri ise 3 283 000 000 TL. sidir. Zarar, 
3 070 300 000 TL.dır. 

2. Karamürsel-Hereke hattında taşınan yolculara gereken hizmetin götürülmesi amacı 
ile filoda mevcut en düşük kapasiteli 250 kişilik haliç hattı motorbotlarının çalıştırılması etüd 
edilmişse de tzmit körfezinde ani olarak değişiklik gösteren hava ve deniz şartları gözönüne 
alınarak can ve mal emniyeti açısından ve motorbotların çalıştırılması sakıncalı bulunmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Cengiz Tuncer 

Ulaştırma Bakanı 

7 — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Ankara Cezaevindeki bir tutuklunun ifadesinin siyasî 
şubede ve işkence ile cdtndığı iddiasına ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı AbdiUkadir Aksu'nun yazdı cevabı 
(7/1831) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
22.1.1991 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını arz ederim. 
Tevfik Koçak 

Ankara 

1. Halen Ankara Cezaevinde tutuklu olarak bulunan Alişan Turan'ın Devrimci Sol ör
gütünden sorumlu tim tarafından işkence ile ifadesi alındığı ve bu işkence sonucunda suçlan 
kabullendiği iddiaları doğru mudur? 

2. Tutuklu Alişan Turan'ın ifadesi Savcı Talat Şalk tarafından siyasî şubede hem de iş
kence yaptığı söylenen polislerle birlikte ifadesi alındığı iddiaları doğru mudur? 

3. Savcının işkence odasında ifade alması sizce yasalara uygun mudur? 
4. Bir süre önce öldürülen Dr. Musa Duman'ı sözüm ona öldüren hayalî katilleri yarat

mak için Alişan Turan'ın polislerce verilen isimleri doğrulaması için zorlandığı iddiaları doğru 
mudur? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 18.2.1991 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Güvenlik Daire Başkanlığı 
Şube: Top.01.(E)-043603 

Konu: Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'in yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 28 Ocak 1991 gün ve 7/1831-6700/29946 
sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Tevfik Koçak tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
sunulan ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinde öne' sürülen 
hususlarla ilgili olarak hazırlanan cevap aşağıya çıkarılmıştır. 

1. Yasadışı örgüte üye olma suçundan cezaevinde 1 yıl yatarak 30.11.1990 tarihinde tahli
ye olan ve davası devam eden Alişan Turan, 2 Ocak 1991 günü Ankara'da yasak yayın ve bildiri 
dağıtırken görevlilerce suçüstü yakalanmıştır. 

2. Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Talat Şalk, beraberinde Sav
cılık kâtibi ile odacısı olduğu halde Alişan Turan'ın ifadesini Emniyet Müdürlüğünde almış, 
ifade alınma sırasında savcı ve kâtibinden başka hiçbir emniyet görevlisi bulunmamıştır. 

3. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile diğer yasalarda Cumhuriyet Savcılarının tah
kikatı makam odalarında yapacakları konusunda bağlayıcı bir hüküm bulunmamaktadır. 

4. Alişan Turan, samimi ifadesinde; 17 Aralık 1990 günü öldürülen Dr. Musa Duman'ın 
katillerinden olduğunu ve suç ortakları ile birlikte eylemi gerçekleştirdiğini beyan etmiş, tahki
kat evrakları ile sevk edildiği mahkemece 18.1.1991 tarihinde tutuklanmıştır. 

Kendisine hiçbir şekilde fena muamele yapılmadığı doktor raporu ile doğrulanmıştır. 
Arz ederim. 

Abdülkadir Aksu 
içişleri Bakanı 
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8. —içel Milletvekili M. îstemihan Talay'ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki belediyelere aci
len yardım yapdtp yapdmayacağma ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakam Adnan Kahveci'nin ya
zdı cevabı (7/1834) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Adnan Kahveci'nin aşağıdaki sorularımı yazılı olarak 
cevaplandırmasını dilerim. Saygılarımla. 

îstemihan Talay 
tçel 

1. Körfez Krizinin Körfez Savaşına dönüşmesi ve incirlik, Diyarbakır, Erhaç ve Batman 
tesislerinin Irak'a karşı kullanılması nedeniyle bu bölgelerde yaşayan halkımızın bir karşı sal
dırı tehlikesinden ve Irak'la artan gerginlikten dolayı köylerini terkederek öncelikle kasaba ve 
kent merkezlerine göç ettikleri gerçeği Bakanlığınızca yakından izlenmekte midir? 

2. Şu anda Güneydoğu Anadolu'daki kasaba ve kent merkezlerinin köylerden gelen bu 
göç dalgası nedeniyle bu insanlara gereken hizmetlerin sunulması bakımından büyük bir malî 
darboğazla karşı karşıya kaldıkları Bakanlığınızca bilinmekte midir? 

3. Büyük ölçüde ekonomik ve malî bunalım içinde bulunan bu belediyelerin şimdi artan 
bu insan yüküyle daha büyük sıkıntılara girdiği Bakanlığınızca dikkate alınmakta mıdır? 

4. Bütçe yasasına konulan ve Maliye ve Gümrük Bakanlığının kullanımına açık bulu
nan bu fonlardan parti ayrımı yapmadan Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki Belediyelere acil 
yardım yapılması Bakanlığınızca uygun görülmekte midir? 

T.C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 11.2.1991 

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 
Sayı: 111813-390/2730 

Konu: Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: Türkiye Büyük Millet'Meclisi Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Dairesi Baş
kanlığının 28.1.1991 tarih ve 7/1834-6708/29980 sayılı yazısı. 

tlgi yazıda kayıtlı, tçel Milletvekili Sayın îstemihan Talay'ın Doğu ve Güneydoğu Anado
lu'daki belediyelere acilen yardım yapılmasına dair yazılı soru önergesine ilişkin cevabım aşa
ğıda sunulmuştur. 

Basra körfezinde cereyan etmekte olan savaş ülkemizin ekonomik ve sosyal yapısı üzerin
de önemli etkiler yapmaktadır. Sıcak savaşın meydana geldiği yerlere yakın illerimizin, özellik
le Olağanüstü Hal Bölgesinin cereyan eden savaştan daha fazla etkilenmesi tabidir. 

Hükümetimiz, devlet imkânlarının elverdiği ölçüde, sözkonusu savaşın olumsuz etkisini 
asgariye indirme gayreti içindedir. Vatandaşlarımızın can ve mal kaybını önlemek için gelişme
ler yakından takip edilmekte ve gerekli tedbirler süratle alınmaktadır. 

Bilindiği üzere, savaş bölgesine yakın olan Olağanüstü Hal Bölgesindeki illerimiz ile yine 
bölgedeki kalkınmada öncelikli yöreler kapsamındaki illerimize imkânlar ölçüsünde gerekli teş
vikler verilmekte ve yardımlar yapılmaktadır. Bu çerçevede Olağanüstü Hal Bölgesindeki 
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belediyelerimizi maddî yönden desteklemek amacıyla, genel bütçe vergi gelirlerinden almakta 
oldukları paylar, diğer yerlerdeki belediyelere göre arttırılmış durumdadır. Olağanüstü Hal Böl
gesindeki bütün belediyelerin daha fazla pay elde etmesini sağlayan düzenleme Bütçe Kanunu
nun 66 ncı maddesinin (e) fıkrasına göre gerçekleştirilmektedir.. 1991 yılında, diğer yöre beledi
yelerine nazaran alacakları fazla pay toplamının 50 milyar lira mertebelerinde olacağı tahmin 
edilmektedir. 

Kısaca ifade etmek gerekirse, savaşın ekonomik ve sosyal etkilerini asgariye indirmek için 
özellikle savaş bölgesine yakın illerimizdeki gelişmeler yakından izlenmekte ve gerekli tedbir
ler alınmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
• Adnan Kahveci 

Maliye ve Gümrük Bakanı 

9. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncû'nûn, Ankara Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alınan 
bir vatandasın ölüm nedenine ilişkin sorusu ve Adalet Bakara Mahmut Oltan Sungurlu'nun yazdı cevabı 
(7/1837) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Oltan Sungurlu tarafından yazılı olarak ya
nıtlanmasını rica ederim. Saygılarımla. 22.1.1991 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Tekirdağ ili Malkara tlçesi Sarıpolat Köyü nüfusuna kayıtlı Fikret oğlu 1967 doğumlu Bir-
tan Altınbaş, düzenlenen defin ruhsatında belirtildiği üzere "sol örgüt mensubu olmak ve bazı 
öldürme eylemleri ile ilgili görülme iddiası ile yakalanmış ancak Ankara Emniyet Müdürlü
ğünde gözaltında iken hastalanmış ve kaldırıldığı G.A.T.A. da vefat etmiştir. 

1. Birtan Altınbaş hangi tarihte gözaltına alınmış ve Ankara Emniyet Müdürlüğünde ne 
kadar süre tutulmuştur? 

2. Birtan Altınbaş'ın sorgulamasını yürüten görevliler kimlerdir? 
3. Ankara Emniyet Müdürlüğünde Birtan Altınbaş'ın rahatsızlığını saptayan ve hasta

neye şevkine karar veren doktor veya görevlilerin isimleri nedir? 
4. Birtan Altınbaş'ın Ankara Emniyet Müdürlüğünde ve sevkedildiği Gülhane Askeri Tıp 

Akademisinde rahatsızlığına hangi teşhis konmuştur? 
5. Yapılan otopsi sonucunda Birtan Altınbaş'ın ölüm sebebi olarak ne saptanmıştır? 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 18.2.1991 

Bakan: 231 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 28.1.1991 tarihli ve 7/1837-6702/29948 
sayılı yazınız. 

tlgi yazı ekinde alınan ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü tarafından şahsıma yönelti
len yazılı soru önergesinin cevabı iki nüsha halinde ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 
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Sayın Enis Tütüncü Tekirdağ Milletvekili 

Şahsıma yönelttiğiniz ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz soru öner
gesinin cevabı aşağıda belirtilmiştir. 

1. Tekirdağ tli Malkara tlçesi Sanpolatlı Köyü nüfusuna kayıtlı, Fikret oğlu 1967 doğumlu, 
Birtan Altınbaş hakkında, 2.1.1991 tarihinde, Ankara Demirtepe köprüsü üstü ve civarında da
ğıtılan, "Devrimci Sol" adlı yasa dışı bir örgüte ait bildiri sebebiyle Ankara Devlet Güvenlik 
Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açılmıştır. 

Adı geçen, bu soruşturma sebebiyle 9.1.1991 tarihinde yakalanmış, "Yasadışı Devrimci Sol" 
örgütü mensubu ve 25.10.1990 tarihindeki Emekli Astsubay Halil Çetin ile 17.12.1990 tarihin
deki Dr. Musa Duman'ın öldürülmesi olaylarının faili olmaktan dolayı gözaltına alınmıştır. 
Sanık Birtan Altınbaş, gözaltında tutulduğu süre zarfında açlık grevinde bulunmuş ve İS.1.1991 
tarihinde rahatsızlığı nedeniyle Gülhane Askerî Tıp Akademisi Hastanesine kaldırılmıştır. Ay
nı gün saat 21.30'da vefat etmiştir. 

2. Birtan Altınbaş'ın vefatı ve hakkında yapılan diğer hazırlık soruşturmalarının gizlili
ği sebebiyle; 

a) Sorgulamasını yapan emniyet görevlilerinin, 
b) Rahatsızlığını belirleyen ve hastaneye şevkine karar veren doktor ve görevlilerin, 
adlarının açıklanması sakıncalı görülmektedir. 
3. Adıgeçenin cesedi üzerinde, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet savcı

larının huzurunda, 2 patoloji, 2 adlî tıp uzmanından oluşan bilirkişi heyetince otopsi yapılmış
tır. .Otopsi sonucunda, ölüm sebebinin cesetten alınacak parçaların incelenmesi ile elde oluna
cak bulgulara bağlı olacağı kanaatinde bulunulduğundan, kesin ölüm sebebi henüz saptana
mamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 

10. — Muğla Milletvekili Musa Gökbd'in, vergi borçları ile gecikme zam ve faizleri konusunda 
3689 numaralı Kanunun Geçici 1 inci maddesinde tanınan ikinci taksit sûresinin uzatılmasına ilişkin 
sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci'nin yazdı cevabı (7/1838) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Adnan Kahveci tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması hususunu saygıyla arz ederim. 24.1.1991 

Musa Gökbel 
Muğla 

Bilindiği gibi 3689 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi bir kısım vergilerle bu vergilere 
bağlı ceza ve gecikme faizleri, ayrıca ihtilaflı olan ikmalen, re'sen ya da ikmalen tarh edilen 
vergilerden ihtilaflı olanların borçlardan bir bölümünün yarısını 31.12.1990 tarihine kadar ya
tırmaları koşuluyla ve diğer yarısını 31.1.1990 tarihinde yatırılmasıyla yasadaki belirlenmiş oran
ların tahsilinden vazgeçildiği hükmünü taşımaktadır. 

20 Aralık 1990 tarihinde yürürlüğe giren yasadan faydalanmak isteyen yükümlüler 10 gün 
gibi kısa bir sürede vergi borçlarının yarısını yatırabilmek için olağanüstü çaba göstermiş 
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hatta bu konu için özel borçların altına girmiştir. Şimdi bu yasanın avantajlarından yararlan
mak isteyen iyi niyetli mükellefler kendi ellerinde olmayan sebeplerden dolayı özellikle Irak 
harbi Saddam krizinin piyasayı etkilemesi sonucu 31.1.1991 tarihine kadar yatırmaları gereken 
ikinci bölümle ilgili ciddî zorluk içindedirler. Bu bakımdan "mükelleflerin kendi iradeleri dı
şında gelişen olumsuzluklar karşısında mağduriyetlerini önleyecek bir tedbir düşünmekte mi
siniz?" 

"31.1.1991 tarihini uzatacak tedbirler alacak mısınız?" 

T.C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 19.2.1991 

Gelirler Genel Müdürlüğü 
GEL: THSLT: 2161784-1013405 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: 30.1.1991 gün ve Kan.Kar.Md. - 7/1838-6719/30038 sayılı yazıları. 
Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere, Muğla Milletvekili Sayın Musa Gökbel 

tarafından sorulan ilgi yazıda belirtilen soruya ilişkin cevabımız aşağıda sunulmuştur. 
Vergi kanunlarında değişiklik yapan 3689 sayılı Kanunun Geçici Birinci Maddesi ile çok 

sayıda küçük esnaf ve sanatkârı ve geniş bir mükellef grubunu ilgilendiren kısmî bir vergi affı 
getirilmiştir. 

Sözkonusu af hükümlerine göre» mükelleflerin Kanunla belirlenen hadlerdeki borçlarının 
yarısının 31 Aralık 1990 tarihine kadar, diğer yansının da 31 Ocak 1991 tarihine kadar iki eşit 
taksitte ödenmesi koşuluyla yine bu Kanun ile belirlenen nispetlerdeki vergi cezası, gecikme 
zammı ve gecikme faizinin tahsilinden vazgeçilmiş ve sözkonusu Kanunun uygulaması 31 Ocak 
1991 tarihi itibariyle sona ermiştir. 

Bugüne kadar çıkarılmış olan bütün malî af kanunlarıyla tahsil edilemeyen amme alacak
ları dolayısıyla hesaplanan gecikme zammı ve gecikme faizi ile kesilen cezaların önemli bir bö
lümünün tahsilinden vazgeçilmek suretiyle mükelleflerin af kanunlarından yararlanarak, va
desi geçmiş borçlarının asıllarını ödemeleri teşvik edilmek istenmiştir. 

Ancak, bugüne kadar getirilen malî af kanunlarının, mükellefleri daha sonra da sürekli 
olarak af beklentisine ittiği, bu durumun ise mükelleflerin, vergileri zamanında beyan etme
melerine, vergileri vadelerinde ödememelerine ve vergiyle ilgili diğer ödevleri de zamanında ye
rine getirmemelerine neden olduğu gözlenmiştir. 

Ayrıca, af Kanunları; vergilerini zamanında beyan eden ve ödeyen mükellefler açısından 
adaletsizliklere neden olmakta ve adeta borçlarını vadeleri içinde ödeyen iyi niyetli bu mükel
lefleri bir bakıma cezalandırma anlamına gelmektedir. 

Bütün bu nedenler dikkate alınarak, gerek 3689 sayılı Kanunun Geçici Birinci Maddesiyle 
öngörülen ödeme sürelerinin uzatılması, gerekse bugün için yeni bir malî af kanunu çıkarılma
sı mümkün görülmemektedir. 

Diğer taraftan, vadesinde ödenmeyen amme alacakları için 6183 sayılı Kanunun cebri ta
kibata ilişkin hükümlerinin uygulaması sırasında mükelleflerimizin zor durumlarla karşılaş
mamaları amacıyla, bu Kanunun 48 inci maddesi uyarınca tecil talebinde bulunabilecekleri 
de tabiidir. 

Bilgilerini arz ederim. 
Adnan Kahveci 

Maliye ve Gümrük Bakam 
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11. — içel Milletvekili M. Istemihan Talay'm, ülkemizdeki büyük kentlerde görülen bombalı ey
lemlere ve savaş terörüne karşı ne gibi önlemler alındığına ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Abdülkadir 
Aksu'nun yazdı cevabı (7/1650) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını dilerim. Saygılarımla. 

îstemihan Talay 
İçel 

1. Körfez savaşı Türkiye'yi ekonomik ve siyasal bakımdan büyük sorunlarla karşı karşı
ya getirmiştir. Sayın Bakanlığınız son günlerde artan terör olaylarını da bu bağlamda değer
lendirmekte midir? 

2. özellikle büyük kentlerimizde görülen bombalı eylemlerin failleri kimler veya hangi 
örgütlerdir? 

3. Bu saldırılar hangi amaca yönelmektedir* ve arkasında yabancı güçler veya devletler 
bulunmakta mıdır? 

4. Hükümet savaş terörüne karşı ne gibi önlemler almaktadır? Bu olayların gerçek fail
leri yakalanmış mıdır? 

5. Bu terörist eylemlerin körfez krizindeki rolüyle Türkiye'nin Ortadoğu bataklığına bu
laştırılmasının bir sonucu olduğu konusundaki kuşkulara katılmakta mısınız? îlerki aşama
larda Türkiye'nin izlediği politikaların Türkiye'yi yeni terör odaklarının hedefi haline getirece
ği konusunda endişeler bulunmaktadır. Bu hususda ne gibi önlemler düşünülmektedir? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 18.2.1991 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Güvenlik Daire Başkanlığı 
Şube: Top.01.(E)-043604 

Konu: İçel Milletvekili Istemihan Talay'ın yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 5 Şubat 1991 gün ve 7/1850-6764/30212 
sayılı yazısı. 

İçel Milletvekili M. Istemihan Talay tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
na sunulan ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinde öne sürü
len hususlarla ilgili olarak hazırlanan cevap aşağıya çıkarılmıştır. 

1-2. Ülkemiz, devam etmekte olan Körfez Savaşının dışında olmasına rağmen savaş or
tamının bölgedeki ekonomik ve siyasî yönlerinden istifade etmek isteyen bölücü ve yıkıcı un
surlar; Millî Birlik ve beraberliği yıpratmak ve Devlet otoritesini zaafa uğratacak eylemlere gi
rişme teşebbüslerinde bulunmaktadırlar. 

3-4. Yıkıcı ve bölücü unsurların eylemleri tamamen Devletin ülkesi ve milleti ile bölün
mez bütünlüğüne yönelik terörizm hareketleridir. 

5. Terör odaklarının muhtemel eylemlerine karşı gerekli tüm tedbirler alınmıştır. 
Arz ederim. 

Abdülkadir Aksu 
İçişleri Bakanı 
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12, — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'tn, savaş karşüı gösteriler nedeniyle son bir ayda gözaltı
na alınanlara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun yazdı cevabı (7/1852) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
31.1.1991 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını saygıla
rımla arz ederim. 

Tevfik Koçak 
Ankara 

1. Son bir ayda savaş karşıtı gösterilerde gözaltına alınanların sayısı ne kadardır? 
2. Bunlardan kaç tanesi halen gözaltındadır? Kaç tanesi tutuklanmıştır? Ne kadarı ser

best bırakılmıştır? 
3. Gözaltında bulundurulanlardan kaç tanesi işkence yapıldığı iddiasıyla savcılığa baş

vuruda bulunmuştur? 
4. Savaş karşıtı gösterilerde bulundukları için gözaltına alınanlar arasında avukatların 

ve gazetecilerin de bulunduğu doğru mudur? 
5. Savaşa karşı olmak suç mudur? Eğer bu suç ise, hangi yasada yer alıyor? Yoksa "Sa

vaşa Hayır" demeyi bazıları suç haline getirmek mi istiyor? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 18.2.1991 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Güvenlik Daire Başkanlığı 

Şube: Top.01.(E)-043605 
Konu: Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının S Şubat 1991 gün ve 7/1852-6766/30214 
sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Tevfik Koçak tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
sunulan ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinde öne sürülen 
hususlarla ilgili olarak hazırlanan cevap aşağıya çıkarılmıştır. 

1. 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile 2908 sayılı Dernekler Kanunu
na muhalefetten 355 kişi hakkında işlem yapılmıştır. 

2-3. 44 kişi sevk edildiği mahkemelerce tutuklanmış olup, gözaltında bulunan yoktur. 
4-5. İşlem yapılanlar arasında 2 gazeteci, 1 avukat olup, bu kişiler hakkında savaşa kar

şı olduklarından değil, 2911 ve 2908 sayılı kanunları ihlal ettiklerinden işlem yapılmıştır. 

Abdülkadir Aksu 
içişleri Bakanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

83 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

19 . 2 . 1991 Salı 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Sayıştayda Boş Bulunan Üyeliklere 832 Sayılı Sayıştay Kanununun 1.11.1990 
Tarihli ve 3677 Sayılı Kanunla Değişik 6 ncı Maddesinin Dördüncü Fıkrası Gereğince 
Yapılacak Seçime Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (3/1531) (S. Sayısı : 519) (Dağıtma tarihi : 14.2.1991) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPBLACAK tŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Erzurum Milletvekili ismail Köse ve 29 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu'da satılan fabrikaların satış işlemleriyle ügili 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) 

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

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

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

5. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 13 arkadaşının, Sağlık Bakanlığında 
yapüdığı iddia olunan kadrolaşma hareketinin boyutlarını ve t>u uygulamanın insan 
sağlığının korunması ve gelişimi üzerindeki etkilerini tespit etmek amacıyla Anayasa-
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nm 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/100) 

6. — 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) 

7. — 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) 

8i — Malatya Milletvekili Galip Demirel ve 65 arkadaşının, basın - yayın or
ganlarında yer alan, ba/ı milletvekillerinin yasama görevlerine ilişkin konularda görev 
ve yetkilerini meşru olmayan işlere alet ettiklerine dair iddiaların gerçeklik derecesini 
tespit etmek ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevî şahsiyetiyle ve milletvekille
riyle ilgili olarak kamuoyunda menfi imaj yaratılmasını önlemek amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/102) 

9. — Zonguldalk Milletvekili Tevfik Erüüzün vje 15 arkadaşının, Hükümetin fiyat 
artışları ve hayat pahalılığı konusundaki görüş ve taahhütlerinin hangi ölçüde ger
çekleştiğini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişiklin önergesi (10/104) 

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

11. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve 14 arkadaşının, Mardin ili Midyat 
ilçesi Budaklı Köyünde 21,5,1990 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddiaları açık
lığa kavuşturmak ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/106) 

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

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

14. — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Grup Başkanı ve izmir Millet
vekili Erdal inönü ile Grup başkanvekilleri Kocaeli Milletvekili Onur Kumbaracıbaşı 
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ve İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş'in, olağanüstü hal bölgesindeki olumsuz 
gelişmeler konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/31) 

15. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 13 arkadaşının, uluslararası taşımacı
lığımızın içinde bulunduğu darboğazdan kurtarılması için alınması gerekli tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/109) 

16. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 19 arkadaşının, yetersiz ve dengesiz 
beslenmenin vatandaşlarımız üzerindeki olumsuz etkilerini ve bu konuda alınması ge
rekli önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/110) 

17. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 11 arkadaşının, fındık ürünü ve üre
ticileriyle ilgili sorunları ve bu konuda alınması gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/111) 

18. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 10 arkadaşının, İstanbul'da 
1990 yılında meydana gelen olayların gerçek nedenleri ile sorumlularını ve bu İl'de asa
yiş ve huzurun sağlanması için alınması gerekli önlemleri tespit ötmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 

19. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz ve 28 arkadaşının, millî eğitimimizin 
içinde bulunduğu sorumları ve bu konuda izlenecek yeni politikaları tespit etmek, ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/113) 

20. — Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve 9 arkadaşının, Dicle Kurudere Köyü 
Cemalağa Mezrasında 5.9.1990 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddiaları açıklığa 
kavuşturmak ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/114) 

21. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 17 arkadaşının; ülkemizdeki petrol 
rezervleri ile üretim ve ithalatının seviyesini, körfez krizi nedeniyle petrol ürünlerine 
yapılan zamların ve yabancı petrol şirketlerinin ekonomimize etkilerini tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/115) 

22. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 11 arkadaşının, ÇİTOSAN 
bünyesinde yer alan Amasra Şiferton Ocağının, işverenin ihmal ve sorumsuzluğu ne
deniyle kapatılarak burada çalışan işçilerin işsiz kalmasına neden olunduğu iddiasını 
ve ülkemizdeki işyeri kapatma ve işten çıkarma uygulamalarına son vermek için alına
cak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/116) 
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23. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk ve 12 arkadaşının, belediyelerin için
de bulunduğu idarî ve kanunî zorlukları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
tçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/117) 

24. — izmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu ve 13 arkadaşının, Hükümetçe izlenen 
tütün politikasının tütün üreticileri üzerindeki olumsuz etkilerini tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/118) 

25. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 15 arkadaşının, ülkemizde 
yaygınlaştığı iddia edilen işyerlerinin kapatılması ve işçilerin işlerinden çıkarılması ile 
ilgili uygulamalar konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/32) 

26. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 10 arkadaşının, millî eğitimimizin içinde 
bulunduğu sorunları tespit etmek ve bu sorunlara çağdaş çözümler getirmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/119) 

27! — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen ve 9 arkadaşının, 424 ve 425 
sayılı kanun hükmünde kararnamelerin yürürlüğe girmesinden sonra Doğu Anadolu'da 
kitlesel göçü gerçekleştirmek üzere yapıldığı iddia edilen uygulamaları ve bölgede mey
dana gelen maddî zararı tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/120) 

28. — izmir Milletvekili Veli Aksoy ve 27 arkadaşının, üzüm üreticilerinin ve 
TARİŞ'in içinde bulundukları ekonomik sıkıntıları tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/121) 

29. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 15 arkadaşının, körfez krizinin ülkemize 
ve halkımıza verdiği ekonomik zararların boyutlarını ve telafi yollarını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/122) 

30. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Uncu ve 11 arkadaşının, Türk turiz
minin körfez krizi nedeniyle uğratıldığı ve uğrayacağı zararları asgariye indirebilmek 
için alınması gereken önlemleri ve turizm sektöründeki sorunların çözüm yollarını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/123) 

31. — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün ve 9 Arkadaşının, ülkemizin A.E.T. konu
sundaki görüşlerinin uydu aracılığıyla Fransa'nın Antenne 2 Televizyon kanalından 
naklen yayınlandığını kamuoyuna duyuran ve naklen yayın gerçekleşmediği halde söz 
konusu programın özetini televizyonda yayınlanan T.R.T. ile ilgili iddiaları tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/124) 
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32. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak ve 10 arkadaşının, ülkemizde faaliyette 
bulunduğu iddia edilen KontrgeriUa örgütüyle ilgili iddiaları açıklığa kavuşturmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/125) 

33. — Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 20 arkadaşının, «KontgeriUa»'hakkında
ki iddiaların ne zaman ve kimlerin sorumluluğunda gerçekleştiği konusunda Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/33) 

34. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 14 arkadaşının, Doğu ve Gü
neydoğu illerindeki «iç göç» olayının nedenlerini tespit etmek ve soruna köklü bir çö
züm getirmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/126) 

35. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 13 arkadaşının, Devletin denetimi dışın
da, CİA ile işbirliği halinde olan ve KontgeriUa olarak bilinen gizli NATO örgütü
nün var olup olmadığını, varsa kuruluşundan beri faaliyetleri hakkındaki iddiaları 
açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/127) 

36. — Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 29 arkadaşının, «Özel Harp Dairesi» 
nin geçmiş faaUyetlerini incelemek ve KontgeriUa örgütüne ilişkin iddialara açıklık 
getirmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca biı Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/128) 

37. — Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar ve 27 arkadaşının, Türkiye Taşkö
mürü Müessesesinin içinde bulunduğu zor duruma ve maden işçilerinin sorunlarına 
köklü bir çözüm bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/129) 

38. — Diyarbakır MiUetvekili Hikmet Çetin ve 23 arkadaşının, Körfez kriziyle 
ilgili yeni gelişmeler ve bu konuda izlenen politika konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/34) 

39. — Bingöl Milletvekili llhami Binici ve 23 arkadaşının, Bingöl İli Yayladere 
İlçesi Yavuztaş Köyünde 7.12.1990 tarihinde meydana gelen olayla-ilgili iddiaların 
gerçeklik derecesini tespit etmek ve Cumhuriyetimize, Devletimize ve halkımıza yöne
lik saldırıların kaynağındaki olayları ortaya çıkarmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir MecUs araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/130) 

40. — Diyarbakır MiUetvekili Salih Sümer ve 9 arkadaşının, Diyarbakır lü Lice 
İlçesinde meydana geldiği iddia edilen olayların sorumlularını tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına üişkin önergesi (10/131) 



41. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen ve 9 arkadaşının, 3083 numa
ralı Kanuna göre gerçekleştirilen toprak dağıtımı konusunda Ceylanpınar köylülerinin 
karşı karşıya bulundukları sorunları ve bu sorunların çözüm yollarını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/132) 

42. — Kocaeli Milletvekili Onur Kumbaracıbaşı ve 56 arkadaşının, Hükümetin 
körfez krizine ilişkin politikası ve yaklaşımları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/35) 

43. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül ve 13 arkadaşının, kamuoyunda 
CASA olayı olarak bilinen askerî bir ihale ile ilgili iddiaları bütün yönleriyle açıklığa 
kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/133) 

44. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve 19 arkadaşının, Diyarbakır tli Lice 
ilçesinde meydana geldiği iddia edilen olayların boyutlarını ve sorumlularını tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/134) 

45.; — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 18 arkadaşının, sağlık meslek liselerinin 
araç - gereç ve kadro yönünden yetersiz oldukları iddiasını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/135) 

46. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 17 arkadaşının, sağlık politikası konusun
da Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüş
me açılmasına ilişkin önergesi (8/36) 

47. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 17 arkadaşının, ülkemizdeki iş kazaları ile 
meslek hastalıklarının nedenlerini araştırmak, işgücü kaybını önlemek ve iş güvenli
ğini sağlamak için alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/136) 

48. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan ve 24 arkadaşının, 11.4.1990 
tarihinde yürürlüğe giren ithalat rejimi kararından sonra gerçekleştirilen tekstil maki
neleri ithalatıyla ilgili iddiaları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/137) 

49. — Adana Milletvekili M. Selahattin Kılıç ve 20 arkadaşının, ülkemizin içinde 
bulunduğu şartlar karşısında savunma gücümüzün yükseltilmesi, her türlü strateji ve 
silahların gelişme ve değişmesine uyum sağlaması ve ülke ihtiyaçlarını karşılayacak 
bir savunma sanayiinin hızla kurulması için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/138) 
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6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

2. — 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) 

3. — 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) 

4. — 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) 

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

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

7. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Trabzon - Maçka ilçesinde 
meydana geien heyelandan zarar gören vatandaşlar için yaptırılacak konutlara ilişkin 
Hayındırhk ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/168) 

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

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

10. — Zonguldak Milletvekili §inasi Altıner'in, Karabük - Yenice karayolu ya-ı 
pim çalışmalarının durdurulma nedenine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
sora önergesi (6/185) 

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

12. — 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) 
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13. _ Adana Milletvekili Orhan gendağ'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) 

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

15. — 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) 

16. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Başbakan Turgut özal'ın, Göcek'teki 
yaz tatili sırasında kaldığı yatın kira bedeline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/332) (1) 

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

18. — 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) 

19. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili Uludere ilçesi Şeno-
ba Köyü Tabur Komutanının bazı uygulamalarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/335) (1) 

20. — 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) 

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

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

23. — 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) 

24. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, TEK Toroslar işletmesinin Çukurova 
Elektrik A.Ş.'ne devredilmesinden doğacak bazı sorunlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) (1) 
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25. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Havza - Vezirköprü yolunun yapımına ve 
E - 5 karayolu Hendek - Düzce güzergâhının onarımına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/294) 

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

27. — 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) 

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

29. — 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) 

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

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

32. — 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) 

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

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

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

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

37. — 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) 

38. — 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) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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39. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Millî Savunma Bakanı Ercan 
Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığı İdarî ve Malî İşler Daire Başkanı iken MİT Müste
şarlığına verdiği iddia edilen malzemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/386) (1) 

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

41. — 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) 

42. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, elektrik üretim ve satış fiyat
larına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/390) (1) 

43. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, ülkemize sığman Iraklılara yapılan 
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) (1) 

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

45. — 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) 

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

47. — 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) 

48. — İstanbul Milletvekili Aytekin KotıTin, İstanbul Anakent Belediyesince ku
rulan şirketlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) (1) 

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

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

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

52. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Emlak Bankasının amblemi ile ilgili 
çalışmalara ye bu nedenle yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
J6/3282 
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53. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde 
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/329) 

54. — 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) 

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

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

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

58. — 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) 

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

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

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

62. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 1985 - 1988 yılları arasında hayalî 
ihracat yaparak haksız vergi iadesi alan firmalara ne gibi müeyyideler uygulandığına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/412) (1) 

63. — 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) 

64. — 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) 

65t — Ankara Milletvekili Rıza Yımaz'ın, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fa
kültesinde can güvenliği olmadığı gerekçesiyle Dekanlığa dilekçe veren öğrenciler hak-
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kında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru Önergesi 
(6/416) (1) 

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

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

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

69. — 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) 

70. — 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) 

71. — 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) 

72. — 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) 

73. — 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) 

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

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

76. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, Ispartı Tapu Sicil Müdürlüğü ile 
ilgili olarak Valilikçe yapılan tahkikata ilişkin içişleri Bakanından sözjü soru önergesi 
(6/431) (1) 

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

78. — 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) 

79. — 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) 

80. — 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) 

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

82. — 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) 

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

84. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, 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) 

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

86. — 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) 

87. — 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) 

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

89. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İH Yalvaç İlçesine bağlı 
bazı köylerin yol sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
Önergesi (6/363) 
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90. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta ili Sütçüler İlçesi Kara-
diken Köyünün su sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
Önergesi (6/364) 

91. — 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) 

92. — 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) 

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

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

95. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, ülkemizin tanıtılması amacıyla 
1988 yılında Tüfkiye'ye hangi ülkelerden kaç kişi çağrıldığına ve bu amaçla ne kadar 
harcama yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/448) (1) 

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

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

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

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

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

101. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Ankara Merkez Kapalı Cezaevi 
4 üncü koğuşunda bulunan siyasî hükümlülere özel jandarma timi tarafından işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/454) (1) 
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102. — 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) 

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

104. — 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) 

105. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Şarköy Belediye Başkanlığı se
çiminin iptali nedeniyle Valilikçe Belediye BaşkanvekiUiğine yapılan atamaya ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/461) (1) 

106. — 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) 

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

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

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

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

111. — 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) 

112. — 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) 

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

114. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt Hinde Belediye çöplüğü ola
rak kullanılan Kasaplar Deresinde bulunduğu iddia edilen cesetlere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/468) (1) 
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115. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, 26 Mart 1989 tarihi itibariyle bele
diyelerin durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/469) (1) 

116. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Devlet memurlarının konut so
rununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

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

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

119. — 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) 

120. — 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) 

121. — 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) 

122.: — 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) 

123. — Samsun Milletvekili îrfan Demiralp'in, ilköğretim müfettişlerine ve mü
fettişlik için atama emri bekleyen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/484) (1) 

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

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

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

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

128. — 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) 
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129. — 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) 

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

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

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

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

134. — 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) 

135. — 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) 

136. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Asil Nadir Şirketler Grubunun 
gümrüksüz ithalat yaptığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/513) (1) 

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

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

139j — izmir 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) 

140j — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Van ve Hakkâri - Yüksekova 
belediyelerinin olağanüstü hal tazminatı ödeneklerinin kesildiği iddiasına ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) (1) 

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

(83 üncü Birleşim) 
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142. — Balıkesir Milletvekili t. önder Kırü'nın, Muhammed Shakarchi ile İsviç
re'de yapıldığı iddia edilen toplantıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/516) (1) 

143. — 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) 

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

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

146. — İzmir 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) 

147r — Niğde Milletvekili Mahmut öztürk'ün, Niğde Hindeki toprak sulama 
kooperatiflerinin borçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakamndan sözlü soru 
önergesi (6/520) (1) 

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

149. — 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 sora önergesi (6/537) (1) 

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

151. — 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) 

152. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, ortaöğretimde devamsızlık nede
niyle sınıfta kalan öğrenciler için af getirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 

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

154. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, emekli, dul ve yetim aylıklarının ay
lık olarak ödenmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/540) (1) 
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155. — 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) 

156. _ 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) 

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

158̂  — izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Karabük ve İskenderun Demir -
Çelik fabrikalarındaki greve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/544) (1) 

159. — 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) 

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

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

162. — 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) 

163. — İçel Milletvekili Etern 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) 

164. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli §ırnak ilçesindeki bazı 
yayla ve meralarda atış eğitimi yapılacağına dair Kaymakamlık duyurusuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/549) (1) 

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

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

167. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İlçesi Kemerli Köyündeki 
bir çobanın bölgede görevli askerler tarafından öldürüldüğü iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü sora önergesi (6/552) (1) 
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168. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, §ırnak ilçesi Balveren Köyü ile 
Silopi ilçesi Ballıkaya Köyündeki vatandaşların güvenlik güçlerince mağdur edildikleri 
iddiasına İlişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/553) (1) 

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

170. — 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) 

171^ — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 11.11.1988 tarihinde İstanbul Atatürk 
Havalimanında kaçak eşya ile yakalanan bir şahsın polisçe alınan ifadesinin sonradan 
değiştirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/557) (1) 

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

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

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

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

176. — 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) 

177. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars Hinde 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) 

178. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Melyat Çay Fabrikasının depoların
da bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/563) (1) 

179. — İçel 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) 

180. — 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) 
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181. _ Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Eruh İlçesi Fındık Bucağı 
Jandarma Tabur Komutanlığınca gözaltına alındığı ve zorunlu kuryelik yaptırıldığı 
iddia edilen bir vatandaşın ölümüne neden olanlar hakkında ne gibi işlemler yapıldı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/565) (1) 

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

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

184. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, futbol müsabakalarındaki ser-
best bilet fiyatı uygulamasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) 

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

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

187. — 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) 

188. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, ilk ve ortaöğretim kurumlarında bir ders
liğe düşen öğrenci sayısına ve öğretmen açığma ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/578) (1) 

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

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

191. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Orman Kanununa göre «muha
faza ormanı» olarak ayrüan ormanlara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/581) (1) 

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

193. — 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) 
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194. — 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) 

195j — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli îli Nazimiye ilçesi 
Bostanlı Köyü sakinlerine 11 Jandarma Alay Komutanı tarafından hakaret edildiği 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/586) (1) 

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

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

198. — 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) 

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

200. — 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) 

201. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, 31.8.1989 tarihinde izmir'de meyda
na gelen olaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) (t) 

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

203| — Tokat Milletvekili Kâzım özev'in, Tokat * Turhal Spor sahasının ne za
man çimlendirileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/595) (1) 

204. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, KİT ürünlerinin zam yapılma
dan piyasaya çıkarılmadığı ve çürümeye terkedüdiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/496) 

205. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, emeklilere yakacak kredisi veri
lip verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/497) 

206. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Rize bölgesindeki çay üre
ticilerine ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın-' 
dan sözlü sora önergesi (6/498) 



— 23 — 

207. — 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) 

208. — 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) 

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

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

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

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

213. — 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) 

214̂  — 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) 

215. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge
sinde bazı aşiretlerin silahlandırılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/598) (1) 

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

217. — Balıkesir Milletvekili 1. 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) 

218. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Bursa Turizm Müdürü ile ilgili bazı 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/601) (1) 
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219. — İzmir Milletvekili Ahmet Firsin'in, bazı bankalarca yürürlüğe konulacak 
memur emeklilerine çek kırdırma yasağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/602) (1) 

220. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, kendir üriiîîü taban fiyatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/61.1) (1) 

221. — 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) 

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

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

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

225. — 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) 

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

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

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

229. — 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 sora önergesi 
(6/622) (1) 

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

231. — tzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ödemiş İlçesindeki lise ve ortaokul için 
yeni binalar yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından tözlü aoru öner
gesi (6/525) 
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232. — 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) 

233j — 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) 

234. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, tarihî eser kaçakçılığının önlen
mesi ve bu eserlerin korunması için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Kültür Bakr 
nından sözlü soru önergesi (6/528) 

235. — 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) 

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

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

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

239. — 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) 

240. — 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) 

241* — 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) 

242. — 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) 

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



— 26 — 

244. — İzmir Milletvekili Abmet Ersin'in, Buca Cezaevindeki bir hayalî ihracat 
sanığına ayrıcalık tanındığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/532) 

245. — 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) 

246. — Balıkesir Milletvekili t. 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) 

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

248. — 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) 

249. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt iline 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) 

250. — 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) 

251? — 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) 

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

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

254. — 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) 

255. — 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) 
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256. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Türk Hükümetince Sovyet Sos-< 
yalist Cumhuriyetler Birliğine açılan krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/642) (1) 

257. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, elektrik ithali için Sovyetler Bü> 
iiği 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) 

258. — îçel Milletvekili M. istemihan Talay'm, 1983 yılından bugüne kadar ör
tülü ödenekten yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/656) (1) 

259t — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Siirt, Mardin ve Hakkâri illerin^ 
de valilerce düzenlendiği iddia edilen huzur toplantılarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/657) (1) 

260. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, izmir - Yenifoça Gençelli mevkiinde it
hal kömüre dayalı bir termik santral yaptırılacağı iddiasına üişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/658) (1) 

261. — Ankara Millet/et ili İbrahim Tez'in Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumundaki tayinlere ilişki/ Başbakandan sözlü soru önergesi (6/659) (1) 

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

263. — İçel Milletveküi Durmuş Fikri Sağlar'ın, Horzum olayıyla ügili iddialar 
hakkında bir araştırma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/668) (1) 

264. — 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) 

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

266. — 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) 

267. — Diyarbakır Milletveküi Fuat Atalay'ın, Soma ve Tunçbilek yıkama ve 
kriplaj tesislerine ve özel sektöre devredüen kömür ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/665) (1) 



— 28 — 

268. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nih, Kemal Horzum'un kredi ilişkileri 
esnasında görevde bulunan Türkiye Emlak Kredi Bankası Yönetim Kurulu üyelerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/666) (1) 

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

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

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

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

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

274. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, kuraklık nedeniyle Erzurum iline 
bağh köylerde yapılan hasar tespiti çalışmalarına ve kuraklıktan zarar gören üretici
lere ne gibi imkânlar tanındığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/606) 

275. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, 1989 - 1990 sezonu için Erzurum 
Hine tahsis edilen kömür miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/607) 

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

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

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

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

280. — 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) 
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281. — istanbul Milletvekili Mustafa Sangül'ün, 7.11.1989 tarihinde İstanbul'da 
öldürülen bir gazetecinin katilinin bugüne kadar yakalanamamasınm nedenine ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 

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

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

284. — izmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürlüğünce yapılan sınavlara ilişkin Devlet Bakamndan söz
lü soru önergesi (6/679) (1) 

285. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Diyanet işleri Başkanlığı yayınla
rında ve bu Kurum müfettişlerince tercüme edilen eserlerde kadınların aşağılandığı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/680) (1) 

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

287. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, Kars ili Çıldır ilçesinde 29.11.1989 ta
rihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin içişleri Bakamndan sözlü soru öner
gesi (6/646) 

288. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in,. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesinde 1988 - 1989 öğretim yıünda tek dersten başarısız olan öğrencilere ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/647) 

289. — 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) 

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

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

292. — 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 Bakamndan sözlü soru önergesi (6/649) 

293. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, haklarında müfettiş raporu ve mah
kûmiyet karan bulunduğu iddia edilen iki daire başkanına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi (6/650) 
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294. — içel Milletvekili Ekin Dikmen'in, TEK içel Müdürlüğü ile ilgili iddialara 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/684) (1) 

295. — 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) 

296. — 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) 

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

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

299. — 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) 

300. — 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) 

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

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

303. — Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, Almanya'ya yerleştiği iddia 
edilen Adana eski müftüsünün Türk vatandaşlığından çıkarılıp çıkarılmadığına ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) (1) 

304. — 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) (î) 

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

306. — 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) 
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307j — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne üi Süleoğlu beldesi ile çevre 
köylerde mukim bazı vatandaşların 11 Jandarma Alay Komutanlığına ihzar edilerek 
kimlik ve ikametgâh kontroluna tabi tutuldukları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/696) (1) 

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

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

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

311. — 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) 

312. — 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) 

313. — 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) 

314. — 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) 

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

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

317. — Kars Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, Hakkâri İli Uludere İlçesi Taşdelen 
Köyü ve Kayadibi Mezrasındaki vatandaşlardan bazılarının güvenlik güçlerinin baskısı 
nedeniyle Irak'a sığındıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/709) (1) 

318. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, bir yurttaşımızın mahkeme karşısı
na çıkarılmaksızm güvenlik kuvvetleri tarafından kurşuna dizildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/710) (1) 
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319. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, İstanbul Ataköy'deki iki adet 
»kul arsasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/712) (1) 

320. — İçel 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) 

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

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

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

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

325j — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun, T. C. Ziraat Bankası Genel Müdü
rüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/715) (1) 

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

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

328. — 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) 

329. — 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) 

330. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, Bingöl İli Karlıova İlçesi ile Muş, 
İli Varto İlçesi arasındaki karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/683) 

331. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Kılıçkaya Barajında su tutulma
sından etkilenen köylülerin sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/724) (1) 
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332. — 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) 

333,: — 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) 

334. — 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) 

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

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

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

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

339. _ 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) 

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

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

342. — 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) 

343. _ 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) 

344j — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Siirt îli Eruh İlçesi Körüklükaya 
Köyünde bir vatandaşın ve Eruh Ayıntepedeki çatışmada bir erin öldürülmeleriyle il
gili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/746) (1) 

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

346. — 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) 

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

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

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

350. — 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) 

351. — 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 Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/757) (1) 

352i — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, Noramin iş merkezinde borsa 
için yüksek fiyatla bina satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/758) (1) 

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

354. _ 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) 

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

356. — 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) 
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357. — 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) 

358. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İli Çermik İlçesi Yar
gıcının dövülmesi olayına ilişkin Başbakandan sözlü jsoru önergesi (6/763) (1) 

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

360. — 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) 

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

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

363j — 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) 

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

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

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

367. — 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) 

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

369. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakarın, Yem Sanayii Türk Anonim Şir
keti ile ilgili bazı iddialara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/802) (1) 
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370. — 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) 

371 i — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, istanbul 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) 

372. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, sınır ihlali suçundan dolayı Bis» 
mil Cezaevinde hükümlü bulunan bir Iraklıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/807) (1) 

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

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

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

376. — 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) 

377. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, §ark 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) 

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

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

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

381. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Kastamonu Hi 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) 
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382. — 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) 

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

384. — 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) 

385. — İzmir Milletvekilli Fuat Kılcı'nın, son üç yıl içinde ülkemize iltica eden 
Irak'lılara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru Önergesi (6/827) (1) 

386. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, son üç yıl içinde Bulgaristan'dan ülke
mize gelen soydaşlarımıza ilişkin Başbakandan sözlü Soru önergesi (6/828) (1) 

387. — 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) 

388. — Balıkesir Milletvekili I. 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 sorti önergesi (6/829) (1) 

389* — 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) 

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

391'< — 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) 

392. — 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) 

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

394. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, bir şirketin Almanya'dan Türki
ye'ye yönelik yayın yapmak amacıyla yayın kanalı kiralamasının Anayasaya ve ilgili 
mevzuata aykırı olduğu iddiasına ilişkin Bşbakandan sözlü soru önergesi (6/835) (1) 
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395. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, küçük esnaf ve çiftçilerin on 
milyon liraya kadar olan vergi borçlarından doğan ceza ve zamların affedilmesi için 
çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner^ 
gesi (6/838) (1) 

396. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, istanbul, izmir ve iskenderun gibi li
manlarımızda kirlenmeyi önleyici bariyer ve kimyasal sistemler bulunup bulunmadığı^ 
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/840) (1) 

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

398. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Pakistan asıllı ingiliz uyruklu mollaların 
Edirne'deki camilerde cihat çağrısı yaptıkları iddiasına ve Türkiye'ye geliş nedenlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/842) (1) 

399. — Hatay Milletvekili Ah Uyar'm, Hacettepe Merkez öğrenci Yurdunda 
meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Millî Eğitim Bakamndan sözlü soru öner
gesi (6/844) (1) 

400̂  — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Karadeniz Bölgesindeki bakır 
ve çinko madenlerinin değerlendirilmesiyle ilgili üretim projesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) (1) 

401. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, çimento işçilerine, istedikleri 
zammın verilmemesinin nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/846) (1) 

402. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Ç1MSE - iş Sendikasınca başla-
ülan grevin ertelenme nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/847) (1) 

403. — 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 ilişiklin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/867) (1) 

404. — 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) 

405. — Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar'ın, Sosyalist Parti Van 11 örgütünün 
17.4.1990 tarihinde polisler tarafından basıldığı ve gözaltına ahnan yedi kişiye işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/754) 

406. — izmir Milletvekili Akın Gönen'in, Niğde İli Bor llçesıindleki 600 LV. Ana 
Depo Fabrikasının kaldırılacağı iddiasına ilişkin Mîllî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/868) (1) 

407„ — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, öğretmenlere sendika kurma hakkı 
tanınıp tanınmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakamndan sözlü soru önergesi (6/871) (1) 
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408. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İsparta - Karacaören, Tunceli - Mer
can ve Trakya barajları ile İğdır sulama suyu inşaatları nedeniyle usulsüz ödemeler 
) apıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/872) (1) 

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

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

411. - - 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) 

412. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, 1980 yılından önce temeli atılan şeker 
fabrikalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/769) 

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

414. — 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) 

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

416â — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebinin, Güneydoğu Anadolu'daki iller
de 1989 - 1990 yılında öğretime açılamayan ilkokullara ilişkin Milli Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/774) 

417. — 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) 

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

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

420. — Konya Milletvekili' Vefa Tanır'ın, silah taşıma imkânı sağlanan il genel 
meclisi üyeleriyle belediye başkanlarından Doğru Yol Partisi mensubu olanların mü
racaatlarına cevap verilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/7783 
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421. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, yeterlik sınavından geçmiş öğ
retmen adaylarının tayinlerinin yapılmamasının nedenine ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/779) 

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

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

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

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

426. — 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) 

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

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

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

430. — 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) 

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

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

433. — Bursa Millletvekii İlhan Aşikın'ın, Bursa Büyükşehk Beledüyesıine ait Taş
ocağı ve Asfalt Şantiyesinin nakli için alınan karara ve bu amaçla gerçekleştirilen ka
mulaştırmaya ilişkin İçişleri Bakarımdan sözlü soru önergesi (6/873) (1) 
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434. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, T.R.T. Kurumunun 1988 yılında za
rar etmesinin nedenine ve sorumluları hakkında soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/874) (1) 

435^ _ Balıkesir Milletvekili I. Önder Kırlı'nın, huzurevleri ücretlerine yapılan 
zammın huzurevi sakinlerini mağdur ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü som 
önergesi (6/875) (1) 

436. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü binasının mer
divenleri ile merdiven korkulukları için yapılan harcamaya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/876) (1) 

437. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Türkiye Diyanet Vakfının 1983 -
1985 yıllarına ait vergi borcuna ve bu Kurumca 1986 yılında vergi kaçakçılığı yapıl
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/877) (1) 

438. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Horzum'un, bazı milletvekilleri tarafından 
korunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/878) (1) 

439. — İzmir Milletvekili Akın Gönen'in, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumuna bağlı huzurevlerinin ücretlerine yapıldığı iddia edilen zamma ilişkin Baş
bakandan sözlü som önergesi (6/879) (1) 

440. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ülkemize sığınan İran vatandaşları bu
lunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/880) (1) 

441. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ülkemize sığınan Irak vatandaşları bu
lunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/881) (1) 

442. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, 1983 - 1984 öğretim yılından bu 
yana üniversite, yüksekokul ve yurtlarla ilişiği kesilen veya kaydı silinen öğrencilere 
ilişiklin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/885) (1) 

443,! — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, Missuri Üniversitesi Siyasal Bil
giler Fakültesince ülkemizle ilgili olarak hazırlandığı iddia edilen rapora ilişkin Başba
kandan sözilü soru önergesi (6/886) (1) 

444. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Millî Savunma Bakanlığınca 12 Ey
lül 1980 tarihinden sonra açılan ihalelere ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/887) (1) 

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

446. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, kamu iktisadî teşebbüslerinde yö
netim kurulu üyeliği veya danışmanlık görevi verilen eski milletvekillerine ilişkin Baş
bakandan sözlü som önergesi (6/818) 



- 42 -

447. — Erzurum Milletvekili ismail 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) 

448. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Erzurum - ispir karayoluna ilişkin 
Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/820) 

449. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, bir kamu bankasını dolandıran 
yabancı kişilere ülkemizde ticaret yapma izni verildiği iddiasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/888) (1) 

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

451. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdarın, basında yer alan «bazı üst düzey 
bürokratlarının görevden alınması için kara listeye alındığına» dair haberlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/822) 

452. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdarın, 1983 yılından bu yana Türk Si
lahlı Kuvvetleriyle ilişiği kesilen subay ve astsubayların yargılanıp yargılanmadıklarına 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/823) 

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

454. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'm, Cumhurbaşkanının ve Cumhurbaşkanlığı 
Makamının tarafsızlığına gölge düşürüldüğü iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/889) (1) 

455. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Hakkâri ili Çukurca ilçesinde ko
ruculuk kabul etmeyen köylülerin bulunduğu köylerin etrafının mayınla döşendiği id
diasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) (1) 

456. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, istanbul'daki bir diş doktorunun mu
ayenehanesinin polislerce basıldığı ve telefonunun dinlendiği iddialarına ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/908) (1) 

457. — istanbul Milletvekili Ali Haydar Erdoğan'ın, Başbakanlıkça Devlet Plan
lama Teşkilatından alındığı iddia edilen hayali ihracat dosyaları için dava açılıp açıl
madığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/891) (1) 

458. — 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 içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/843) 

459. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Devlet ihale Kanununun 44 üncü 
maddesi uyarınca verilen ihalelere ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/892) £1} 
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460. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, konut edindirme fonu için toplanan 
paralara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/849) 

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

462.: — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İli Beytüşşebap ilçesi Dön
mezler Köyünden iki vatandaşın Boğazveren Köyü korucuları tarafından gözaltına 
alındığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/893) (1) 

463. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İli Beytüşşebap İlçesine bağ
lı Dönmezler, Kovankaya ve Yassıtaş köylerindeki vatandaşlardan köylerini boşalt
malarının istendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/894) (1) 

464. — Nevşehir Milletvekili Cemal Seymen'in, Cumhurbaşkanlığının 1990 malî 
yılı ödeneğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/895) (1) 

465. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Mardin İli Dargeçit İlçesinde 30.5.1990 
- 1.6.1990 tarihlerinde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/896) (1) 

466. — Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş'in, Bayan Özal'm Japonya ziyare
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/909) (1) 

467. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüPün, küçük esnaf ve çiftçilerin vergi 
cezalarının affedilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/910) (1) 

468. — Bingöl Milletvekili İlhami Binici'nin, Ankara Tıp Fakültesi 3 üncü sınıf 
öğrencilerinden birine işkence yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/911) (1) 

469. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Beytüşşebap ilçesi Oymakaya Kö
yü civarında 1990 yılı Nisan ayında meydana gelen olaya ve olayla ilgili olarak ileri 
sürülen iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/912) (1) 

470. — 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) 

471. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Bağ - Kur emeklilerinin yaşam 
standardının yükseltilmesi için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/913) (1) 

472. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Ankara İli Şereflikoçhisar İlçesinde 
görevli jandarma bölük komutanı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/914) (1) 
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473. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, ülkemizce, îslam Kalkınma Ban
kası ile Kuveyt, Suudi ve Sama fonlarından alındığı iddia edilen kredilere ve 1989 
yılında güvenlik güçlerine intikal eden irtica olaylarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/916) (1) 

474. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, geçmiş yıllarda tatile gönderilen 
öğrencilerin sayısına ve öğrencilere «gençlik tatil kredisi» verilip verilmeyeceğine iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/917) (1) 

475. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Etibank - Kütahya 100 üncü 
Yıl Gümüş Üretim Tesislerinin yıllık üretim miktarına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/918) (1) 

476. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, silah taşıma ruhsatı verilen il 
genel meclisi üyelerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/919) (1) 

477. — 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) 

478. — içel Milletvekili M. îstemihan Talay'ın, T. C. Ziraat Bankasınca hayvan
cılık kredilerine uygulanan faiz oranına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/925) (1) 

479. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, 1990 yılı hac döneminde baş
vuruda bulunan ve hacca gidebilen vatandaşların sayısına ve hacı adaylarından alınan 
ücretlere ülîşlkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/926) (1) 

480. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Fırat Üniversitesinde çalıştırılan ge
çici işçilere közleşmeye bağlı haklarının verilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/927) (1) 

481.. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Karaman İli Ermenek ilçesinde 
Türkiye Emlak Bankası şubesi açılıp açılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/929) (1) 

482. —• Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, olağanüstü hal uygulaması nedeniyle 
yapılan harcamalara ilişkliin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/930) (1) 

483. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak ili Kurucaşile 
üçesi Tekkeönü Köyü Sağlık Ocağının araç ve tıbbî malzeme sorununa ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/855) 

484. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak fli Kurucaşile 
İlçesi Tekkeönü Köyü Sağlık Ocağının doktor sorununa ilişkin Sağlık Bakanından söz
lü sora öoergeaıi (6/856) 

485. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Amasra İlçesi adlî teşkila
tının ne zaman kurulacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/857) 
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486. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak îli Kurucaşile 
ilçesine bağh 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) 

487 — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Çevrimli Köyünde meydana gelen 
olayla ilgili iddialara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/931) (1) 

488. — istanbul Milletveküi Mustafa SarıgüTün, otomobü ithalinin neden olacağı 
sorunlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/932) (1) 

489. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, bakanlıkların ve kamu iktisadî teşeb
büslerinin sosyal eğitim ve dinlenme tesislerinden yararlanabilme koşullarına ilişkin 
Başbakandan sözlü som önergesi (6/933) (1) 

490. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, bir Devlet Bakanının gümrüksüz ola
rak yurda kaçak mal soktuğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/934) (1) 

491. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bazı üst düzey bürokratların «Rabı-
tat-ül Alem-il islam Teşkilatı» tarafından hacca davet edildiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/935) (1) 

492. — Bingöl Milletvekili İlhamı Binici'nin, Ankara Sigortanın Etibank tarafın
dan satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/936) (1) 

493. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Muğla ili Milas ilçesi, Güllük 
Kasabası Dalyan bölgesinde yapılması düşünülen havaalanına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/937) (1) 

494. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, Denizcilik Bankasınca, gemi alımı 
için kimlere ne miktar kredi verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/938) (1) 

495. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 1990 yılı hacı adaylarının kar
şılaştıkları bazı sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/940) (1) 

496. — izmir Milletvekili K. Kemal AnadoFun, vatandaşlıktan çıkartılan bazı 
eski vatandaşlara farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/941) (1) 

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

498. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Eruh ilçesi Bingöl Köyünden bir 
vatandaşın ikibuçuk ay gözaltında bulundurulduğu ve konutunun güvenlik mensup
larınca yakıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/942) (1) 
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499. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı ida
resince Ankara Mesnevi Sokakta yaptırılan lojmanların tefriş ve tahsisine ve idarece 
bazı usulsüz işlemler yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/943) (1) 

500. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Başbakanın iskenderun ve tkizce'ye 
yaptığı seçim gezisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/860) 

501. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, askerî helikopterlerin hangi hallerde 
kimin emri ile kullanıldığına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/861) 

502. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Silopi ilçesi Derebaşı Köyünden zo-
runlu olarak ilçeye göç ettiği iddia edilen vatandaşların sorunlarına ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/862) 

503. — içel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, MİT'in Ankara Teşkilatında gö
revli sivil kökenli elemanların Doğu ve Güneydoğudaki illere sürüldüğü iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/944) (1) 

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

505. — Erzurum Milletvekili ismail 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) 

506. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Van İli Başkale İlçesi Yukarı Dik
men Köyünde 1.6.1990 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri 
Balkanından sözlü soru önergesi (6/945) (1) 

507. — Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy'un, Hacıbektaş Veli Müzesi girişinin 
sol tarafında bulunan mezarların külliye içerisinde başka yere nakledildiği iddiasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/946) (1) 

508. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 1990 yılı Haziran ayında Tunceli ili 
Ovacık ilçesi Çayüstü Köyünde ve 1.8.1990 tarihinde Mardin ili Kızıltepe İlçesi Ay
dın Köyünde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/947) (1) 

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

510. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafın
dan tahıl bedeli olarak çiftçilere verilen çeklerin karşılıksız çıktığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/948) (1) 



511. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası A. O. ile 
ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/949) (1) 

512. — Manila Milletvekili Hasan Zengin'in, Manisa İli Sarıgöl İlçesinin güneyin
deki kuşatma kanalının doldurulmasının neden olduğu sorunlara ve Ömerli Deresinin 
ıslaJhına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/950) (1) 

513. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Toplu Konut İdaresince İzmit - Yahya 
Kaptan'da yaptırılmakta olan konut inşaatlarının hangi firmalara ne kadar bedelle 
ihale edildiğine ve firmalara yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/951) (1) 

514. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Toprak Mahsulleri Ofisince Trak
ya yöresinde 22.7.1990 tarihinden bu yana çiftçilerden satın alınan tahılların bedelle
rinin ödenmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/952) (1) 

515. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Şırnak İli Uludere İlçesi Ballı 
Köyünden bazı vatandaşların keyfî olarak gözaltına alındığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/956) (1) 

516. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir Büyükşehir Belediyesince Macar 
tkarus Firmasından satın alınacak körüklü otobüsler için Ziraat Bankasınca teminat 
mektubu verilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/957) (1) 

517. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İline bağlı Dereler ve 
Taraklı köylerinde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/958) (1) 

518. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Devlete ait makam otolarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/959) (1) 

519. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Devlet yetkililerinin son altı ayda 
yaptıkları yurt dışı gezilerinin maliyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/962) (1) 

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

521. — İçel Milletvekili M, İstemihan Talay'ın, körfez krizi nedeniyle ülke
mizin uğradığı ekonomik kayıplara ve bu kayıpların telafisi için hangi ülkelerce ne 
gibi taahhütlerde bulunulduğuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/964) (1) 

522. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Etibank Mazıdağı Fosfat tşletme te
sislerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/966) (1) 

523. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası A.O. Genel 
Müdürü hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/967) (1) 
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524. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Yalova - Gökçedere Köyünde şeriat çağ
rısı yaptığı iddia edilen bir kişi hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/968) (1) 

525. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, Ardahan - Şavşat karayolunun ne za
man bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/970) (1) 

526. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Zara - Suşehri Geminderesi yolu
nun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/971) (1) 

527. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Nusaybin'in Kuru Köyünde 26 -
29.8.1990 tarihlerinde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/977) (1) 

528. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, ülkemizde faaliyet gösteren sermaye 
şirketlerinden hangilerine kamu adına sermaye ortağı olunduğuna ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/978) (1) 

529. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Göksün - Andırın ve 
Andırın - Kahramanmaraş yollarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/882) 

530. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in Menderes Deltasına ve bölgede 
uygulanacak olan «Sulak alanların ve bataklıkların kurutulması projesi»ne ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/981) (1) 

531. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'm, beslenme bozukluklarının önlenmesi 
için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ve hekimi bulunmayan sağlık ocaklarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/883) 

532. — îzhıir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, İzmir'in kurtuluş törenleri nede
niyle Atatürk Anıtı'na çelenk koymak isteyen Türkiye Birleşik Komünist Partisi yöne
ticilerine izin verilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/884) 

533. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, şırnak İli Uludere İlçesindeki yok
sul vatandaşlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonundan yardım yapılmadığı 
iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/992) (1) 

534. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, Çevre Kirliliğini Önleme Fonun
dan illere ayrılan tahsisatlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/994) (1) 

535. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Şırn'ak İli merkezinde oturan va
tandaşlara ait meyve ve kavak ağaçlarının güvenlik güçlerince kesildiği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesıi (6/995) (1) 

536. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli İlinin çevre sorunlarıyla 
ilgili olarak yabancı bir firmaya tanzim ettirilen rapora ve bu rapor gereğince alınan 
tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1000) (1) 



— 49 — 

537. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Yuvacık (Kirazdere) Barajına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1001) (1) 

538. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, İstanbul - Adapazarı ve İzmit - Ya
lova karayolları üzerindeki bazı yerleşim yerlerine üst geçit yapılıp yapılmayacağına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1002) (1) 

539. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Çankırı İli İlgaz İlçesi Saraycık 
Köyünde 15.7.1987 tarihinde meydana gelen yangından zarar gören vatandaşlara ne 
gibi yardımlar yapıldığına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önerge
si (6/897) 

540. — Adana Milletvekili M. Selahattin Kılıç'm, Kalecik Barajı Düziçi ve Os
maniye sulama şebekelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1005) (1) 

541. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, soğuk demircilik meslek dalı için 
yazar kasa kullanma mecburiyetinin kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/898) 

542. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Afyon İli Bayat İlçesi İmrallı Köyüi 
Sağlık Ocağının ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/899) 

543. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Çay - Dinar karayoluna ve Afyon İli 
Emirdağ İlçesine bağlı bazı köylerin sulama suyu sorununa ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/900) 

544. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Afyon İli Tatarlı Kasabasında daha 
önce kapatılan jandarma karakolunun yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/902) 

545. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Kütahya İlinin ne zaman doğal 
gaza kavuşturulacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/903) 

546„ — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'm, Beşkarış ve Akçaköy barajları
nın yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1008) (1) 

547. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Çevre Müsteşarlığınca belediye
lere verilen çöp araçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1009) (1) 

548. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Mardin İlinde kapalı bulunan 
okul sayısına ve öğretmen sorununa ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/904) 

549. - Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Mardin'de nakliyat işiyle uğraşan 
şoför ve nakliyecilerin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/905) 

(83 üncü Birleşim) 
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550. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, Bingöl İli Sıtma Savaş Kurumunda 
görevli bir sağlık memurunun emekliye ayrılış nedenine ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/907) 

551. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Aşağı Sakarya Projesine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/920) 

552. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Magic Box'ın yayınına nasıl ve 
niçin izin verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1014) (1) 

553. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya İlindeki Gökçeören batak
lığının kurutulması ve Çark Deresinin ıslahı çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/921) 

554. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya Organize Sanayi Bölgesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) 

555. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Magıc Box Şirketine Türkiye Kal
kınma Bankasınca kredi verilip verilmediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/923) 

556. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Merkezine bağlı ör-
dekli Köyündeki vatandaşlara ait ot yığınları ile ahırların güvenlik güçlerince yakıldı
ğı iddiasına ilişkin İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/1017) (1) 

557. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Polly Peck Şirketine Hükümetimiz
ce teminat mektubu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1018) (1) 

558. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Çevre Kanununun uygulanmasıy
la ilgili olarak çıkarılması gereken yönetmeliklere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1019) (1) 

559. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, 1991 yılı Yunus Emre tanıtım 
ve kutlamaları için ne gibi hazırlıklar yapıldığına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/924) 

560. — Çorum Milletvekili Rıza Ihman'ın, Çorum çevre yolu için ayrılan ödenek 
miktarına ve «ICırkdilim» geçidi için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1021) (1) 

561. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Hizan - Kayadeler Köyünde 
28.9.1990 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/1036) (1) 

562. — İçel Milletvekili M. lstemihan Talay'ın, çiftçilerden alınan sulama suyu üc
retlerine ve Mersin'in İğdır Köyünün sulama suyu sorununa ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1022) (1) 

563. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, 3320 numaralı Kanunun uygulama
sına ve sertifikalı arsa satışlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1023) (1) 
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564. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun Ba
kanlık görevine atanmasından bu yana meydana gelen olaylara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/1025) (1) 

565. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, Izımir Büyükşehir Belediyesi
nin satın alacağı otobüsler için teminat mektubu verilmesi konusunda T. C. Ziraat 
Bankasına yaptığı başvuruya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1026) (1) 

566. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antbirlik Yönetim Kurulunun feshe
dilmesinin nedenine ve bu kuruluşun borçlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/953) 

567. — İçe] Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, ülkemizde irticai faaliyette bu
lunduğu iddia olunan örgütlere ve bu faaliyetlere karşı alınan önlemlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1037) (1) 

568. —Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Eskişehir özel Tip Cezaevinin konu
muna ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/954) 

569. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, işkence nedeniyle polisler aleyhine 
açüan bir davaya bakan yargıçların tehdit edildikleri iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/955) 

570. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 26.3.1989 tarihinden sonra hangi be
lediyelere ne miktar yardım yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/972) 

571. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, televizyonda yayınlanan «32 nci 
Gün» programına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/973) 

572. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, yabancı dil eğitimi yaptırmak ama
cıyla 26.3.1989 tarihinden sonra yurt dışına gönderilen basın mensuplarına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/974) 

573. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 26.3.1989 tarihinden sonra proje 
karşılığında hangi belediyelere ne kadar yardım yapıldığına ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/975) 

574. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Mahallî İdareler Genel Müdürlü
ğünce 26.3.1989 tarihinden sonra proje karşılığında hangi belediyelere ne kadar yar
dım yapıldığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/976) 

575. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Bağ - Kur'un eczanelere olan borcu nede
niyle eczanelerin bu Kurum hastalarına ilaç vermedikleri iddiasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1038) (1) 

576. — Artvin Milletvekili Ayhan Arifağaoğlu'nun, Cumhurbaşkanının A.B.D. 
gezisi sırasında Başkan Bush'la yaptığı görüşmede Kıbrıs konusunun ele alınıp alın
madığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1039) (1) 



— Ş İ 
ST?. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Yüksekova Esendere - Tülveren 

(Tıloran) Köyünde meydana gelen olayda güvenlik güçlerince ölü ve yaralı olarak ele 
geçirilenlerin terörist olmadıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1040) (1) 

578. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Balıkesir Millî Eğitim Müdürü hakkın
daki bir iddiaya ve Bil-Kent Üniversitesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1041) (1) 

579. — Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, yurt dışında çalışan yurttaşları
mızın doğan çocuklarına verilebilecek isimlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/982) 

580. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, üniversitelere bağlı hastanelere başvu
ran dar gelirli vatandaşların ücretsiz olarak muayene ve tedavi edilmelerinin düşünü
lüp düşünülmediğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/983) 

581. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde 
yapıldığı iddia edilen bilgisayar ihalesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/985) 

582. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfınca gerçekleştirilen kok kömürü ithaline dair ihalenin iptal nedenine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/986) 

583. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Adıyaman İl Özel idaresince ger
çekleştirilen kum ocağı ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/987) 

584. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Türkiye Taşkömürü Kurumu ile ilgili 
iddialara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1.043) (1) 

585. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Sümerbank Holding A.Ş.'nin istanbul 
Menkul Kıymetler 'Borsasındaki faaliyetleriyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözü 
soru önergesi (6/1044) (1) 

586. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'm, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumu Aile Bütünlüğünün Korunması Dairesi eski Başkanına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/988) 

587. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'm, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumu Genel Müdürü için tanzim ve tefriş edildiği iddia edilen makam odalarına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/989) 

588. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'm, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu için gerekli mobilya ve büro eşyasının Devlet Malzeme Ofisinden satın 
alınmamasının nedenine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/990) 

589. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'm, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürlüğünce açıldığı iddia edilen eşofman ihalesine ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/991) 
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590. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Jandarma Genel Komutanlığı 
ve Emniyet Genel Müdürlüğünce satın alındığı iddia edilen helikopterlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1045) (1) 

591. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Devlet alacaklarına uygulanan faiz ora
nına ve personel alımı için yapılan sınavlarla ilgili suiistimal iddialarına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/996) 

592. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum'daki sanayi kuruluşlarınca kir
letilen Derinçay'ın neden olduğu çevre sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
sora önergesi (6/997) 

593. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, İstanbul Atatürk Fen Lisesi ile il
gili iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından gözlü toru önergesi (6/1046) (1) 

594. — Balıkesir Milletvekili î. Önder Kırlı'nın, Susurluk İmam - Hatip Lisesi kız 
öğrencilerinin Cumhuriyet Bayramı törenlerine başörtüsü ile katıldıkları iddiasına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1047) (1) 

595. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, ülkemizde «Kontrgerilla», «Ter-
ritoriyal örgütlenme» veya bunlara benzer örgütler bulunup bulunmadığına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1050) (1) 

596. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 
otobüs alımlarıyla ilgili kredi isteminin T. C. Ziraat Bankasınca geri çevrildiği iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1051) (1) 

597. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Baş-
hukuk Müşavirliğine yapılan atamaya ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1052) (1) 

593. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, YÖK Başkanı ve üniversite rektör
leri ile yardımcılarının son üç yılda görevli olarak gittikleri yurt dışı gezilere ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1057) (1) 

599. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Şırnak İline bağlı bazı köylerdeki 
okulların köv evleri ile birlikte yakıldığı iddiasına ve bu köylerdeki öğrenciler ile öğ
retmenlerin durumuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1058) (1) 

600. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Yüksek Öğretim Kanunu ile Toplantı 
ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet ettikleri iddia edilen öğretim üyeleriyle 
ilgili olarak Vilayetçe takibat yapılıp yapılmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1003) 

601. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Yüksek Öğretim Kanunu ile Toplantı 
ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet ettikleri iddia edilen öğretim üyeleriyle 
ilgili olarak savcılıkça takibat yapılıp yapılmadığına ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1004) 
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602. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Bayan Özal'ın A.B.D. ve Japonya zi
yaretlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/1059) (1) 

603. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, işçi ve memurlar ile emeklilerin 
ekonomik sorunlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1060) (1) . 

604. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, fon gelirlerine ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1061) (1) 

605. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in, Özel Harp Dairesine bağlı ol
duğu iddia edilen bir örgüte ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1010) 

606. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, müteahhit firmaya ödeme yapıl
madığı için Şanlıurfa Tünel inşaatının durduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1063) (1) 

607. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Yozgat İli Sorgun İlçesi Bahadın 
Lisesi öğretmenlerinden biri hakkındaki iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1064) (1) 

608. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Güneydoğu'da görev yapan güvenlik 
görevlilerinden bazılarının psikolojik problemleri nedeniyle suç sayılacak eylemler yap
tıkları iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1011) 

609. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun, Köroğlu Caddesinde bulunan 
bir binanın Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresince kiralandığı ve ileride satın alı
nacağı konusunda anlaşmaya varıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1069) (1) 

610. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, CIA Başkanının ülkemize geliş ne
denine ve Kontrgerilla Örgütüyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1070) (1) 

i611, — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Türkiye'de faaliyette bulunduğu id
dia edilen Kontrgerilla Örgütüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1071) (1) 

612. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Altıntaş - Gediz karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1012) 

613. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Aslanapa - Altıntaş yoluna ve 
Kütahya Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünce 1990 yılında gerçekleştirilen ve 1991 yılın
da gerçekleştirilecek olan asfalt çalışmalarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1013) 

614. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, özel Harp, Dairesi ile Kontrgerilla 
örgütü arasında ilgi bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1072) (1) 
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615. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, 12 Eylül 1980 öncesinde «ordu yöne
time el koymalıdır» talebinde bulunduğu iddia edilen kişilere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/1073) (1) 

616. — Bingöl Milletvekili İlhami Binici'nin, Kontrgerilla Örgütünün varlığına ve 
çalışma sahasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/J074) (1) 

617. — Bingöl Milletvekili İlhami Binici'nin, Kontrgerilla örgütünde bulunduğu 
iddia edilen silahlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1075) (1) 

618. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Körfez krizi nedeniyle ülkemize 
çeşitli yollarla açıktan para girdiği iddiasına ve Türkiye Emlak Bankasınca Polly Peck 
Şirketine teminat mektubu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1076) (1) 

619. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, demir - çelik üretimini durdurduğu id
dia edilen Metaş'ın finansman sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1077) (1) 

620. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, olağanüstü hal bölgesinde yaşayan 
vatandaşların maruz kaldıkları iddia edilen uygulamalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1078) (1) 

621. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Trakya'nın bazı yörelerindeki üre
ticilere hububat bedellerinin ödenmediği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1079) (1) 

622. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 19.12.1989 tarihinde MİT Müsteşar
lığı tarafından Başbakanlığa gönderildiği iddia edilen yazıya ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/1080) (1) 

623. — Balıkesir Milletvekili i. önder Kırlı'nın, Bandırma İlçesinde kurulmakta 
olan «Hidrojen Peroksit» fabrikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1081) (1) \ 

624. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Savunma Sanayii Müsteşarlığının he
likopter üretimi için açtığı iddia edilen ihaleye ilişkin Başbakandan sözlü soru öner-
gesi (6/1028) ,.,.,. ç..= < ; : " - ' ^ u S § ^ ^ l 

625. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, «İlk - San» İlkokulu Öğretmenleri Sağ
lık ve Sosyal Yardım Sandığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1029) 

626. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum İlinde Merkeze bağlı bazı köy
lerin yol ve elektrik sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1032) 

627. — Antalya Milletvekili İbrahim Demir'in, Antalya - Kaleiçi Yivli Minare 
Külliyesinin bir halı firmasına kiralandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1033) 
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628. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, maden işçilerinin greve gitmelerinin 
nedenlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1082) (1) 

629. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, «Kontrgerilla» olarak bilinen özel 
Harp Dairesi mensuplarına Başbakanlık örtülü ödeneğinden ödeme yapılıp yapılma
dığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1085) (1) 

630. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars İli Kağızman İlçesi Akyayla Kö
yüne yapılan operasyon sırasında meydana geldiği iddia edilen bazı olaylara ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1086) (1) 

631. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, Muğla îli Milas - Ören yolunun ge
nişletilmesine ilişkin Bayındu'lik ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1087) (1) 

632. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, Sarıyer Beşiktaş maçının 
TRT'den naklen yayınlanmamasının nedenine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1088) (1) 

633. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır Hine bağlı bazı köy
lerin güvenlik nedeniyle boşaltıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1089) (1) 

634. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İli Lice İlçesine bağlı 
bazı köylerdeki ilkokulların eğitime kapalı tutulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/1090) (1) 

635. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Hakkâri İli Yüksekova İlçesi Yu
karı Tıluran Köyünde çobanlık yapan bir vatandaşın gözaltına alınmasının nedenine 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1091) (1) 

636. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars Süt Fabrikasının özel sektöre 
devredilmesinin nedenlerine ve çalışan işçilerin ücretlerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1092) (1) 

637. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürüne ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1093) (1) 

638. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın Lüleburgaz Devlet Hastanesi ihalesine iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1094) (1) 

« 
639. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İli Lice İlçesinde 

11.12.1990 tarihinde meydana gelen olaylara ve İlçe Jandarma Komutanı hakkındaki 
iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1098) (1) 

640. — Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın, ülkemiz ile Romanya arasında sı
nır ticareti anlaşması bulunup bulunmadığına ve ülkemize gelen Romen turistlerle il
gili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1099) (1) 
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641. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır tli Lice İlçesi Jandarma 
Komutanının maiyetindeki bazı görevlilere baskı yaptığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1100) (1) 

642. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İli Lice İlçesindeki yurt
taşlara baskı yaptığı söylenen Jandarma Komutanı hakkında işlem yapılmadığı iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1101) (1) 

643. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, Siirt İli Eruh İlçesine bağlı köylerdeki 
bazı kişilerin gözaltına alınmalarının nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1102) (1) 

644. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, ortaokullarda «Çevre Dersi» 
okutulup okııtulmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1103) (1) 

645. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Tıp Fa
kültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinin ihtiyacı olan cihazlara ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1035) 

646. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, yardımcı ders kitabı olarak fakülte öğren
cilerine tavsiye edilen bir kitaba ve yazarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1106) (1) 

647. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, İdil Kaymakamlığınca psi
kolojik hareket çalışmaları ile ilgili olarak toplantı yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1053) 

648. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Körfez krizi nedeniyle muhtemel 
bir savaş durumuna karşı sivil savunma açısından ne gibi önlemler alındığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1107) (1) 

649. — Ankara Milletvekili Erol Ağagil'in, konut yapımında kullanılan malzeme 
ve araçları üreten firmalara 16.6.1984 tarihinden bu yana Toplu Konut Fonundan 
kullandırılan kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1108) (1) 

650. — Ankara Milletvekili Erol Ağagil'in, istihdamı artırıcı nitelikteki yatırımlar 
için 29.2.1984 - 30.11.1990 tarihleri arasında Kamu Ortaklığı Fonundan kullandırılan 
kredi tutarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1109) (1) 

651. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, uluslararası antlaşmalara ve yasaları
mıza aykırı olduğu iddia edilen bazı uygulamalara ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1054) • 

652. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Yüksekova İlçesi 
Dağlıca Bucağı Genişdere Mezrası köylülerine ait konutların yakıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1112) (1) 
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653. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Şemdinli ve Çukurca 
ilçelerindeki yatılı ilköğretim bölge okullarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/1113) (1) 

654. —• Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, şeker pancarı ürün bedellerinin ne 
zaman ödeneceğine ve şeker zammı nedeniyle üreticilere ek ödeme yapılıp yapılmaya
cağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1114) (l) 

655. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, Körfez krizinin 1991 yılı makro eko
nomik dengeleri ve altıncı beş yıllık kalkınma planı hedefleri üzerindeki etkilerine iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1083) 

656. — İzmir Mületvekili Birgen Keleş'in, 1990 yılının ilk yarısında ithalat rejimi 
kararına aykırı olarak eski tekstil makineleri ithal edildiği iddiasına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/1084) 

657. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, körfez savaşı nedeniyle ülkemize ya
pıldığı iddia edilen dış kaynaklı yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1095) , .. _ \:t,..:^y^^^^-\^ 

658. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, bazı milletvekillerinin TRT'yi ziyare
tinin siyasî bir görünüme sokulduğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1096) 

659. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, Adana İli Seyhan İlçesi İmam Ha
tip Lisesindeki bir öğretmenin çekmiş olduğu telgraf nedeniyle cezalandırıldığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1097) 

66O4 — Tokat Milletvekili Kenan Süzer'in, TRT'nin, körfez savaşıyla ilgili naklen 
yayınına ve CNN Televizyonu ile anlaşması bulunup bulunmadığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1104) 

66L — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, 19.1.1991 tarihinde gözaltına alınan 
bir vatandaşın işkence ile öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1105) 

1 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 223 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname; 30.9.1960 Tarihli ve 91 Sayılı Devlet Planlama Teşkilatı
nın Kurulması Hakkında Kanunun 1 inci ve 5 inci Maddelerinin Değiştirilmesine İliş
kin 44 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Serbest Bölgeler Teşkilatı Hakkında 151 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görev
leri Hakkında 223 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hak
kında 304 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/106, 1/35, 1/50, 1/343) (S. Sayısı : 503) (Dağıtma tarihi : 9.1.1991) 
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2. -— 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 3289 
Sayılı Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun ile 179 ve 181 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 356 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sağlık ve Sosyal İşler, Millî Eğitim 
ve Anayasa komisyonları raporları (1/545) (S. Sayısı : 510) (Dağıtma tarihi : 5.2.1991) 

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

4. — Konya Milletvekili Kadir Demir ve 9 Arkadaşının, 24.2jl983 Tarih ve 
2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 75 inci Maddesinin Birinci Fıkrası ile 
19.3.1969 Tarih ve 1136 Saydı 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) 

5. — Milli Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapdmaıı 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/696) (S. Sayısı : 
415) (Dağıtma tarihi : 11.5,1990) 

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

X 7. — Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapdması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/701) (S. Sayısı : 424) (Da
ğıtma tarihi : 15.5.1990) 

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

9. — Samsun Milletvekili Kemal Akkaya'nın, 3346 Saydı 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, Saydarı : 279 ve 279'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 2.11.1989, 21.5.1990) 

10. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Yasama Dokunulmazlığının Kal-, 
dırdması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye-. 
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/629) (S. Sayısı : 430) (Dağıtma tarihi ı 
29,5.1990) 

11. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulma/lığının Kal, 
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye* 
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îerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/879) (S. Sayısı : 431) (Dağıtma tarihi t 
29.5.1990) 

12. — 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 s 
29.5.1990) 

13. — 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 ı 
29.5.1990) 

14. — 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 a 
29.5.1990) 

15. — 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) (Dağıtmış tarihi Î 
29.5.1990) 

16. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazhğının 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) 

17. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama DofcunulmazUğının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/901) (S, Sayısı : 437) (Dağıtma tarihi t 
29.5.1990) 

18. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazhğımn 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) 

19. — İçel Milletvekili Fikri Sağlar'ın Yasama Dokunulmazhğımn Kaldırılma» 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Ku
rulu Karma Komisyon Raporu (3/941) (S. Sayısı : 435) (Dağıtma tariM : 29.5.1990) 

20. — 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 ı 
29.5.1990) 

X 21. — Milletlerarası Hidrografi Teşkilatı Sözleşmesinin Onuncu Maddesindeki 
Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/626) (S. Sayısı : 447) (Dağıtma tarihi : 27,9.1990) 
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X 22. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükü
meti Arasındaki Askerî Eğitim ve öğretim İşbirliği Anlaşmasında Değişiklik Yapılma
sına ilişkin Anlaşmanın Onayla nmasmm Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/527) (S. Sayısı : 448) (Dağıl
ma tarihi : 37.9.1990) 

X 23. — Nükleer Enerjinin Barışçı Amaçlarla Kullanılması Alanında Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu (1/523) (S. Sayısı : 449) (Dağıtma tarihi : 27,9,199®) 

24. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 29 Arkadaşının, izin ve Tebdilihava 
Müddetlerini Geçiren Er ve Erbaşların Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/159) (S. Sayısı : 445) (Dağıtma tarihi: 27.9.1990) 

25. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 14 Arkadaşının, 1111 Sayılı Asker
lik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (2/324) (S. Sayısı : 459) (Dağıtma tarihi : 17.10.1990) 

26. — İzmir Milletvekili Erdal İnönü ve 44 Arkadaşının, Temelli Kapatılmış Si
yasî Partilerin Açılması ve Hazineye İntikal Eden Mal Varlıklarının ladesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/306) (S. Sayısı : 464) (Dağıtma ta
rihi : 22.10.1990) 

27. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 3 Arkadaşının, 10.7.1953 Ta
rihli ve 6132 Sayılı At Yarışları Hakkında Kanunim 3 üncü Maddesine Bir Bent Ek 
îenmesine Dair Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(2/334) (S Sayısı : 468) (Dağıtma tarihi : 24.10.1990) 

X 28. — Türkiye Cumhuriyeti ile Portekiz Cumhuriyeti Arasında Kültür Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanım Tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/532) (S. Sayısı :. 465) (Dağıtma tarihi : 25.10.1990) 

X 29. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasında 
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kamın Tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/554) (S. Sayısı : 466) (Dajptma ta
rihi : 25.10.1990) 

X 30. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Arasında 
Eğitim ve Kültür Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/605) 
(S. Sayısı : 467) (Dağıtma tarihi : 25.10.1990) 

31. — İstanbul Milletvekili Mustafa Timisi ve 7 Arkadaşının, 2559 Sayılı Polis 
Vazife ve Selahiyet Yasasına Bir Madde Eklenmesine ve 466 Sayılı Yasa Dışı Yaka
lanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Yasanın 1 iuci Mad
desinin Bir Bendinin Değiştirilmesine İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet ve İçişleri Komis
yonları Raporları (2/39) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi : 31.10.1990) 



— 62 — 

32. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, 1580 Sayılı Belediye Kanununun 53 ün
cü Maddesinin 1 inci Fıkrasının 4 üncü Bendinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/300) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma ta
rihi : 31.10.1990) 

X 33*. — Avrupa Yerel Yönetimler özerklik Şartı'nın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/690) 
(S. Sayısı : 477) (Dağıtma tarihi : 5,11.1990) 

34, — Balıkesir Milletvekili A. Bdip Uğur'ıın, Mezarlıklar ve Şehitlikler Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/400) (S. Sayısı : 490) (Dağıtma ta
rihi : 8.11.1990) 

X 35. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda 
Adlî Yardımlaşmaya Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/601) (S. Sayısı : 484) 
(Dağıtma tarihi ; 8.11.1990) 

X 36. — Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında 
Hukukî İşbirliğine İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/600) (S. Sayısı : 485) 
(Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 

X 37. — Türkiye Cumhuriyeti ve Avusturya Cumhuriyetinin Taraf Bulundukları 
1.3.1954 Tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesine İlişkin Olarak Yaptıkları 
16 Eylül 1988 Tarihli Ek Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/521) (S. Sayısı : 483) 
(Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 

X 38. — Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Karar 
larının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/609) 
(S. Sayısı : 486) (Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 

X 39. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti Ara
sında Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın İnfazı Amacıyla Hükümlü Şahısların Transferine 
Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/610) (S. Sayısı : 487) (Dağıtma tarihi : 
8.11.1990) 

X 40. — Yeraltı Madenlerinde İşe Alınmada Asgarî Yaş Hakkında 123 Sayıls 
Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/578) (S. Sa 
yısı • 476) (Dağıtma tarihi : 15.11.1990) 

X 41. — 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Konya Millet
vekili Haydar Koyuncu ve 2 Arkadaşının, 2924 Sayıh Orman Köylülerinin Kalkın-
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malarının Desteklenmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Karam Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/658, 2/161) 
(S. Sayıları : 361 ve 361'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 5.2.1990; 28.11.1990) 

42. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ile Yozgat Milletvekili Ali Şakir Ergin' 
in, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 55 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifleri ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (2/386, 2/422) (S. Sayısı : 491) (Dağıtma tarihi : 28.11.1990) 

43. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin 
Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkın
da Kanun ile 1580 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/409) (S. Sayısı : 494) (Dağıtma tarihi : 
3.12.1990) 

X 44. — Milletlerarası Ticarî Hakemlik Konusundaki Avrupa Sözleşmesinin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/630) (S. Sayısı : 499) (Dağıtma tarihi : 28.12.1990) 

X 45. — Yabancı Hâkem Kararlarının Tanınması ve İcrası Hakkındaki New York 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1 /633) (S. Sayısı : 500) (Dağıtma tarihi: 28.12.1990) 

X 46. — Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek İkinci Protokol'ün Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/680) (S. Sayısı : 501) (Dağıtma tarihi : 28.12.1990) 

X 47. — Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanunun 5 inci 
Maddesine Üç Bent ve 6 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/741) (S. Sayısı : 502) (Dağıtma 
tarihi : 28.12.1990) 

X 48. — Malatya Milletvekili M. Bülent Çaparoğlu'nun, Yeni Kurulan Belediyeler 
ile Ekonomik Sıkıntıda Bulunan Belediyelere Malî Yardım Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/403) (S. Sayısı : 504) 
(Dağıtma tarihi : 17.1.1991) 

X 49. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı .Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/728) 
(S. Sayısı : 505) (Dağıtma tarihi: 17.1.1991) 

50. — T. C. Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/763) (S. Sayısı : 
506) (Dağıtma tarihi : 17.1.1991) 

X 51. — Adana Milletvekili Ahmet Akgün Albayrak ve 3 Arkadaşının, 30.4.1985 
Gün ve 3186 Sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerin Kuruluşu Hakkında Ka-
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nuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (2/459) (S. Sayısı : 509) (Dağıtma tarihi : 25.1.1991) 

52. — 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/591) (S. Sayısı : 507 ve 507'e 1 inci Ek) (Da
ğıtma tarihleri : 18.1.1991, 7.2.1991) 

53. — Türkiye Bağcılığının Modernleştirilmesi vo Bağcılığımızın Kalkındırılması 
Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Tarım Orman ve Köyiileri Komisyonu Raporu (1/756) (S. Sayısı : 511) (Dağıtma ta
rihi : 7.2.1991) 

X 54. — 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa İki Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekilleri Alpaslan Pehlivanlı ve Hazım Kutay'ın 506 
Sayıh Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Madde Eklenmesi ve Geçici 75 inci Maddesi
nin Yürürlükten Kaldırılması Haikkmda Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonunun 
Mütalaası, Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/758, 
2/433) (S. Sayısı : 512) (Dağıtma tarihi : 7.2.1991) 

55. — Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ile Rize Milletvekili Mustafa Nazikoğlu ve 7 Arkadaşının Türk Ceza Kanununun 
313, 314 ve 315 inci Maddeleri Gereğince Verilmiş Cezaların Affı Hakkında Kanun Tek
lifi, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Topçuoğlu ve 12 Arkadaşının 765 Sayılı Türk Ceza 
Kanununun Ek 2 nci Maddesine bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi, İzmir 
Milletvekili Ahmet Ersin'in 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 478 inci Maddesinin 2 nci 
Fıkrası ile 3 üncü Fıkrasının. Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile 765 Sayılı Türk 
Ceza Kanununun 453 üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tek
lifi, Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı'nın 765 Sayılı Türk Ceza Kanununda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/757, 2/276, 
2/322, 2/345, 2/420, 2/442) (S. Sayısı : 513) {Dağıtma tarihi : 12,2.1991) 

X 56. —• Bir Evlenme Akdine Dayanmayan Birleşmelerin Evlilik ve Evlilik Dışında 
Doğan Çocukların Düzgün Nesepli Olarak Tesciline İlişkin Kanun Tasarısı ile Hatay 
Milletvekili Öner Miski ve 12 Arkadaşının Bir Evlenme Akdine Dayanmayan Birleşme
lerden Doğan Çocukların Neseplerinin Düzeltilmesine ve Bu Birleşmelerin Evlilik Olarak 
Tescillerine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/726, 2/307) (S. Sayısı : 
514) (Dağılma tarihi : 12.2.1991) 

57. -^ 8.1.1985 Tarihli ve 3143 Sayılı Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi vo Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/768) (S. Sayısı : 515) (Dağıtma tarihi : 12.2.1991) 

58. — Atatürk Orman Çiftliği Mülkiyetindeki Bir Kısım Arazinin Türkiye Cum
huriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne Devredilmesine İzin Veril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/787) (S. Sa
yısı ; 516) (Dağıtma tarihi : 12.2.1991) 
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59. — Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında Kanunda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/745) (S. Sayısı : 517) (Dağıtma tarihi : 14.2.1991) 

X 60. — 28.7.1981 Tarihli ve 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret, Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/625) (S. Sayısı : 518) (Dağıtma ta
rihi : 15.2,1991) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

(83 üncü Birleşim) 




