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B) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda bağımsız milletvekillerine 

düşen 1 üyelik için aday olmak isteyen bağımsız milletvekillerinin müracaatla
rına ilişkin Başkanlık duyurusu 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Almanya ve isviçre'ye gidecek olan Devlet Bakanı Kemal Akkaya'nın 

dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler'in vekil
lik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1549) 

2. — Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine gidecek olan Sağlık Bakanı 
Halil Şıvgın'ın dönüşüne kadar, Sağlık Bakanlığına, Devlet Bakanı Recep Er
cüment Konukman'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/1550) 

3. — Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Kültür Bakanı Na
mık Kemal Zeybek'in dönüşüne kadar, Kültür Bakanlığına, Devlet Bakanı Meh
met Yazar'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/1551) 

4. — Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Hollanda ve Fransa'ya gidecek 
olan Dışişleri Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in dönüşüne kadar, Dışişleri 
Bakanlığına Millî Savunma Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1552) 

5. — Başbakanın önerisi üzerine, Millî Savunma Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın 
bakanlık görevinden alındığına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1553) 

6. — Açık bulunan Millî Savunma Bakanlığına, yeni bir tayin yapılıncaya 
kadar, Devlet Bakanı Mehmet Yazar'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1554) 

7. — Amerika birleşik Devletleri, Kanada, Hollanda ve Fransa'ya gidecek 
olan Dışişleri Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in dönüşüne kadar Dışişleri 
Bakanlığına vekâlet etmesi uygun görülen Millî Savunma Bakanı H. Hüsnü Do
ğan bakanlık görevinden alındığından, Dış-işleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Gü
neş Taner'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/1555) 

8. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın (6/377, 6/386, 6/406, 6/409, 
6/668, 6/719, 6/720, 6/721, 6/794, 6/810, 6/888, 6/916, 6/1037, 6/1076) nu
maralı sözlü sorularını geri aldığına ilişkin önergesi (4/285) 

9. — Malezya Meclis Başkanının resmî daveti üzerine Malezya'ya gidecek 
olan Parlamento heyetinde yer alacağı daha önce bildirilen Kocaeli Milletvekili 
Onur Kumbaracıbaşı'nın bu seyahatten feragat etmesi nedeniyle, yerine Gire
sun Milletvekili Mustafa Çakır'ın SHP Grup Başkanlığınca aday gösterildiğine 
ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1548) 
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D) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE 
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1. — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün ve 42 arkadaşının, Türkiye Radyo ve 
Televizyon Kurumunun yayınları konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/37) 103:105 

2. — Zonguldak Millevtekili Tevfik Ektüzün ve 14 arkadaşının, Körfez kri
zinin ekonomimizde ve toplum hayatımızda yol açtığı olumsuz etkiler ve bu kriz
den kaynaklanan kayıpları telafi edecek tedbirler konusunda genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/38) 105:106 

3. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 18 arkadaşının, Cumhurbaşka
nının beyan ve davranışlarıyla Anayasada kendisine verilen görev ve yetkileri aşıp 
aşmadığı ve tarafsızlığım yitirip yitirmediği konusunda genel görüşme açılma
sına ilişkin önergesi (8/39) 106:108 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI 109 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 109 

1. — tzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 23 arkadaşının, Arif iye - Sincan çift 
hatlı demiryolu inşaatından vazgeçilmesinin nedenlerini tespit etmek amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/97) 109:110 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 110 
A) YAZILI SORALAR VE CEVAPLARI 110 

1. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Türkiye'de kömürlü termik 
santrallerinde desülfirizasyon tesislerinin olmadığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fahrettin Kurt'un yazılı cevabı 
(7/1845) 110:112 

2. — Bingöl Milletvekili Haydar Baylaz'ın, Bingöl tli Gülbahar Barajına 
ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve tskân Bakanı Cengiz Altınkaya'nın yazılı cevabı 
(7/1848) 112:113 

3. — Ankara Millevtekili Tevfik Koçak'ın, Ankara Emniyet Müdürlüğün
ce gözaltına alınan bir öğrencinin ölüm nedenine ilişkin sorusu ve içişleri Baka
nı Abdülkadir Aksu'nun yazılı cevabı (7/1858) 113:114 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 
Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, ürün bedelleri ödenmeyen tarım kesiminin sıkıntıla

rı ve çözüm yollarına ilişkin gündem dışı konuşmasına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür 
cevap verdi. 

istanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren, gözaltına alındıktan sonra intihar ettiği iddia edi
len bir şahsın şüpheli ölüm olayına ve 

Çorum Milletvekili Rıza Ilıman da Çorum Tarım ti Müdürlüğünün tarımda verimi düşü
rücü uygulamaları ile ödenmeyen ürün bedellerine; 

ilişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu, Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür'ün gün
dem dışı konuşmaya cevabı sırasında kendisine sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı. 

Artvin Milletvekili Ayhan Arifağaoğlu ve 10 arkadaşının, Körfez krizi ve savaşı nedeniyle 
muhtemel tehlikelere karşı gerekli sivil savunma önlemlerinin alınmadığı ve Sivil Savunma Fo
nunda toplanan paraların amacı dışında kullanıldığı iddialarını tespit etmek amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/139) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gün
demdeki yerini alacağı ve öngörüşmesinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

Konya Milletvekili Kadir Demir ve 9 Arkadaşının, 24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâkim
ler ve Savcılar Kanununun 75 inci Maddesinin Birinci Fıkrası ile 19.3.1969 Tarih ve 1136 Sayılı 
Avukatlık Kanununun 5 inci Maddesinin (b) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporunun (2/269) (S. Sayısı : 409) görüşmeleri, Hükümet yetkilileri 
Genel Kurulda hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelendi. 

Görüşmelerine devam olunan; 8.6.1984 Tarih ve 223 Sayılı ve 28.12.1987 Tarih ve 304 Sayı
lı Kanun Hükmünde Kararnamelerin Değiştirilerek Kabulü ile 30.9.1960 Tarih ve 91 Sayılı Ka
nun ve Bu Kanunun Ek ve Değişiklikleri 16.8.1982 Tarih ve 44 Sayıl ve 14.10.1983 Tarih ve 151 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler, 9.4.1990 Tarih ve 414 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin 6 ve 7 nci Maddeleri ve 29.2.1984 Tarih ve 2983 Sayılı Kanunun 6 ncı Maddesinin 
Yürürlükten Kaldırılmasına ilişkin Kanun Tasarısının (1/106, 1/35, 1/50, 1/343) (S. Sayısı : 
503) 19 uncu maddesi için yapılan oylamada karar yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından; 

26 Şubat 1991 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 17.54'te son verildi. 
Başkan 

Başkanvekili 
E. Yüdırım Avcı 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Bursa Konya 

Mustafa Ertüğrul Ünlü Kadir Demir 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

22 . 2 . 1991 Cuma 

Teklifler 

1. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi ve 6 Arkadaşının, 2821 Sayılı Sendikalar Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelirinin Yürürlükten Kaldırılması ve Bir 
Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/492) (Adalet ve Sağlık ve Sosyal tşler komis
yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.2.1991) 

2. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi ve 6 Arkadaşının, 1475 Sayılı tş Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması ve Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi (2/493) (Sağlık ve Sosyal tşler ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 20.2.1991) 

Yazdı Soru Önergesi 
1. — Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı'nın, yabancı dil tazminatı ödemelerine esas ol

mak üzere yapılan sınıflandırmanın neden olacağı sorunlara ve bu uygulamadan vazgeçilip ge
çilmeyeceğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1907) (Başkanlığa geliş tarihi : 
21.2.1991) 

26 . 2 . 1991 Salı 

Teklifler 

1. _ Çorum Milletvekili Ünal Akkaya'nın; Çorum tüne Bağlı Sungurlu İlçesinde Sungur
lu Adı ili Bir ti ve Arif Gazili Adı ile Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/494) (tçiş
leri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.2.1991) 

2. — Çorum Milletvekili Ünal Akkaya'nın; Çorum tline Bağlı Osmancık İlçesinde Os
mancık Adı ile Bir ti ve Narlı Adı ile Bir İlçe Kurulması Hakkında Teklifi (2/49S) (tçişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.2.1991) 

3. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun; Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Ba
ğımsız Çalışanların Prim Borçlarına ödeme Kolaylığı Getirme ve Gecikme Zamlarının Affına 
Dair \asa Teklifi (2/496) (Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.2.1991) 

4. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in; Kamu İşyerlerinde Çalışanlarla Emekli, Dul ve 
Yetimlere Savaş Tazminatı ödenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/497) (Plan ve Bütçe Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.2.1991) 

5. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal'ın; 1606 Sayılı Bazı Dernek ve Kurumların Bazı Ver
gilerden Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tutulmasına İlişkin Kanunun Bazı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/498) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 22.2.1991) 

6. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un; 2090 Sayılı Tabiî Âfetlerden Zarar Gören Çift
çilere Yapılacak Yardımlar Hakkındaki Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yasa 
Teklifi (2/499) (Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 22.2.1991) 

— 89 — 



T.B.M.M. B : 86 26 . 2 . 1991 0 : 1 

Rapor 
1. — İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in, 26.6.1973 Tarih ve 1774 Sayılı Kimlik Bildir

me Kanunuun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/437) (S. Sayısı : 522) (Dağıtma tarihi : 26.2.1991) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in, Eruh - Nivila (Çizmeli) Köyü halkına köy 

korucuları tarafından işkence ve eziyet edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1128) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.2.1991) 

Yazdı Soru Önergeleri 
1. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, TRT'nin yayın politikasına ilişkin Başba

kandan yazılı soru önergesi (7/1908) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.2.1991) 
2. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 1990 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarında Yu

goslavya'ya leblebi ihraç eden iki firmanın ihracattan doğan alacaklarının Yugoslavya Hükü
metince Ülkemize transfer edilmediği iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/1909) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.2.1991) 

3. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in, Siirt İli Eruh İlçesi Emte (Gönülaldı) Köyü
nün zorla boşaltıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1910) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 22.2.1991) 

4. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, öğretmen yeterlik sınavlarına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1911) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.2.1991) 

Genel Görüşme Önergeleri 
1. — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün ve 42 arkadaşının, Türkiye Radyo ve Televizyon Kuru

munun yayınları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/37) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.2.1991) 

2. — Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün ve 14 arkadaşının, Körfez krizinin ekonomi
mizde ve toplum hayatımızda yol açtığı olumsuz etkiler ve bu krizden kaynaklanan kayıpları 
telâfi edecek tedbirler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/38) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.2.1991) 

3. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 18 arkadaşının, Cumhurbaşkanının beyan ve 
davranışlarıyla Anayasada kendisine verilen görev ve yetkileri aşıp aşmadığı ve tarafsızlığını 
yitirip yitirmediği konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/39) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.2.1991) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekilİ Abdulhalim Araş 
KÂTİP ÜYELER .: Mümin Kahraman (Çanakkale), İsmail Üğdül (Edirne) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 86 ncı Birleşimini açıyorum. 
III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
(Bitlis Milletvekili Kâmran tnan'a kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır. 
Muhterem arkadaşlar, daha önce Meclisimizce alınan karar gereği, Genel Kurulumuz ya

rın saat 14.00'te toplanacak, müzakereler saat 20.00'ye kadar devam edecektir. Tekrar hatırlat
mak istedim. 

Görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DTŞl KONUŞMALAR 
1. — Aydın Müktveküi Hilmi Ziya Postacı'nın, TBMM çalışmaları ve milletvekilleriyle ilgili 

olarak basında yer alan yayınlara ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Sayın Hilmi Ziya Postacı, basınımızda, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalış
maları ve milletvekilleriyle ilgili olarak çıkan yayınlar konusunda gündem dışı söz istemişler
dir; kendilerine söz veriyorum. 

Buyurun. 
HtLMt ZİYA POSTACI (Aydın) — Teşekkür ederim Sayın Başkan,. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün, Sayın Başkanın bana vermiş olduğu bu gün

dem dışı konuşmayı Yüce Meclisin huzurunda yapmamak için, inanın, kendimi çok zorladım; 
hatta, geçtiğimiz son bir ay içerisinde, önce kendi arkadaşlarıma, sonra Sayın Meclis Başkanı
na da bu konudaki görüşlerimi birkaç kez anlattım. 

Sayın milletvekilleri, dünya ve Türkiye, son elli yıldır, benzeri yaşanmamış olaylar zinciri 
içinden geçerken, Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasada yerini bulan yasama görevini ya
parken, çok titiz olmuştur. Bu titizliğe karşı bütün yayın organlarından aynı titizliği beklemek, 
her milletvekili gibi benim de hakkımdır; fakat, Plan ve Bütçe Komisyonunda ve geçtiğimiz 
üç bütçe kabulü sırasında bu kürsüden yapılmış konuşmaların -üzülerek söylemek gerekirse-
tam yerini bulduğunu söylemek mümkün değildir. Hatta, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyele
rini tek tek değil, bazı zamanlar hepimizi birlikte suçlayıcı ifadelerle sıkça karşılaşmaktayız. 

Ben, Sayın Meclis Başkanından, Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı, üyeleri bahane edi
lerek yapılan bu yayınlardan ciddî üzüntü duyduğumu birkaç kez yeniledim ve bu yayınlarda 
hepimizi ilgilendiren suçlamalara karşı da, o yayına söz konusu olan durumu, yazar arkadaş
larımıza, ben ve başka arkaşdaşlarım da ilettiler. En son örneği hatırlayacaksınız -Meclis za
bıtlarına geçmesini istemiyorum- bir anahtarlık olayı... İnanın, sunuş şekli ve yapılan yorum
lar yönünden üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir konudur. 
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Kıymetli arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin bu dille ağır itham altın
da bırakılması, bizim kişisel saygınlığımız veyahut politikamız ve geleceğimizle ilgili olmaktan 
öteye, Türkiye Büyük Millet Meclisi için büyük sıkıntılar yaratmaktadır. Çünkü, milletvekille
rine karşı yöneltilen suçlamaların hedefi Türkiye Büyük Millet Meclisi olmakta, yapılan yanlış 
değerlendirme kamuoyuna çok ters intikal etmekte; yapılan yanlışlık aynı şekliyle düzeltilme
diği için de, vatandaşlar, bize karşı, dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı da, bir 
"acabalar" zincirine itilmektedir. 

Ben, yasama, yürütme ve yargı erkinin yanında basınımızın de, dördüncü bir kuvvet ola
rak, bütün demokratik ülkelerde olan şekliyle, bir güç olduğunu kabul ediyorum; ama bu gü
cün kullanılışında çok dikkatli ve titiz davramlması gerektiğini, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerinin yanlış intibalar altında bırakılmaması gerektiğini bir kere daha yenilemek istiyorum. 

Kıymetli arkadaşlarım, hepiniz okudunuz; o günden bu yana, yani 7 Şubattan bu yana, 
bu şekliyle ifade kullananların hiçbirisi, aynı ağırlıkta ve aynı kalıpta bu yazdıklarını, düzelt
me cihetine gitmemiştir. 

Şimdi ben, en önce, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin bu şekilde suçlamalardan korunması yolunda ciddî adımlar atmasını istiyorum. \aptığı 
açıklamalar, yalnız basın bültenleriyle olmamalı, bunun çok ciddî ve kararlı tutumu sürdürül
melidir. Bakınız kıymetli arkadaşlarım, burada çalışma şartlarımızın ne kadar sıkıntı verici ol
duğunu biliyoruz; ama bazı şeyleri de beraber yapmamız gerektiğini hiç yılmadan söylüyorum. 

Ülkemiz için demokrasi, her tür küçük hesapların üstünde olması gereken bir sorundur. 
Ülkemizin ekonomik, politik, kültürel sorunlarının çözümü için, demokratik bir mutabakat 
gerekmektedir. Bu mutabakatı bu çatı altında kuracağız ve bu çatı altından, gerek TRT, gerek
se yazılı basın, yani çağın bütün yayın organlarıyla da halkımıza duyurma gayretinde olacağız. 

Sözlerimin başında söyledim, dünya ve Türkiye büyük bir olayın içinden geçiyor. Bu ola
yın sonuna geliyoruz; ama bu olayın savaş yönüyle sonunun ötesinde de sorunlar vardır. Tür
kiye Cumhuriyetinin bundan sonrası için, daha büyük görevler hepimizi beklemektedir. Yasa
ma görevi Türkiye Büyük Millet Meclisine aittir. Bu görevi yaparken, burada hep yanlış yapılı
yormuş intibaını vermekten, hem bizler kaçınmalıyız, hem de bu Meclisi izleyen herkes kaçın
malıdır. Bu Mecliste hep yanlış yapılıyor intibaı yaygınlaşırsa, bir gün, "Bu Meclise ne gerek 
var?" noktasına gelinir. Geçtiğimiz onlarca yıl içerisinde bu sıkıntıları Türkiye'de herkes çek
miştir, yaşamıştır ve sonucunda, "keşke o noktaya gelmeseydik" denmiştir. 

tşte, 18 inci dönem milletvekili arkadaşınız olarak ben, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
her üyesinin bu duygularla dolu olduğunu biliyorum ve burada yapmış olduğumuz yasama 
çalışmalarımızın, özellikle TRT, yani Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunca ve diğer organ
larca objektif ve yanlışlardan arındırılmış şekliyle; doğrusuyla, eğrisiyle; ama yanlışlardan arın
dırılmış şekliyle halkımıza sunulmasının büyük faydaları olacağına inanıyorum. 

Şahsınıza yönelmiş, şahıslarınızı hedef alan yanlışlıkların, yasalar içerisinde -zor olmakla 
beraber- nasıl düzeleceği yazılıdır. Fakat o yolun ne kadar zor ve basın özgürlüğünden doğan 
sıkıntıların aşılması.için, yine de basın özgürlüğünün en doğru yol olduğunu bildiğim için, 
o noktalara gitmek istemiyorum. Ama, şahıslarımızı aşan, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
lerinin tümünü hedef alan ve inanıyorum ki, hiçbirimizin en ufak bir dahli olmayan olaylarda, 
bütün yayın organlarına şunu söylemek istiyorum: Lütfen, Türkiye Büyük Millet Meclisine, 
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o isme yakışır yücelikte bakınız, buradaki olayları, bir kere, iki kere, üç kere doğruluğundan 
emin olmadıkça, sansasyonel bir olay haline getirmeyiniz. 

Kıymetli milletvekilleri, Meclis Başkanımızdan da, özellikle Türkiye Büyük Millet Mecli
si çalışmalarının daha verimli ve en objektif biçimde en önce Türk kamuoyuna ve giderek dün
ya kamuoyuna yayılabilmesi için, elinden gelen bütün uğraşı vermesini istiyorum. İnanıyorum 
ki, halkın oylarıyla bu Parlamentoya gelmiş milletvekilleri, halkın oylarına uygun davranışlar 
içerisinde olduklarını gösterecekler ve bu konudaki taleplerimizin duyulmasından da memnun 
olacaklardır. Bu yanlışlardan kurtulmuş bir basın, bu yanlışlara sebep olmayacak, ciddî çalı
şan bir parlamento üyesi ve üyeleri olarak, herhalde kamuoyunda ve seçmenimiz huzurunda 
da gerekli değeri bulacağız. 

Sayın Başkanım, bu önemli günde bana tanımış olduğu süreyi daha fazla uzatmak istemi
yorum. Tüm arkadaşlarıma saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

2. — Bolu Milletvekili Kâztm Oksay'tn, fındık üretimi, pazarlaması ve batı bölgemizde yeni 
bir fındık tarım satış kooperatifi kurulmasına ilişkin gündem dtsı konuşması 

BAŞKAN — Bolu Milletvekili Sayın Kâzım Oksay, fındık üretimi, pazarlaması ve yeni 
bir fındık tarım satış kooperatifi birliği konularını içeren gündem dışı konuşma istemişlerdir; 
kendilerine söz veriyorum. 

Buyurun. 

KÂZIM OKSAY (Bolu) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; ülkemiz ekonomisinde ve 
ihracatında son senelerde sanayi lehine müşahede edilmekte olan yapısal değişikliğe rağmen, 
bir tanm ürünü olan fındık, önemli yerini muhafaza etmektedir. Fındık ihracaatı dolayısıyla 
yurdumuza giren döviz miktarının yılda 500 milyon dolar civarında olduğunu bilgilerinize arz 
etmek istiyorum. Karadeniz Bölgesi ekonomisindeki yeri de aynı şekilde önem arz etmektedir. 

Doğudan batıya uzanan fındık dikim sahaları, 500 bin hektardan aşağı değildir. Dönüm 
başına ortalama verimi 80 ilâ 100 kilo kabul edersek, iklim şartlarının normal seyri halinde, 
Türkiye'nin kabuklu fındık rekoltesi 400 ilâ 500 bin ton arasında değişmektedir. 

Fındık üreticisi, genelde küçük çiftçi tipindedir. Dar arazide ve ufak bançelerde tarım ya
pılmakta olup, bilhassa, kısmen Doğu ve Orta Karadeniz Bölgesinin tek geçim kaynağı ol
maktadır. 

Fiskobirlik'in -kayıtlı bütün sahalarda- üretici sayısı, aşağı yukarı 2 milyondur. Fındıkla 
ilgili sahalarda çalışan işçi ve benzeri insanları da dikkate alırsak, doğudan batıya yayılan sa
hada, 4 milyon insan geçimini fındıktan sağlamaktadır diyebiliriz. Bölgenin sosyal ve ekono
mik yapısının oluşmasında, fındık geliri, önde gelen unsurlardan birisidir. 

Dünya fındık üretimine şöyle bir bakacak olursak; Türkiye'nin yılda 450 bin ton kabuklu 
fındık üretimi yanında, kalyanın 100 bin ton, İspanya'nın 30 bin ton, Amerika Birleşik Dev
letlerinin ise 15 bin ton kabuklu fındık üretimi olduğunu görüyoruz; yani, dünya üretiminin 
yaklaşık yüzde 75'ini biz sağlamaktayız. 

Dekar başına verim, ortalama 100 kilo civarında olup, ayrıca, yüksek, orta ve sahil kesim
lerine göre de bunun değiştiği bir vakıadır. 
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Fiskobirlik'e ortak olan üreticilerin faaliyet gösterdikleri alanlar; doğuda Artvin Borçka 
biraz Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, kısmen Samsun; batıda Bolu, Zoguldak ve Sakarya ili 
ile birkısım ilçeleri kapsamaktadır. 

Fiskobirlik'e batı bölgesinde 16 adet fındık tarım satış kooperatifi bağlı olup, bunların 
bünyesinde 65 bin ortak bulunmaktadır. Bu miktar, Fiskobirlik'in genel ortak sayısının yüzde 
31'idir. 

Batı bölgesinde, ayrıca, 5 kooperatife bağlı 5 adet fındık kırma fabrikası vardır. Bu fabri
kaların kapasiteleri, vardiya usulü artırılabildiği gibi, bölgede özel şahıslara ait olanlar da bu
lunmaktadır. Depolama imkânları da, Fiskobirlik'in bu bölgedeki fındık alımlarına yeterlidir. 

Fiskobirlik'in merkezi Giresun'dadır. Hizmet alanları ise, buradan çok uzaklara kadar ya
yılmaktadır. özellikle, Fiskobirlik Genel Müdürlüğünün genel sevk ve idaresiyle, murakabesi
nin batı bölgesinde yetersiz kalması nedeniyle, genel müdürlüğe bağlı "Baü Bölgesi Müdürlüğü" 
kurulmuştur. Bu husus, merkezle olan bağlantının zayıflığını giderecek bir tedbir olarak düşü
nülmüş ise de, bu bölge müdürlüğünün, hizmetleri verimli ve süratli bir hale getirdiğini söyle
mek mümkün değildir. 

Fiskobirlik, bütün bölgelerden aldığı fındığın -normal rekoltede- genelde yüzde 40 ile 45'ini, 
batı bölgesindeki üreticilerden almaktadır. Yukarıda da açıkaladığım üzere, bölgedeki 16 koo
peratif, 5 fındık kırma fabrikası, kapalı ve açık depolama kapasiteleri, Fiskobirlik tarafından 
bu bölgede mubayaa edilen fındığın depolanmasına, işlenmesine yeterli olmaktadır. 

Batı bölgesi fındığı, iç ve dış pazarlarda tanınmıştır, devamlı alıcıları bulunmaktadır, pa
zarlama ve ihracat imkânları mevcuttur. Düzce bölgesinde, Fındık İhracatçılar Birliğinin bir 
şubesi; ayrıca, bölgede, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına bağlı İhracat Kontrol Müdürlü
ğünün de bir şubesi bulunmaktadır. 

Fındığın Türkiye'de ihracatı, çoğunlukla İstanbul üzerinden, TIR kamyonları ve gemiler
le yapılmaktadır. Batı bölgesi buraya çok yakındır. Belirtilen bu müspet faktörlerin yanında, 
menfi görünen ise, batı bölgesindeki kooperatiflerin, genel müdürlüğü Giresun'da olan Fisko
birlik'e bağlı olmasıdır. Artık bu bağlılık, uzaklık ve bir kısım idarî ve psikolojik nedenlerle, 
batı için bir dezavantaj, Fiskobirlik için de yük olarak görülmektedir. Fiskorbirlik Genel Mü
dürlüğünün çok uzakta kalması nedeniyle, batı bölgesindeki fındık alımları, depolama, nakli
ye, işletme ve yükleme gibi hizmetlerin yanı sıra, bölgedeki kooperatiflerde çalışan işçi ve me
murlar da, kooperatif kontrol ve disiplinin sağlanmasını imkânsız hale getirmektedir. Bu hu
susun getirdiği maddî ve manevi zararlar, bölgeye ve ortaklara yansımaktadır. Hatta bu uzak
lık, bölgedeki kooperatif yönetim ve denetim kurulları ile, genel müdürlüğün ilişkilerini dahi 
olumsuz yönde etkilemektedir. 

Yukarıda genel mahiyette ortaya konan sebepler ve şartlar altında, bölge ekonomisindeki 
dengenin bozulmasının önlenmesi kooperatiflerin ayakta kalması, ortak hizmetlerinin verimli 
yürütülmesi, kontrollerinin ve iç disiplinin sağlanması ve özellikle batı bölgesinin ekonomik 
yaşantısının menfi yönde etkilenmesini önlemek için, 16 kooperatifin toplanacağı ayrı bir bir
lik kurulması zorunludur. Bu suretle, Fiskobirlik'in de alım, işletme, depolama, satış ve öde
me konulardaki yükleri ve problemleri ciddi ölçüde azalarak, kendi bölgesinde daha verimli 
olma şansı kazanabilecektir. Bugün uygulanan ve izahı gerçekten güç 3 200 - 3 500 lira fiyat 
farkı da gerçekçi baza oturtulacaktır. Gerçekler bu mahiyettedir. 
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Makul bir anlayış içerisinde bölgelere hizmetin zamanında ve yeterince verilmesi, baüda 
yeni bir birliğin kurulmasıyla mümkündür. Bu birliğin merkezi İstanbul, şubesi ise Hamburg 
olmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, son olarak şu hususu arz etmek istiyorum: Türkiye'de mevcut pa
muk tarım satış kooperatifleri üç ayn birlik halinde organize olmuşlardır: Çukobirlik, Antbir-
lik ve Tariş, hepinizin malumlarıdır. Ya bu organizasyonlar doğru, fındıktaki tek birlik yanlış
tır ya da pamuktaki üç birlik yanlış, fındıktaki tek birlik doğrudur. Bu hususu yüksek değer
lendirmelerinize arz ediyorum. 

Son olarak, 1990 -1991 kanpanya döneminde satın alınan fındık bedelinin 460 milyar lira 
civarında olduğu yüksek malumlarıdır. Bunun yüzde 80*lik kısmı ödenmiştir ve kalan borç 
yüzde 20 civarındadır. Artık, dereyi geçtikten sonra çayda boğulmama konusunda gereken ted
birleri bir an evvel almak ve bakiye yüzde 20'nin bir an evvel ödenmesi suretiyle çiftçinin bu 
sıkıntıdan süratle kurtarılması zaruretine tekrar değinmek istiyorum. 

Fındığın akıbetinin ve dolayısıyla fındık üreticilerinin, gelişen ekonomi içerisinde haklı 
paylarını alabilmeleri, fındıkta yeni bir tarım satış kooperatifleri birliğinin kurulmasıyla müm
kündür. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oksay. 

3. —Balıkesir Milletvekilli. Önder Kırlı'nın, tanm amaçlı kooperatiflerde Kurumlar Vergisi uy
gulamasına ilişkin gündem dışı konuşması ve Maliye ve Gümrük Bakam Adnan Kahveci'nin cevabı 

BAŞKAN — Tarım amaçlı kooperatiflerde Kurumlar Vergisi uygulamasıyla ilgili olarak 
Sayın Kırlı gündem dışı söz istemişlerdir. 

Kendilerine söz veriyorum; buyurun. 
t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gündem dışı konuş

mamın nedeni, tarımsal kooperatifleri ve özellikle fakir orman köylülerinin kurmuş oldukları 
orman kooperatiflerini tamamen felç eden ve kapanıp dağılmalarına neden olabilecek, Maliye 
ve Gümrük Bakanlığı uygulaması üzerine Yüce Meclisin dikkatlerini çekmektir. Sözlerime baş
larken hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, hep bildiğiniz gibi, orman içi köylerimiz, ekonomik yapısını sadece 
ormana dayamış, ülkemizin güç koşulları içinde yaşayan, başkaca geçim kaynağı bulunmayan, 
tanm imkânları fevkalade kısıtlı alanlardır. Ayrıca, buralarda oturan insanlarımız, ormanı bakma 
ve koruma yükümlülüğü altındadırlar. 

Bu nedenle, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığımız, bir yandan kooperatifleşmeyi des
teklemek ve bu yörelerin kalkınmasına katkıda bulunmak, bir yandan da, orman ürünlerinin 
istihsalinde işgücü yaratmak için Orman Kanununda yapılan muhtelif değişikliklerle, yasanın 
34 üncü maddesi ve buna bağlı tebliğlerle bir sistem oturtmuştur. Buna göre, orman köylüleri, 
kooperatifler kuracaklar; bu kooperatiflerin ortakları, kesimden, sıyırmadan, son depoya ta-
şamaya kadar, tomrukların yüzde 25'ine kadar olan oranını, maliyet bedeli üzerinden alacak
lardır. Buna kısaca "prim hakkı" denmektedir. 

Bu hakkın tanınması, bir yandan kooperatifçiliği teşvik etmekte, bir yandan orman ürün
lerinin maliyetini ucuzlatmakta, bir yandan da orman köylüsünü, kendi eliyle tesisler kurmaya 
yönlendirerek, yeni istihdam alanları yaratmakta ve çalışma şevkini artırmaktadır. Aksi 
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halde, metreküp başına ödenen 28 bin lira ile, orman ürünlerinin kaldırılması işinin yapılması 
mümkün değildir. 

Ancak, bu prim hakkından yararlanmak bir koşula bağlanmıştır: Kooperatif ortağı or
man köylüleri, istihsalden böyle bir prim alabilmek için, kooperatiflerinin en az yüzde 51 payı
na sahip oldukları işletmeler kurmak zorunluğundadırlar. Orman kooperatiflerinin kuracak
ları bu işletmeler, hızar tesisleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir diğer ifade ile kooperatifler, 
prim hakkı olarak aldıkları bu tomrukları, tomruk olarak satamazlar, pazarlayamazlar. Aksi 
halde, kendilerine böyle bir prim hakkı tanınmamakta; aksine, orman işletlmesinden aldıkları 
tomrukları herhangi bir işleme tâbi tutmadan satış yapmaları halinde, haklarında tazminat 
talepleri gelmekte ve cumhuriyet savcılığına da ayrıca suç duyurusunda bulunulmaktadır. Bu 
nedenle, orman kooperatifleri, hızar tesisleri kurmak ve tomruklan yarı mamul ya da mamul 
hale getirdikten sonra pazarlamak mecburiyetinde bırakılmıştır. 

tşte, bu aşamada Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü devreye girmek
te, 1989/3 sayılı Kurumlar Vergisi iç genelgesine dayanarak, orman kooperatiflerini ve biraz 
sonra değineceğimiz gibi, tarımsal amaçlı tüm kooperatifleri, yasaya rağmen, Kurumlar Vergi
si mükellefi saymaktadır. 

Bu konudaki mevzuat kısaca şöyledir: 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Yasasının 7 nci mad
desinin, 2362 sayılı Yasa ile değişik 16 ncı bendine, kooperatiflerin anasözİeşmelerinde, serma
ye üzerinden kazanç dağıtılmayacagı, yönetim kurulu üyelerine kazanç üzerinden pay verilme
yeceği, yedek akçelerin ortaklara dağıtılmayacagı, sadece ve özellikle ortaklarıyla iş görmek 
üzere kurulduğu hususlarının yer almasını emretmekte, 1163 sayılı Kooperatifler Yasası ise, bun
lara ilaveten, kooperatifin bir üst kuruluşa katılması sorumluluğunu getirmektedir. 

Şimdi diyeceksiniz ki, "Kooperatifler 6831 sayılı Orman Kanunu, 1163 sayılı Kooperatif
ler Kanunu ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun öngördüğü şartlan yerine getiriyorsa, 
neden ortaya sorun çıkıyor?" 

Değerli arkadaşlarım, sorun, biraz önce belirttiğim gibi, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Ge
lirler Genel Müdürlüğünün 1989/3 sayılı iç genelgesinden kaynaklanmaktadır. Çünkü, bu ge
nelgede "Anasözİeşmelerinde yasaların emrettiği tüm hükümlere yer verseler dahi, eğer koo
peratifler, fiilen tesis kurup işletiyorlarsa, ortak dışı faaliyette bulunacaklarından, anasözleş-
mede muafiyet şartlarının tamamı yazılı olsa dahi, bu işlemlerin yapıldığı tarihten itibaren Ku
rumlar Vergisi mükellefiyetlerinin tesisi gerekecektir" denilmektedir. 

Şimdi, ne yapsın fukara orman köylüsü? Devletin Orman Bakanlığı "Kooperatif kur; ko
operatifin, bir hızar atölyesi açsın, sana bu takdirde orman üretiminden prim vereyim" diyor. 
Kooperatiflerin kuruluş ve çalışmalarını düzenleyen yasa ile, Kurumlar Vergisi Yasası, muafi
yetlerin hangi koşullarda olacağını belirtmiş: Kurmuşuz kooperatifi, kurmuşuz hızar atölyesi
ni, tüm yasalara uymuşuz; ama Gelirler Genel Müdürlüğü genelgesi, "Hızar kurmuşsun, Ku
rumlar Vergisi mükellefisin; hem de, bu ürettiğin malı satıyorsun ve ortak dışı faaliyette bulu
nuyorsun; ver bakalım Kurumlar Vergisini" diyor. Peki, ne yapacak orman köylüsü? Satmaya-
caksa kendisine verilen prim hakkını, örneğin tomruğu nasıl değerlendirecek? 

Değerli üyeler, Kurumlar Vergisi değişikliği ile kooperatiflere muafiyet tanınırken, kanu
nun Plan ve Bütçe Komisyonu raporundaki genel gerekçesinde, kooperatifleşmeyi teşvik et
mek ve gerçek kooperatifçilik anlayışına uygun kooperatiflerde ortaklarla olan faaliyetleri ko
ruyucu yolda tedbirlerin getirildiği belirtilmiş; madde gerekçesinde ise, "kooperatif şirketler" 
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tabiri değiştirilerek, "kooperatifler" denilmiş ve kooperatiflerin, şirket statüsü dışında kaldı
ğı, bir ticarî kâr işletmesi olmadığı vurgulanarak, "kooperatifleşmeyi teşvik etmek için, ortak
larla yapılan muamelelerden doğan ve ortaklara risturn olarak dağıtılan kazançlar Kurumlar 
Vergisinden istisna edilmiştir" hükmü getirilmiştir. 

"... ortaklarla olan faaliyetleri koruyucu yolda tedbirler getirmek, ortaklarla yapılan mu
amelelerden doğan ve ortaklara risturn olarak dağıtılan kazançlar..." deniyor. 

Gerekçedeki bu açıklamalar ışığında soruyorum: Kooperatif ortağının, kendine ait tom
ruğunu kendi kooperatifine ait hızar atölyesinde değerlendirmesi ve ortaklar adına kooperatif
çe pazarlama sonucu kendi ürününden aldığı risturn, ortaklarla yapılan muamelelerden do
ğan bir işlem ve ortaklarla olan faaliyetlerin korunması değil midir? 

Kooperatif, kendi ortağının ürününü değerlendirmektedir. Eğer, ortakları dışından tom
ruk alıp, bunu işliyor ve pazarlıyorsa, işte, ortak dışı muamele budur. Bu tardirde elbette Ku
rumlar Verigisi verecektir. 

Gelirler Genel Müdürlüğünün, hangi muamelenin ortaklararası, hangisinin ortaklar dışı 
olduğu yolunda muafiyete ilişkin yasa gerekçesini dikkate almadığı ortadadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu uygulama yanlıştır, sakattır; kooperatifçiliği teşvik bir yana, on
ları çalışamaz hale getiren, kooperatifleri şirketlerle karıştıran orman kesimi ve tarım kesimin
deki insanlarımızın kalkınma çabalarını baltalayan, sadece daha fazla ve haksız vergi almaya 
yönelik, yasaları keyfî yorumlayan bir davranıştır. 

Bakınız, elimde Tanm Orman ve Köyişleri Bakanlığımızın Teşkilatlandırma ve Destekle
me Genel Müdürlüğü tarafından bu konuda düzenlenmiş bir rapor var. Bu raporda "Tarımsal 
amaçlı kooperatifler, ortaklarının ürettiği ürünleri, müştereken kurdukları tesislerde işleyip daha 
iyi şartlarda pazarlamak ve ortaklarına menfaat temin etmek için kurulmaktadır. Ekonomik 
tesisler kurmamaları düşünülemez. Devletçe desteklenmesinin amacı budur, bu tesisleri kur
mamaları halinde, ortaklarına, beklenen faydalan sağlamaları söz konusu olmaz" deniliyor. 

Devletçe bu uygulamayı destekleyip, kırsal kalkınmayı gerçekleştirmek istiyoruz; Maliye 
ve Gümrük Bakanlığı da bunu biliyor. Çünkü, bu tür kooperatiflerin kuruluşları, uygulayaca
ğı projelerin teknik ve malî yönden desteklenmesi için çıkarılan Devlet Yardım Yönetmeliği, 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ile, Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından müştereken 
hazırlanmıştır ve halen yürürlüktedir. Maliye ve Gümrük Bakanlığı, şirketlerle, tarımsal amaç
lı kooperetifleri karıştırmaktadır. Şirketler, sermayeye kâr verir, kooperatifler ise kâr vermez; 
ortağın yaptığı alışverişe göre gelir-gider farkından doğan geliri risturn olarak dağıtır. Bu ne
denle, şirketler, Kurumlar Vergisine tabidir; kooperatifler ise, ortak dışı muameleler hariç, Ku
rumlar Vergisine tabi değildir. 

Orman işletmesinden iş alan, kooperatif değildir; her ortak ayrı ayrı iş almakta, ürettiği 
tomrukların yüzde 25'i de her şahsa ayrı ayrı verilmektedir. Kooperatif, ortaklara ait hızar atöl
yesinde bu tomrukları işlemek suretiyle, mamul ve yarı mamul hale getirmekte ve pazarlamak
tadır. Yıl sonunda da, her ortağın kooperatife verdiği tomruk üzerinden, ortağına risturn öde
mektedir. 

Bu uygulama, ortak dışı muamele değildir. Her ortağın ayrı ayrı aldığı prim hakkı tom
ruk, gene ortakların kurduğu atölyede işlenmekte ve ortaklar adına pazarlanmaktadır. Bu ne
denle de, bu işlemler ortak dışı muamele sayılamaz. 
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Bu, çok doğru, ülke gerçeklerine ve yasalara uygun, orman köylüsünün çehresini değişti
rebilecek görüşlere karşı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, maalesef, ters bir uygulama içindedir. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı, "ey orman köylüsü, ormandan prim olarak aldığın tomru
ğu kendin satarsan veya kooperatifin pazarlarsa, Kurumlar Vergisi vermeyeceksin; ama, kur
duğun kooperatif hızar atölyesi kurar da..." 

BAŞKAN — Sayın Kırlı, bu konu, zannediyorum 3 dakikada bitirilecek bir konudur diye 
zatı âlinize söz verdim; ama, konuşmanız, bir genel görüşme havası içerisinde 10 dakikayı geçti. 

t. ÖNDER KIRLI (Devamla) — Bitiriyorum. 
BAŞKAN — Rica ediyorum. Toparlayınız efendim. 
t. ÖNDER KIRLI (Devamla) — Toparlıyorum efendim. 
Sayın Başkanım, önemli bir konu, izin verirseniz... 
BAŞKAN — Buyurun. 
t. ÖNDER KIRLI (Devamla) — "... ama kurduğun kooparetif hızar atölyesi kurar da, 

bunu senin adına pazarlarsa, Kurumlar Vergisi ödeyeceksin" diyor. Devletin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığı ise, köylüye, "önce kooperatif kur, sonra hızar atölyesi aç, seni destekleye
lim, her birinize ürettiğinizin yüzde 25'ini vereyim; bunu yaparsan Kurumlar Vergisinden 
muafsın" diyor. 

Değerli arkadaşlarım, soruyorum: Orman köylüsü ne yapsın? Yüzbinlerce aileyi ilgilendi
ren bir konuda, devletin iki ayrı bakanlığı birbirine zıt bir uygulama içindedir, tki bakanlık 
arasında koordinasyon yoktur; arada orman köylüsü ezilmektedir. Bakınız, Balıkesir'in Dur-
sunbey İlçesinin tsmailler Köyü Orman Kooperatifinden, sadece 1990 yılı için istenen Kurum
lar Vergisi 385 milyon liradır. Bu paranın ödenmesi mümkün değildir. Israr halinde, atölyeleri 
satılacak, kooperatif dağılacaktır. 

Bu şekilde kooperatiflere çıkarılan borç, kooperatifçiliği de, mevzuatı da yanlış yorumla
maktan kaynaklanmaktadır. Bu uygulamaya neden olan ve önceki Sayın Maliye ve Gümrük 
Bakanı döneminde, 20.12.1989 tarihinde çıkarılan bu iç genelge, tarımsal amaçlı kooperatifle
rin işlevi, amacı ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlandırma ve Destekleme Genel 
Müdürlüğünün raporu doğrultusunda yeniden ele alınmalıdır. Orman kooperatifleri gibi, ta
rımsal amaçlı kooperatiflerin işleyiş tarzını bilen, kooperatiflerin bir ticarî şirket statüsünde 
olmadığını kavramış, yasaları bir yana bırakarak,nalıncı keseri gibi, "Ne olursa olsun daha 
fazla vergi" isterisi içine düşmeyen uzmanlarla çözüm aranmalıdır. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığının, sorunun üzerine eğilmesini ve acilen iç genelgesini de
ğiştirmesini diliyorum. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Buyursunlar Sayın Maliye Bakanı. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (istanbul) — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; Sayın Kırlı, tarımsal amaçlı kooperatiflere uygulanan Kurumlar Vergisiyle ilgili 
olarak bir konuyu burada açıklamaya çalıştı, bazı sıkıntıların olduğunu beyan etti. Zannedi
yorum, bu sıkıntıların temelinde de, bu Kanunun iyi tefsir edilememesi, tam olarak yorumla-
namaması hususunun bulunduğunu kendisi de ifade etti. Ben de aynı şeyi, maalesef, kendisi 
için söyleyeceğim. Kanun, kendi ifade ettiği şekilde değil, tebliğde ifade edildiği şekildedir. 
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Gelmeden önce onu tekrar inceledik. Ben, müsaadenizle, tekrar bu konunun uygulama detay
larına biraz gireyim. 

1163 sayılı Kooperatifler Kanununa ya da özel kanunlarına göre kurulan üretim, tüketim, 
kredi, satış, yapı vesair tüm kooperatifler, genelde Kurumlar Vergisi mükellefidir. Ancak, koo
peratiflerden amaç, sermaye şirketleri gibi, ortağın sermaye payına en yüksek temettüü dağıt
mak değildir. Kooperatiflerin kuruluş amacı, yeter derecede ekonomik güce sahip olmayan or
takların, meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını, karşılıklı yardım, dayanışma veya kefalet sure
tiyle karşılamaktır. 

Kooperatiflerin bu amacı dikkate alınarak, Kurumlar Vergisi Kanununun bir başka mad
desiyle, belirli şartları taşıyan kooperatifler, Kurumlar Vergisinden muaf tutulmuşlardır. Ta
rımsal amaçlı kooperatifler, bu şartları taşımaları halinde, Kurumlar Vergisinden muaf ola
caklardır. Kurumlar Vergisinden muaf olma şartları, kooperatiflerin kolayca uyabilecekleri şart
lardır. Buna göre, tarımsal amaçlı kooperatifler, anasözleşmelerine -Sayın Kırlı da biraz önce 
kısmen bahsetti- sermaye üzerinden kazanç dağıtılamaycağı, idare meclisi başkan ve üyelerine 
kazanç üzerinden hisse verilmeyeceği, ihtiyat akçelerinin ortaklara dağıtılmayacağı, münhası
ran, ortaklarla iş görüleceği hükümlerini yazacaklar ve bu şartları, çalışırken kesinlikle ihlâl 
etmeyecekler. Ayrıca, Kurumlar Vergisi muaflığından yararlanabilmek için, kurulmuş olan bir 
üst birliğe üye olması gerektiğinden, Sayın Kırlı da burada bahsetti. Tarımsal amaçlı bir koo
peratifin anasözleşmesinde bu şartlar yoksa, hemen değişiklik yaparak, kolayca, Kurumlar Ver
gisinden muaf olabiliyor. 

Diğer taraftan, Kurumlar Vergisi Kanununda, kooparetifler için getirilen bir başka imkân 
da, risturn istisnasıdır. Tarımsal amaçlı kooperatiflerde, üretici olan ortaklardan belli bir be
delle satın alınan ziraî ürünler yahut da orman ürünleri, kooperatif tarafından en iyi şartlarla 
pazarlanır. Bu satıştan müspet bir gelir elde edilmişse, hu gelirden, kooperatifin masrafları çık
tıktan sonra, kalan gelir ortaklara dağıtılır. 

Şimdi, burada önemli bir nokta var: Bu dağıtımlar, her ortağa, kooperatife sattığı ürün 
miktarıyla orantılı olarak yapılırsa, değıtılan bu kazanç, risturn istisnası olarak Kurumlar Ver
gisinden müstesna tutulur. Anlaşmazlık buradan çıkıyor. Ortağa dağıtılan risturnlar, ortak bün
yesinde de Gelir Vergisine tabi tutulmaz. 

Orman köylerini kalkındırma kooperatiflerinde, kooperatif, orman idaresinden aldığı tom
ruk kesim işini ortaklarına yaptırır. Ortaklar, bu kesim için belli bir ücret alır. Ayrıca, kesilen 
tomruğun yüzde 25'i orman idaresince, maliyet bedelinden, kooperatife bırakılır. Kooperati
fin, bu tomrukların satışından elde ettiği geliri, ortaklarına, her ortağın kestiği tomruk mikta
rıyla orantılı olarak dağıtması halinde, -anlaşmazlık burada çıkıyor- dağıtılan bu kazançlar, 
risturn olarak, Kurumlar Vergisine ve Gelir Vergisine tabi tutulmaz. 

Sayın Başkan, bu vesileyle, Sayın Kırh'nın, eğer şikayet ettiği bir durum varsa, onu da 
özel olarak inceleteceğimi buradan belirtir, hepinize saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. — Kamu iktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda bağımsız milletvekillerine düsen 1 üyelik için 
aday olmak isteyen bağımsız milletvekillerinin müracaatlarına ilişkin Başkanlık duyurusu 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonuna bağımsız bir 
milletvekili üyeliği düşmektedir. Şu ana kadar bağımsızlardan bir müracaat vaki olmamıştır. 
Tekrar, bağımsız milletvekili arkadaşlarıma, Meclis Başkanlığına müracaat etmelerini hatırlat
mak istiyorum. 

Gündeme geçiyoruz. 

C) TEZKERELER VE ÖNEGELER 

1. — Almanya ve isviçre'ye gidecek olan Devlet Bakanı Kemal Akkaya 'ntn dönüsüne kadar, Devlet 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/1549) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır; okutup bilgilerinize sunacağım: 

Türkiye! Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 17-23 Şubat 1991 tarihleri arasında Almanya ve isviçre'ye 

gidecek olan Devlet Bakanı Kemai Akkaya'nın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet 
Bakanı Mehmet Keçeciler'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
2. — Sovyet Sosyalist Cumhuriytler Birliğine gidecek olan Sağltk Bakanı Halil Şıvgtn'm dönüsüne 

kadar, Sağltk Bakanlığına, Devlet Bakanı Recep Ercüment Konukman'ın vekillik etmesinin uygun görül
düğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1550) 

BAŞKAN — Bir diğer tezkereyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 17-28 Şubat 1991 tarihleri arasında Sovyet Sosyalist Cum
huriyetler Birliği'ne gidecek olan Sağlık Bakanı Halil Şıvgın'ın dönüşüne kadar; Sağlık Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Ercüment Konukman'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzeri
ne, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunurım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. — Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek'in 
ölmüşüne kadar, Kültür Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Yazar'ın vekillik etmesinin uygun görüldü
ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1551) . 

BAŞKAN — Bir diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
"Türk Kültür Haftası'nın açılışını yapmak üzere, 18-22 Şubat 1991 tarihleri arasında Ku

zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek olan Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek'in dönüşü
ne kadar; Kültür Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Yazar'ın vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

4. — Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Hollanda ve Fransa'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in dönüşüne kadar, Dışişleri Bakanlığına Millî Savunma Bakanı H. Hüs
nü Doğan'm vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1552) 

BAŞKAN — Bir diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 19 Şubat-2 Mart 1991 tarihleri arasında Amerika Birleşik 

Devletleri, Kanada, Hollanda ve Fransa'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı A. Kurtcebe Alpte
moçin'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Millî Savunma Bakanı H. Hüsnü Doğan'm 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

KAMER GENÇ (Tunceli) — O tezkere ne zaman yazılmış. 
BAŞKAN — Efendim, bundan sonra gelen tezkereler durmu aydınlatır. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — O zaman bir yanlışlık olmuş. 
BAŞKAN — Yanlışlık olmadığını anlarsınız şimdi. 
Bilgilerinize sunulur. 

5. —Başbakanın önerisi üzerine, Millî Savunma Bakam H. Hüsnü Doğan'm, bakanlık görevin
den alındığına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1553) 

BAŞKAN — Bir diğer tezkereyi okutuyorum: 
t 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: Başbakanlığın 22 Şubat 1991 tarihli ve 08-3-1/1-06195 sayılı yazıları. 
Millî Savunma Bakanı H. Hüsnü Dojan'ın, Başbakanın önerisi üzerine, bakanlık göre

vinden alınması, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 109 uncu maddesi gereğince uygun görül
müştür. 

Bilgilerinize sunarım. 
Turgut özal 

Cumhurbaşkanı 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, şu tezkere üzerinde konuşabilir miyiz? 

BAŞKAN — Efendim, bundan önceki tezkere, daha evvelki tarihte verilen bir görev dola
yısıyla Millî Savunma Bakanının vazifelendirilmesi ile ilgilidir ve daha evvelki tarihlidir; onu 
okuduk. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Hayır, o zaman şu tezkere üzerinde bir görüşelim. 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim. Bilgilerinize arz ediyoruz, bilgilendiriyoruz zatı âlinizi. 

6. — Açık bulunan Millî Savunma Bakanlığına, yeni bir tayin yapılıncaya kadar, Devlet Bakanı 
Mehmet Yazar'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1554) 

BAŞKAN — Bir diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: Başbakanlığın 22 Şubat 1991 tarihli ve 08-3-1/1-06196 sayılı yazıları. 
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Açık bulunan Millî Savunma Bakanlığına, yeni bir tayin yapılıncaya kadar, Devlet Bakanı 
Mehmet Yazar'ın vekillik etmesi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 113 üncü maddesi gere
ğince uygun görülmüştür. 

Bilgilerinize sunarım. 
Turgut özal 

Cumhurbaşkanı 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
7. — Amerika Birleşik Devletleri, Kanada Hollanda ve Fransa'ya gidecek olan Dışişleri Bakam 

Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in dönüsüne kadar Dışişleri Bakanlığına vekalet etmesi uygun görülen Millî 
Savunma Bakanı H. Hüsnü Doğan Bakanlık görevinden alındığından, Dışişleri Bakanlığına, Devlet 
Bakanı Güneş Taner'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1555) 

BAŞKAN — Bir diğer tezkereyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 15 Şubat 1991 gün ve 39-06-13-91-75 sayılı yazımız. 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 19 Şubat-2 Mart 1991 tarihleri arasında Amerika Birleşik 

Devletleri, Kanada, Hollanda ve Fransa'ya giden Dışişleri bakanı A. Kurtcebe Alptemoçin'in 
dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Millî Savunma Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın vekillik et
mesi, ilgi yazımızla uygun görülmüştü; ancak, H. Hüsnü Doğan'ın Bakanlık görevinden alın
ması sebebiyle, Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Güneş Taner'in vekillik etmesinin, Başba
kanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
8. — İçel Mületveküi Durmuş Fikri Sağlar'm (6/377, 6/386, 6/406, 6/409, 6/668, 6/719, 

6/720, 6/721, 6/794, 6/810, 6/888, 6/916, 6/1037, 6/1076) numaralı sözlü sorularım geri aldığına 
ilişkin önergesi (4/285) 

BAŞKAN — Soru önergelerinin geri verilmesine ilişkin önerge vardır, okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin sözlü sorular kısmının; 
33 üncü sırasında yer alan (6/337), 
39 uncu sırasında yer alan (6/386), 
46 ncı sırasında yer alan (6/406), 
59 uncu sırasında yer alan (6/409), 
263 üncü sırasında yer alan (6/668), 
320 nci sırasında yer alan (6/719), 
322 nci sırasında yer alan (6/720), 
324 üncü sırasında yer alan (6/721), 
350 nci sırasında yer alan (6/794), 
375 inci sırasında yer alan (6/810), 
449 uncu sırasında yer alan (6/888), 
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473 üncü sırasında yer alan (6/916), 
567 nci sırasında yer alan (6/1037) ve 
618 inci sırasında yer alan (6/1076) esas numaralı sözlü soru önergelerimi geri alıyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 22 Şubat 1991 

Durmuş Fikri Sağlar 
tçel 

BAŞKAN — Soru önergeleri geri verilmiştir. 

D) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI ÖNERGELERI 

1. — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün ve 42 arkadaştmn, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu
nun yayınlan konusunda genel görüşme açümastna ilişkin önergesi (8/37) 

BAŞKAN — Genel Görüşme önergeleri vardır, okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhurbaşkanı özal, 17 Şubat 1991 akşamı TRT'nin birinci kanalında tüm kamuoyuna 
yaptığı açıklamalarla, sorumsuzluğun en açık örneğini vermiştir. Cumhurbaşkanı'nm sorum
suzluğu bir sorumluluğu da aşarak, yeni sorumsuzluklar zincirinin oluşturulmasına neden ol
maktadır. Zira, Cumhurbaşkanının sorumsuzluğuna TRT Kurumu da yeni bir sorumsuzluk 
uygulamasıyla katılmıştır. Aile tartışmalarına ekranını açan ve bir partinin il başkanlığı seçimi 
kampansayına katılan TRT, yayın esaslarını çiğnemiş; Anayasanın 133 üncü maddesini ihlal 
etmiştir. Ülkemizde sorumlulukların hiyerarşik olduğunu biliyoruz, Ancak, sorumsuzlukların 
da, sorumluluklar gibi müteselsil olduğunu bu olayda öğrenmiş bulunuyoruz. 

Cumhurbaşkanının değerlendirmesi, tabii ki, bir kez daha tarafsız olmadığının açık kanı
tıdır. Tabii ki, bir Cumhurbaşkanı'nın bir partinin siyasî seçimleri ortamında, eşinin destek
lenmesini istemesi, bunu demokratik teamüllere ve kurallara karşın, kural dışı yollarla baskı 
kullanarak gerçekleştirmeye çalışması, dünyada örneği görülmemiş bir sansasyondur ve tabiî 
ki, bu sansasyonun suçlanan kahramanları olan Akbulut Hükümeti, Savunma Bakanı Doğan, 
içişleri Bakanı Aksu, Devlet bakanları Keçeciler ve Çiçek, kişiliklerine yöneltilen tahribatın 
doğrudan ilgilileridir ve ne yapacakları ya da yapmayacakları onları ilgilendirir. Ancak, bu 
kişiler, kendi kişiliklerinin yanı sıra, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin birer üyesidirler. Do
layısıyla, sorumsuz Cumhurbaşkanı, sorumsuzluğunun gereği olarak, kişilere yönelik değer
lendirmelerinde mütecaviz davranırken, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin şahsına ve üyele
rine de, sorumsuzca saldırımış olmaktadır. 

Bu nedenle, öncelikle ilgili Hükümet üyelerinin, ülke sorumluluğu ve yaptıkları yeminin 
gereği olarak, bu sorumsuzluk karşısında, sorumluluklarının gereğini yapmaları kamuoyunda 
beklenmektedir. 

Bu gerekler, tabiî ki, Cumhurbaşkanına yönelik olmalıdır. Cumhurbaşkanının sorumsuz
luğu, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve üyelerine açık hakarete yönelmesi; Hükümetin ve üye
lerin karşı tavır almalarını engellemez. 

Yasalarımı/, hiçbir /aman ve durumda, bir sorumsuz suçlunun sorumsuzluğuna katılarak, 
hiçbir makam veya kişiye suç işleyebilme sorumsuzluğunu tanımamaktadır. Taraflılığı, yanlış
lığı, kamuoyunu aldatışı ile birçok belge vermiş bulunan TRT Kurumu ve onun Genel Müdürü 
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Kerim Aydın Erdem, Cumhurbaşkanının sorumsuzluğuna TRT Kurumunu alet ederek, sorum
suzca suç işlemiştir. TRT'nin burada yaptığı, yasalarımızca suç sayılan bir fiilin ve davranışın 
yayın yoluyla yapılmasını sağlamasıdır. 

Bu olayın haber değeri taşıdığı yolundaki görüş ise geçersizdir. Çünkü, bu açıklama TV-1 
kanalında yayınlanırken, aynı gün TV-2 ve 5 inci kanallarında yer almamıştır. Haber değeri 
olan bir olay neden TV'nin 2 nci ve 5 inci kanalı için değersiz görülmüş ve yayınlanmamıştır? 
Bu da, olayın, haber değeri tanımlamasıyla savunulmasının geçersizliğini ortaya koymaktadır. 

TRT Kurumu, Cumhurbaşkanının her konuştuğunun haber değeri olduğunu ileri sürü
yorsa, öncelikle, ülkemizin geleceği ile ilgili olarak ABD Başkanı Bush ile yaptığı telefon gö
rüşmelerinin içeriğini açıklaması gerekmektedir. Bu haberlerde, "Telefonla görüştüler", "Körfez 
krizi ve Ortadoğu konusunda görüş teatisinde bulundular" yollu açıklamaların ne kadar ha
ber değeri olduğu tartışılmalıdır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin ve üyelerinin manevî şahsına, yayın yoluyla hakaret 
edilmesine doğrudan alet olmuş ve edilmiş, ağır hizmet kusuru işlemiş Türkiye Radyo ve Tele
vizyon Kurumunun yayınlarının ve uygulamalarının Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Ku
rulunda tartışılması, artık bir zorunluluk haline gelmiştir. 

Bu nedenle; Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 99 ve 100 üncü maddeleri gereğince genel görüş
me açılmasını arz ve teklif ederiz 

Saygılarımızla. 
Tayfur Ün 

Bilecik 
Mahut Keçeli 

Adana 
Ali Uyar 

Hatay 
Birgen Keleş 

tzmir 
Eşref Erdem 

Ankara 
M. Erdoğan Yetenç 

Manisa 
Fuat Atalay 
Diyarbakır 
Ali Şahin 

Kahramanmaraş 
Kâzını, Ulusoy 

Amasya 
Enis Tütüncü 

Tekirdağ 
Durmuş Fikri Sağlar 

tçel 
Ahmet Ersin 

tzmir 

Ömer Çiftçi 
Ankara 

M. Kemal Duduoğlu 
Hatay 

Öner Miski 
Hatay 

t. önder Kırlı 
Balıkesir 

M. tstemihan Talay 
tçel 

Kenan Süzer 
Tokat 

Mustafa Tİmisi 
tstanbul 

Erol Ağagil 
Ankara 

Mehmet Turan Bayazıt 
tzmir 

Veli Aksoy 
tzmir 

Neccar Türkcan 
tzmir 

Ekrem Kangal 
Sivas 
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Ayhan Arifağaoğlu Rıza Yılmaz 
Artvin Ankara 

Ali Haydar Erdoğan Cumhur Keskin 
istanbul Hakkâri 

Zeki Ünal Kamer Genç 
Eskişehir Tunceli 

Gürcan Ersin Mustafa Çakır 
Kırklareli Giresun 

Musa Gökbel A. Hüdai Oral 
Muğla Denizli 

Mehmet Dönen trfan Gürpınar 
Hatay Kırklareli 

Mustafa Kul Mehmet Fuat Erçetin 
Erzincan Edirne 

Mehmet Can Hilmi Ziya Postacı 
Adana Aydın 

Mehmet Kahraman Cemal Şahin 
Diyarbakır Çorum 

Rıza Ilıman 
Çorum 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
önerge gündemde yerini alacak, genel görüşme açılıp açılmaması hakkındaki öngörüş-

me, sırasında yapılacaktır. 

2. — Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün ve 14 arkadasvun, körfez krizinin ekonomimizde 
ve toplum hayatımızda yel açtığı olumsuz etkiler ve bu krizden kaynaklanan kayıpları telâfi edecek tedbir
ler konusunda genel görüşme açûmastna ilişkin önergesi (8/38) 

BAŞKAN — Diğer önegeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Körfez krizinin ekonomimiz ve toplum hayatımız üzerinde yarattığı olumsuzluklar gide

rek yaygınlaşmaktadır. Başta turizm, ihracat, taşımacılık ve dış taahhüt sektörleri olmak üze
re, ekonomik hayat krizden ciddî biçimde etkilenmiştir. Üretim yavaşlamış, işten zorunlu çı
karmalar büyük sayılara varmış ve piyasalar genel bir durgunluk içine girmişlerdir. 

Türk ekonomisinin bütün makro dengeleri bozulmuştur. Krizin, kamu kaynaklarının da
ğılımını, ödemeler bilançosunu, yaürım planlarını, yabancı sermaye akımını ve istihdamı olumsuz 
yönde etkileyeceği anlaşılmıştır. Söz konusu etkilerin bir kısmı ölçülebilir niteliktedir. Ancak, 
daha önemlisi, geniş halk yığınları üzerinde etkisini bir süre devam ettirecek olan ölçülemeyen 
nitelikteki faktörlerdir. Ülkenin geniş kesimlerini teşkil eden esnaf ve tüccarlarımız, çiftçileri
miz ve işçilerimiz, bir yandan durgunluğun, diğer yandan enflasyonun etkileri altında, çok ciddî 
sıkıntılara maruz kalmışlardır. 

Hükümetin, böyle geniş kapsamlı bir ekonomik kriz karşısında hızla harekete geçmesi ve 
bir sosyal çöküntüyü engelleyecek politikaları uygulamaya koyması kaçınılmazdır. Zira, son 
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10 yılda yaşanan bütün krizlerin faturasını, ne yazıkki geniş halk kitleleri ödemiştir. Bu defa 
da faturayı yine halkın ödemesi ihtimali son derece yüksektir. 

Krizden zarar gören bir ülke sıfatıyla, Türkiye'ye verilen ve verilecek olan hibe ve kredile
rin objektif kriterlere dayalı bir mekanizma içinde ilgili sektörlere, firmalara ve geniş kesimlere 
yansıtılması gerekmektedir. 

Netice olarak, Körfez krizinin ekonomimizde yol açtığı kayıpları tespit ve başta doğrudan 
zarar gören sektörler, firmalar olmak üzere, kısa ve uzun vadeli kayıpları telafi edecek tedbir
leri belirlemek amacıyla, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddesi uyarınca genel 
görüşme açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Tevfık Ertüzün Abdullah Aykon Doğan 
Zonguldak İsparta 

Ertekin Durutürk Mustafa Çorapçıoğlu 
İsparta Balıkesir 

Adil Aydın Güneş Müftüoğlu 
Antalya Zonguldak 

Ahmet Uncu Turgut Yaşar Gülez 
Kahramanmaraş Bolu 
Orhan Şendağ Fuat Kılcı < 

Adana tzmir 
Mehmet Çakıroğlu Şinasi Altıner 

Trabzon Zonguldak 
trfan Demiralp Abdullah Ulutürk 

Samsun Afyon 
Mehmet Korkmaz 

Kütahya 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
önerge, gündemde yerini alacak, genel görüşme açılıp açılmaması konusundaki öngörüş-

me, sırasında yapılacaktır. 

3. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 18 arkadaşının, Cumhurbaşkanının beyan ve davra
nışlarıyla. Anayasada kendisine verilen görev ve yetkileri aşıp aşmadığı ve taraf sizliğini yitirip yüirmediği 
konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/39) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasamızın 101 inci maddesinde "Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği ke

pilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer" denilmektedir. 
1987 genel seçimlerinde, bugünkü Cumhurbaşkanının kurucusu olduğu Anavatan Partisi, 

antidemokratik seçim sistemiyle yüzde 36'lık oy oranıyla, TBMM'deki üye sayısının yüzde 65'ine 
sahip olmuştur. ANAP'ın bu şekilde azınlık oylarıyla TBMM'de çoğunluğu eline geçirmesi, 
demokratik kurallara ters düştüğü gibi, Türk kamuoyunda da tartışması devam ederken ve da
ha sonra yapılan 26 Mart 1989 tarihindeki genel mahallî seçimlerde ANAP'ın oy oranı yüzde 
21.8'e düşmüşken ve tüm kamuoyu ANAP'ın bu yenilgisinden sonra Türkiye'de bir an önce 
erken genel seçim yapılmasını beklerken, ANAP Genel Başkanı Turgut özal, tüm tepkilere 
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rağmen Cumhurbaşkanı adayı olmaktan çekinmeyip ve sadece ANAP'lı milletvekillerinin oyunu 
alarak bir partinin grup başkanı seçilir gibi Cumhurbaşkanı seçilmiştir. 

Cumhurbaşkanı seçilme yöntemi ve taban desteği tartışılırken o koltukta oturma duru
muna ve tartışılmasına bakmadan, Anayasanın 104 üncü maddesinde sayılan Cumhurbaşka
nının görev ve yetkilerini aşarak Anayasanın 105 inci maddesindeki "sorumsuzluk" halini kul
lanarak; TBMM'nin çalışmalarına müdahale ederek, kimi zaman da TBMM'ni dışlayarak ve 
Hükümeti etki altına alarak fiilî bir başkanlık sistemini oluşturmanın çabasına girişmiştir. 

Cumhurbaşkanının, Anayasa ve diğer kanunlarda Başbakan ve ilgili bakanın imzalarına 
gerek olmaksızın tek başına yapabileceği belirtilen işlemler dışındaki bütün kararları, Başba
kan ve ilgili bakanların imzalaması ve bu kararlardan Başbakan ve ilgili bakanların sorumlu 
olmasına karşın, bu kararların oluşmasında ve alınmasında en önemli söz sahibi olmakta, tel
kin ve emirlerle sorumluluğu başkalarına ait olmak üzere bir süre kararların kaynağı ve hazır
layıcısı olmaktadır. Siyasal, sosyal ve ekonomik politikalarının oluşmasında tek söz sahibi ve 
tek belirleyici olmaktadır. 

Cumhurbaşkanı, devletin başı olması gerekirken, bu sıfatla Türkiye Cumhuriyetinin ve 
Türk Milletinin birliğirii temsil etmesi gerekirken ve tarafsız olması gerekirken, taraf olduğunu 
gizleme gereğini dahi duymadan, açık açık taraf olduğunu ve tarafsız davranmasının mümkün 
olamayacağını ifade etmekten çekinmemekte, sadece siyasî partiler arasında taraf olma konu
sunu da aşarak, kurucusu olduğu partinin içinde bir grubun tarafını tutarak ve diğer grupları 
karşısına alarak bir hizip başı gibi bir parti içerisinde faaliyet göstermekten kendisini alıkoya-
mamış ve Cumhurbaşkanlığı sıfatını kullanarak, karşı gruptaki insanları tehdit ederek ve kişi
sel bazda çirkin ithamlarla, yaralayıcı ve küçültücü ifadeler kullanarak sadece parti içinde bir 
gruptan yana olmaktan da öte, kendi ailesinin partide etken olması konusunda girişimlerde 
bulunmayı çağdaş ve demokratik bir gelişme yutturmacasıyla kamuoyuna kabul ettirme girişi
minde bulunmuştur. 

Anayasanın 101 inci maddesinde belirtilen, "Cumhurbaşkanı seçilen kimsenin varsa par
tisi ile iliştiği kesilir" hükmü, herhalde "sadece o partiden kaydı silinir, ancak o partiyle ilişki
leri devam eder" anlamında olmaması gerekir. Anayasanın bu maddesini köyuluş amacına gö
re yorumladığımız zaman, Cumhurbaşkanını Anayasa suçu işlemiş olarak kabul etmemiz ge
rekmektedir. Yine, Anayasanın 104 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının, Anayasanın uy
gulanmasını ve devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetleme gibi bir görevi var 
iken; Anayasayı ihlal eden, devlet düzenini ve uyumlu çalışmayı bozan, tarafsız olmayan, Meclisi 
dışlayan, Hükümeti etki altına alan ve bir ailenin, bir zümrenin yönetim şekli olarak tanımla
nan oligarşik yönetim heveslerini bastıramayan Cumhurbaşkanının, Anayasada kendisine ve
rilen görev ve yetkileri aşıp aşmadığı ve tarafsızlığını yitirip yitirmediği konusunda Anayasa
nın 98 ve İçtüzüğün 99 ve 100 üncü maddeleri gereğince genel görüşme açılmasını saygıları
mızla arz ederiz. 

Mustafa Kul Rıza Ilıman 
Erzincan Çorum 

Erol Ağagil Cemal Şahin 
Ankara Çorum 

Birgen Keleş Kenan Süzer 
izmir Tokat 
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Ali Şahin 
Kahramanmaraş 

Mehmet Turan Bayazıt 
İzmir 

Mustafa Çakır 
Giresun 

Mehmet Fuat Erçetin 
Edirne 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 

Ayhan Arifağaoğlu 
Artvin 

Veli Aksoy 
tzmir 

Tayfur Ün 
Bilecik 

Mahmut Keçeli 
Adana 

Ömer Çiftçi 
Ankara 

Ahmet Ersin 
tzmir 

M. Cevdet Selvi 
Eskişehir 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge, gündemde yerini alacak ve genel görüşme açılıp açılmaması konusunda öngörüş-

me, sırasında yapılacaktır. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

9. — Malezya Meclis Başkanının resmî daveti üzerine Malezya'ya gidecek olan Parlamento heye
tinde yer alacağı daha önce bildirilen Kocaeli Milletvekili Onur Kumbaracıbası'nın bu seyahatten feragat 
etmesi nedeniyle, yerine Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'in SHP Grup Başkanlığınca aday gösterildi
ğine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1548) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup bil
gilerinize sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

3 - 9 Mart 1991 tarihleri arasında, Malezya Meclis Başkanının resmî davetine istinaden, 
Başkanlığımda bir Parlamento Heyetimizin Malezya'ya yapacağı ziyaret için, SHP Grubun
dan daha önce katılacağına dair ismi bildirilen Sayın Onur Kumbaracıbası'nın, seyahatten fe
ragat etmesi nedeniyle, adı geçen Milletvekilimizin yerine, SHP Grup Başkanlığınca Giresun 
Milletvekili Sayın Mustafa Çakır aday gösterilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesi gereğince, Genel Kurulun bilgisine sunulur. 

t. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

Gündemin, "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler" kıs
mına geçiyoruz. 
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V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — İzmir Milletvekili HU Aksoy ve 23 arkadaşının, Arifiye - Sincan çift hatlt demiryolu inşaa-

ttndan vazgeçilmesinin nedenlerim tespit etmek amaayla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/97) 
BAŞKAN — Gündemin 1 inci sırasındaki, tzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 23 arkadaşı

nın, Arifiye - Sincan çift hatlı demiryolu inşaatından vazgeçilmesinin nedenlerini tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesinin öngörüşmesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Hükümet?.. Buradalar. 
Geçen birleşimde Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergenin öngörüşmesi tamamlan

mış, oylaması tamamlanmamıştı. Bu itibarla, şimdi önergeyi tekrar oylarınıza arz ediyorum: 
ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Karar yetersayısı yok. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı yoktur. Birleşime 10 

dakika ara veriyorum. 
Kapanma Saati : 16.11 

» 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 16.26 

BAŞKAN : Başkanvekilİ Abdulhalim Araş 
KÂTİP ÜYELER : Mümin Kahraman (Çanakkale), İsmail Üğdül (Edirne) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 86 Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum. 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI (Devam) 

A) ÖNGÖRÜŞMELER (Devam) 
1. — izmir Milletvekili Veli Aksoy ve 23 arkadaşının, Arifiye - Sincan çift hatlı demiryolu inşaa

tından vazgeçilmesinin nedenlerini tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/97) (Devam) 

BAŞKAN — Gündemin 1 inci sırasındaki, tzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 23 arkadaşı
nın Meclis araştırması önergesinin müzakeresi tamamlanmış, oylamada karar yetersayısı bu
lunmadığı için birleşime ara vermiştik. 

Şimdi önergeyi tekrar oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Karar yetersa
yısı yoktur. 
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Bu sebeple, gündemdeki kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla gürüşmek için, 19.2.1991 ta
rihli 82 nci Birleşimde alman karar gereğince, 27 ŞubaU991 Çarşamba günü saat 14.00'te top
lanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16.28 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Türkiye ae kömürlü termik santrallerinde desülfüri

zasyon tesislerinin olmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Fahrettin Kurt'un yazdı cevabı (7/1845) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazilı olarak Başbakan Sayın Yıldırım Akbulut tarafından yanıtlan

masının sağlanmasına emirlerinizi saygılarımla dilerim. 30.1.1991 
Güneş Gürseler 

Tekirdağ Milletvekili 
1. Türkiye'de kömüre dayalı 15 termik santralden hiçbirisinde desülfürizasyon tesisi ni

çin yoktur? 
2. Bu konuda birşeyler yapılması düşüncesinde misiniz? 
3. Ne yapacaksınız? 

T.C. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 25.2.1991 

Basın ve Halkla ilişkiler 
Müşavirliği 

Sayı : 71.053-2-255 
Konu : Yazılı soru önergesinin cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 1. Başbakanlığa muhatap 5.2.1991 tarih ve 7/1845-6753/30173 Sayılı yazınız. 
2. Başbakanlığın 6.2.1991 tarih ve K.K.Gn.Md. 07/106-954/01517 Sayılı yazısı. 
Tekirdağ Milletvekili Sayın Güneş Gürseler tarafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen ve 

Sayın Başbakanımızca kendileri adına tarafımdan cevaplandırılması tensip edilen, Ülkemizde 
mevcut kömüre dayalı Termik Santrallarda desülfürizasyon tesisi kurulmamasının nedenlerine 
ilişkin yazılı soru önergesiyle ilgili cevaplar aşağıda sunulmuştur. 

1. Ülkemizde linyite dayalı Termik Santralların büyük bir kısmı, 1970 -1985 dönemi için
de tasarlanmış ve tesisine geçilmiştir. Termik Santrallarımızın planlama aşamasını içine alan, 
yukarıda belirtilen tarihlerde, Ülkemizde yayınlanmış bir hava kirliliği yönetmeliği bulunmak
taydı. Bilindiği gibi Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği 2 Kasım 1986 tarihinde Resmi 
Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu nedenle, Santralların tasarımında, santral 
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teknik verileri ve santrallarımızın bulunduğu yöredeki meteorolojik şartlar dikkate alınarak, 
baca gazı yayılım çalışması yapmak ve bu çalışma sonuçlarına göre baca yüksekliği, baca gazı 
çıkış hızı ve sıcaklığı seçilerek yer seviyesinde, uluslararası standartlara, örneğin WHO (Dünya 
Sağlık örgütü) sınır değerlerine uygun kükürt oksitleri konsantrasyonuna ulaşmak hedeflen
miştir. Bu tür bir çalışma "çevre"nin önem kazandığı 80'li yıllarda kurulan tüm santrallan
mızda takip edilmiştir. Nitekim, yukarıda belirtilen şekilde seçilen baca yüksekliği, baca gazı 
çıkış hızı ve sıcaklığı ile yer seviyesinde düşük kükürt oksitleri konsantrasyonuna ulaşmak müm
kün olmuştur. 

Ancak, 2 Kasım 1986 tarihinde yayınlanan Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinde, 
Termik Santrallar için yer seviyesi konsantrasyonları yerine, baca gazlanndaki kükürt oksitleri 
değeri esas alınmaktadır. Bu durumda bugün linyite dayalı tüm termik santrallanmızda baca 
gazı içindeki kükürt oksitleri değeri, yönetmelikde yer alan 1000 mg/Nm' değerinin üzerinde 
olup emisyon azaltıcı yeni önlemlerin alınmasını gerektirmektedir. 

2x150 MW gücündeki Çayırhan Termik Santralımızın tasarımı sırasında yapılan baca gazı 
yayılma çalışmaları sonucunda, söz konusu santralın yer seviyesinde yaratacağı kirlilik düzeyi
nin Dünya Sağlık örgütünce müsaade edilen sınır değerinin üzerinde kaldığı tesbit edilmiştir. 
Bunun üzerine ve Santralın bir kısım kredisini temin eden kredi kuruluşunun da konuyu bir 
kredi şartı olarak ileri sürmesi sonucunda, Çayırhan Termik Santralının kükürt oksitleri emis
yonunu azaltmak üzere bir Baca Gazı Desülfürizasyon tesisi ile teçhizi kararlaştırılmış ve ihale 
çalışmalarına 1985 yılında başlanmıştır. Söz konusu tesisle ilgili sözleşme 1988 yılında yürür
lüğe girmiş olup, şu anda montaj çalışmaları son aşamasına gelmiş bulunmaktadır. Tesisin içinde 
bulunduğumuz 1991 yılı içinde devreye alınması hedeflenmiştir. 

özetle, Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinin yayınlanmasından önce planlanmış 
bulunan linyite dayalı Termik Sandallarımızdan Çayırhan Termik Santralı dışında kalanlar, 
bir yönetmeliğin olmadığı dönemde kriter olarak kabul edilen düşük yer seviyesi konsantras
yonlarına ulaşılabildiği için, yine o dönemde yeni yeni başarılı olduğu ispat edilen desülfüri
zasyon tesisleriyle teçhiz edilmemiş bulunmaktadır. Bugün Çayırhan Termik Santralı Desülfü
rizasyon tesisi ise tamamlanma aşamasındadır. 

2. Yukarıda da belirtildiği gibi, Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinin yayınlan
masından ve Termik Santrallanmızda Yönetmelik uyarınca emisyonları azaltmak üzere önlemler 
alınmasının gerekli olduğunun ortaya çıkmasından sonra, işletmede ve tesis halinde olan Ter
mik Santrallanmızda alınması gereken önlemlerle ilgili bir çalışma yapılmıştır. 1987 yılında 
yapılan bu çalışma sonunda, santrallanmıza kurulması gerekli olan Desülfürizasyon tesisleri
nin, uygulanacak prosese bağlı olarak, toplam 1,5 Milyar DM. ile 3,5 Milyar DM. arasında 
değişebilen bir yatırıma ihtiyaç gösterdiği saptanmıştır. 

Gerekli olan yatırımın büyüklüğü gözönüne alındığında, tüm santrallanmıza aynı dönemde 
desülfürizasyon tesislerinin kurulmasının mümkün olmadığı görülmüş ve bu konuda santral-
liinn konumları da dikkate alınarak bir öncelik sıralamasının yapılması zorunlu olmuştur, ön
celik sıralaması çalışmaları TEK ve Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı ile koordineli bir biçimde 
yürütülmüş ve Kemerköy, Yatağan, Orhaneli, Soma ve Yeniköy Termik Santralları sıralaması 
yapılmıştır. 
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3. Yukarıda önceliği belirtilen Termik Santrallar Desülfürizasyon Tesislerinin kurulma
sına yönelik çalışmalar çerçevesinde öncelikle fizibilite çalışmaları yapılmış ve raporlar tamam
lanmıştır. Söz konusu raporlarda belirlenen yaklaşık yatırım bedelleri aşağıda sıralanmaktadır. 

— Kemerköy Termik Santralı (3X210MW) : 215 Milyon USD 
— Yatağan Termik Santralı (3x210MW) : 220 Milyon USD 
— Orhaneli Termik Santralı (1x210 MW) : 95 Milyon USD 
— Soma Termik Santralı (6x165 MW) : 400 Milyon USD 
— Yeniköy Termik Santralı (2x210 MW) : 150 Milyon USD 
Fizibilite raporlarında yer alan bu değerlerin Uluslararası bir ihalede daha düşük olması 

beklenmektedir. 
— Şu anda, yatırım programımızda yer alan Kemerköy Termik Santralı Desülfürizasyon 

Tesisi için kredi temini ve ihale çalışmaları sürdürülmektedir. 
— "Vatağan ve Orhaneli Termik Santralları Desülfürizasyon Tesisleri 1991 yılı yatırım prog

ramına dahil edilmiştir. 1991 yılı içinde bu tesislerle ilgili ihale şartnamelerinin hazırlanması 
hedeflenmiştir. 

— Soma ve Yeniköy Termik Santrallarına ait Desülfürizasyon Tesisleri için, 1991 yılı için
de inceleme, araştırma çalışmaları dışında ihaleye yönelik bir çalışma planlanmamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Fahrettin Kurt 

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı 

2. — Bingöl Milletvekili Haydar Baylaz'tn, Bingöl İli Gülbahar Barajına ilişkin sorusu ve Ba
yındırlık ve iskân Bakanı Cengiz AUmkaya'mn yazılı cevabı (7/1848) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve tskân Bakanı Sayın Cengiz Altınkaya tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 30.1.1991 
Haydar Baylaz 

Bingöl 
1. Bingöl ili Gülbahar barajının 1991 yapım programında olup olmadığı, 
2. Yapım programına alındı ise 1991 ödenek miktarının ne kadar olduğu, 
3. Yapım programında değil ise hangi yıl yapım programına alınacağı. 

T.C. 
Bayındırlık ve tskân Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 22.2.1991 
Sayı : A-13/-230/62-63-01/368 

Konu : Bingöl Milletvekili Haydar Baylaz'ın Yazılı Soru önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 5.2.1991 gün ve KAN.KAR.MD.:7/1848-6757/30183 sayılı 
yazısı. 

ligi yazı ilişiğinde alınan, Bingöl Milletvekili Haydar Baylaz'ın Bakanlığımıza yönelttiği 
yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
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Bingöl - Gözeler projesi kapsamında yer alan Gülbahar barajında 14 hm' suyun depolan
ması ve 1.572 hektar alanın da sulanması planlanmıştır. 

1991 yılı yatırım programında çok cüzi bir ödeneği bulunan söz konusu proje yaklaşık 
45.4 milyar TL.'lik bir yatırımı gerektirmekte olup, buna ilave olarak 200 milyon TL. daha 
ödenek sağlanmasına çalışılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Cengiz Altınkaya 

Bayındırlık ve tskân 
Bakanı 

3. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'm, Ankara Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alınan bir 
öğrencinin ölüm nedenine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakam Abdülkadir Aksu'nun yazdı cevabı (7/1858) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
1.2.1991 

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

Tevfik Koçak 
Ankara 

1. Ankara Emniyet Müdürlüğü siyasi şubede gözaltında bulunduğu sırada işkence sonu
cunda öldüğü iddia edilen Birtan Altıntaş isimli öğreıfci hangi gün gözaltına alındı? 

2. Birtan Altıntaş gözaltına alındıktan sonra kaç gün Emniyet Müdürlüğünde tutuldu? 
Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ne hangi gün gönderildi? Hastaneye gönderilme nedeni nedir? 

3. Birtan Altıntaş hangi gün ölmüştür? Nerede ölmüştür? ölüm nedeni nedir? 
4. ölen öğrencinin ölüm raporu halen kimdedir? Hastane yetkilileri ailesine ölüm nede

nini belirten raporu niçin vermiyor? 
5. DGM savcılarının ölüm raporunun açıklanmasına karşı çıktıkları doğru mudur? 
6. Birtan Altıntaş'ın Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında bulunduğu sırada ifadesini alan 

yetkililerin isimleri nedir? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Güvenlik Daire Başkanlığı 25.2.1991 

Sayı : 048805 
Şube : Top. 01. (E) 

Konu : Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 5 Şubat 1991 gün ve 7/1858-6782/30261 

sayılı yazısı. 
Ankara Milletvekili Tevfik Koçak tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

sunulan ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinde önesürülen 
hususlarla ilgili olarak hazırlanan cevap aşağıya çıkarılmıştır. 
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1-2-3. Yasadışı örgüt üyesi olup, halen cezaevinde tutuklu bulunan Alişan İbran'in suç 
ortağı Birtan Altınbaş, 9.1.1991 günü yakalanmış, ifadesine başvurulmadan açlık grevine baş
layarak, rahatsızlanan adı geçen 15.1.1991 günü hastaneye gönderilmiş ve hastanede ölmüştür. 

4-5-6. Birtan Altınbaş'ın Hastanede ölümü ile ilgili rapor, Ankara Devlet Güvenlik Mah
kemesi Cumhuriyet Başsavcılığındadır. 

Bağımsız yargıya intikal eden konu ile ilgili açıklama bağımsız mahkemelerindir. 
Arz ederim. 

Abdülkadir Aksu 
tçişleri Bakanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

86 NCI BİRLEŞİM 

26 . 2 . 1991 Sah 

Saat : 15.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 23 arkadaşının, Arif iye - 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) 

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

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

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

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

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

ı7. — Malatya Milletvekili Galip Demirel ve 65 arkadaşının, basın - yayın or
ganlarında yer alan, bazı milletvekillerinin yasama görevlerine ilişkin konularda görev 
ve yetkilerini meşru olmayan işlere alet ettiklerine dair iddiaların gerçeklik derecesini 
tespit etmek ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevî şahsiyetiyle ve milletvekille
riyle ilgili olarak kamuoyunda menfi imaj yaratılmasını önlemek amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/102) 

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

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

10. —• Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve 14 arkadaşının, Mardin İli Midyat 
İlçesi Budaklı Köyünde 21.5J990 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) 

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

12. — 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) 

13. — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Grup Başkanı ve İzmir Millet
vekili Erdal İnönü ile Grup başkanvekilleri Kocaeli Milletvekili Onur Kumbaracıbaşı 
ve istanbul 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) 

14. — 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 (il 0/109) 
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15. — 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) 

16s — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 11 arkadaşının, fındık ürünü ve üre
ticileriyle ilgüi sorunları ve bu konuda alınması gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/111) 

17. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müfıtüoğlu ve 10 arkadaşının, istanbul'da 
1990 yılında meydana gelen olayların gerçek nedenleri ile sorumlularını ve bu îl'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) 

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

19. — 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 sorumlularım tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/114) 

20. — 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) 

2îâ — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 11 arkadaşının, ÇITOSAN 
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) 

22. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk ve 12 arkadaşının, belediyelerin için
de bulunduğu idarî ve kanunî zo"rlukları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/117) 

23. — izmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu ve 13 arkadaşının, Hükümetçe izlenen 
tütün politikasının tütün üreticileri üzerindeki olumsuz etkilerini tespit etmek amacıyla 



Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/118) 

24. — 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) 

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

26. — 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, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/120) 

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

28. — 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/122) 

29. — 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/123) 

30. — 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/124) 

31. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak ve 10 arkadaşının, ülkemizde faaliyette 
bulunduğu iddia edilen KontrgeriUa örgütüyle ilgili iddiaları açıklığa kavuşturmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/125) 

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

33. — 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/126) 

34. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 13 arkadaşının, Devletin denetimi dışın
da, C1A ile işbirliği halinde olan ve Kontgerilla olarak bilinen gizli NATO örgütü
nün var olup olmadığını, varsa kuruluşundan beri faaliyetleri hakkındaki iddiaları 
açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/127) 

35. —• Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 29 arkadaşının, «özel Harp Dairesi» 
nin geçmiş faaliyetlerini incelemek ve Kontgerilla örgütüne ilişkin iddialara açıklık 
getirmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bit Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/128) 

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

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

38. — Bingöl Milletvekili llhami Binici ve 23 arkadaşının, Bingöl ili Yayladere 
ilçesi 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 Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/130) 

39. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer ve 9 arkadaşının, Diyarbakır İli Lice 
ilçesinde meydana geldiği iddia edilen olayların sorumlularını tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 

40. — 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 yollarım tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/132) 
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41. — 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) 

42. — 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) 

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

44. — 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) 

45. — 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) 

46. — 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) 

47. — 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) 

48. — 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 uyannca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/138) 

49. — Artvin Milletvekili Ayhan Arifağaoğlu ve 10 arkadaşının, körfez krizi ve 
savaşı nedeniyle muhtemel tehlikelere karşı gerekli sivil savunma önlemlerinin alın
madığı ve Sivil Savunma Fonunda toplanan paraların amacı dışında kullanıldığı id
dialarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyannca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/139) 
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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 Bakanımdan 
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 Hümi 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 mah
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 emeklile
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 gelen heyelandan zarar gören vatandaşlar için yaptırüacak konutlara ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/168) 

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

9. — Kocaeli Milletveküi 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 Şinasi Altıner'in, Karabük - Yenice karayolu ya-. 
pim çalışmalarının durdurulma nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru 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 Şendağ'ın, günlük bir gazetenin 3.11.1988 ta

rihli nüshasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına atfen verilen habere konu teş
kil eden olaya ilişkin Başbakandan sözlü sora önergesi (6/207) 

14. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Avrupa ülkelerinde çalışan Türk işçi
lerinin ailelerinin parçalanmasını önlemek için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü sora önerge» (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 tatilj 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 İçişleri Bakanından sözlü sora 
önergesi (6/334) (1) 

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

20. — Hakkâri Milletveküi 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 İçişleri Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/336) (1) 

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

22. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, televizyon yayınlarım 
izleyemeyen Kahramanmaraş İline bağlı ilçe ve köylere Ve Kahramanmaraş'da Sümer-
bank ikinci satış mağazasının ne zaman açılacağına ilişkin Başbakandan sözlü sora 
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 Çalışına ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü sora önergesi 
(6/277) 

24. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, TEK Toroslar İşletmesinin Çukurova 
Elektrik A.Ş.'ne devredilmesinden doğacak bazı sorunlara ilişkin Enerji ve Tabii 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 iskân 
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 §ahin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Nisan 
ayından bugüne kadar iller 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 Yatılı 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. — içel 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 çalışanlara 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. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Millî Savunma Bakam Ercan 
Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığı İdarî ve Malî işler Daire Başkam 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 sığınan 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 Bakanından söz
lü soru önergesi (6/393) <1) 

45. — Aydm Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, T. C. Ziraat Bankasınca tarım 
satış kooperatiflerine kullandırılan krediler için farklı faiz oranlan uygulandığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/405) (1) 

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

47. -T- 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 Kotü'in, istanbul Anakent Belediyesince ku
rulan şirketlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) (1) 

49. — istanbul Milletvekili Aytekin Kotil'in, istanbul Anakent Belediyesince 
25.3.1983 tarihinden bu yana gazetelere verilen ilanlar için yapüan 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 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/401) (1) 

52. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Emlak Bankasının amblemi de ilgili 
çalışmalara ve bu nedenle yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/328) 



— 11 — 

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
mndan sözlü soru önergesi (6/330) 

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

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

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

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

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

60. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, istanbul Valiliğince bazı sanatçıların 
konserlerinin yasaklandığı iddiasma ilişkin îçişleri Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/410) (1) 

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

62. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 1985 - 1988 yılları arasında hayali 
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 som önergesi (6/414) (1) 

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

65. — 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 Celikbaş'ın, tarım arazüerinin 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 İli Merkez İlçesi Aşağı 
ve Yukarı Molla Gürani mahallelerinin Merkez Belediyesi sınırlan içine alınmaması
nın nedenine üişkin 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 İbrahim Gürdarın, İsparta Tapu Sitil Müdürlüğü ile 
ilgili olarak Valilikçe yapılan tahkikata ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/431) (1) 

77. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Burdur 11 merkezindeki ilk ve orta 
dereceli okullarda görevli öğretmenlerin bir kısmının çeşitli köy ve 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 Kadım 
Gazetesine ödenen reklam ücretine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/433) (1) 

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

8i. — Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'm, 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 Milletveküi Rıza Yılmaz'ın, Emlak Bankasınca bir firmaya temi
natsız kredi verildiği ve Memduh Paşa Yalısının fabiş fiyatla satın alındığı iddialarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/435) (1) 

84*— istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, lig maçlarını izleyecek öğrenci
ler için bilet fiyatlarında tenzilat yapümasmın 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 genel 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 ü-
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 Dekanınca 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 İli 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 ilçesi 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. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Nihat Sargın ve Haydar Kutlu ile ilgili 
davayı izlemek isteyen vatandaşların maruz kaldıkları uygulamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/445) (1) 

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 Türkiye'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 üi Çumra İlçesi kapatılan 
ülkü ocakları başkanının bugüne kadar yakalanamamasının nedenine ilişkin îçişleri 
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 ismail Köse'nin, Devlet eski Bakanı Yusuf Bozkurt 
özal'ın yurt dışı seyahatler nedeniyle aldığı harcırah miktarına, Başbakanın tedavisi 
için yapılan harcamaya ve 1987 yılındaki yurt dışı seyahatlerde götürülen hediyelik 
eşyaların tutarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/458) (1) 

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 içişleri 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) 

103i — 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 Başkanvekillı'ğine yapılan atamaya üişkin 
içişleri 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. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcının, Ödemiş'te üniversite veya yüksekokul 
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/425) 

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

109. —r İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, 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 soru önergesi 
(6/467) (1) 

114. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt ilinde Belediye çöplüğü ola
rak kullanılan Kasaplar Deresinde bulunduğu iddia edilen cesetlere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/468) (1) 
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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'm, 26.4.1989 - 2.5.1989 tarih-
ieri arasında gözaltına alınan kişilere ilişkin içişleri Bakamndan 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) 

122,1 — 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 İrfan Demiralp'in, ilköğretim müfettişlerine ve mü
fettişlik için atama emri bekleyen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/484) (1) 

124. — istanbul Milletvekili Aytekin Kotifin, 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 som önergesi (6/486) (1) 

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

, 127. — tstanbul 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 tli Merkez Sanayi Karakolu görevlileri hakkında ne gibi işlemler yapıldığına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) (1) 

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

132. _ istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, îstanbul 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 SarıgüTün, Asil Nadir Şirketler Grubunun 
gümrüksüz ithalat yaptığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/513) (1) 

137. — Bingöl Milletvekili tlhami Binici'nin, Bingöl İli 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) 

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

140. — 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 İsviçre'de görüştüm» başlıklı habere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/515) (1) 

(86 ncı Birleşim) 
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142. — Balıkesir Milletvekili 1 önder Kırlı'nın, Muhammed Shakarchi üe İsviç
re'de yapıldığı iddia edilen toplantıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/516) (1) 

143. — izmir 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) 

147* — Niğde Milletvekili Mahmut öztürk'ün, Niğde İlindeki 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 soru 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 Sarıgül'ün, ortaöğretimde devamsızlık nede
niyle sımfta 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 som 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) 



— İt — 
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 ili Eruh ilçesi Fındık Bucağı 
Jandarma Tabur Komutanlığınca gözaltına abnan 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) 

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

159. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Sakarya - Hendek ilçesi 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 Fabrikasının 
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, istanbul Atatürk Havalimanı Güm
rük Müdürlüğünde ortaya çıkarıldığı iddia edilen hayalî ihracat olayına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/547) (1) 

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

164. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Sırnak 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 işçi 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 Şırnak ilçesine 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 ilçesi Kemerli Köyündeki 
bir çobanın bölgede görevli askerler tarafından öldürüldüğü iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/552) (1) 
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168. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak ilçesi Balveren Köyü ile 
Silopi ilçesi Ballıkaya Köyündeki vatandaşların güvenlik güçlerince mağdur edüdikleri 
iddiasına ilişkin 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. _ r Tunceli Milletveküi Kamer Genc'in, Eskişehir Cezaevindeki mtuklu ye 
hükümlülerin Aydın ve Nazilli cezaevlerine nakledilmelerinin nedenine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/556) (1) 

17H, __ 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 SarıgüTün, «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 Bi 
Aşağı Beyan Köyü yakınlarında meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru Önergesi (6/562) (1) 

177. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars Hinde jandarma tarafından 
gözaltına alman 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, PETKÎM'in özeüeştirilmesinin 
ne gibi sonuçlar doğuracağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/566) (1) 

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

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

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

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

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 açığına 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 cmuha-
faza ormanı» olarak ayrılan 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) 

195. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli İli Nazimiye İlçesi 
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 İline 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 İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) (1) 

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

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

205. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, emeklilere yakacak kredisi verî  
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 soru önergesi (6/498) 
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207. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Sabuncular Çay Fabrika-
«mn 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 iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

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

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

212. - - Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Bayburt ilinde 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 tli Maden Kasabası Ortaokulunun bu öğretim yılında 
öğretime açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/505) 

214j — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Fakir ve Muhtaç öğrencüere 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 I. önder Kırlı'nın, Millî Savunma eski Bakam Er
can Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığındaki görevleri sırasında yolsuzluk yaptığı iddia
sıyla hakkında Memurin Muhakematı Yasasına göre açüan soruşturmacın 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 Ersin'in, bazı bankalarca yürürlüğe konulacak 
memur emeklilerine çek kırdırma yasağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/602)(l) 

220. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, kendir ürüûü taban fiyatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/611) (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. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, demiryolları ve denizyolları ile 
seyahat yapacak emeklilerden ücret alınmamasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/511) 

224. — izmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Yortanlı ve Çaltıköru 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 resmi aracın servis yaptığı iddiasına İlişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/620) (1) 

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

227. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, 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 Bakanmdan 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 Bakanmdan sözlü soru önergesi 
(6/622) (1) 

230. — izmir Mületvekili Fuat Kdcı'nm, İzmir - Beydağ - Palamutcuk köy yo
luna ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/524) 

231. — izmir Milletvekili Fuat Kücı'nın, ödemiş İlçesindeki lise ve ortaokul için 
yeni binalar yapılıp yapılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som 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) 

233< — 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 tabirler 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-
beşpannak Mezrasında 2.10.1989 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ve olay
la ilgili olarak yapılan açıklamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/629) (1) 

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 toru önergesi 
(6/530) 

243. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, İzmir « Buca Cezaevine hüküm
lü ve tutuklularca telefon sokulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü toru 
önergesi (6/531) 
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244. — İzmir Milletvekili Ahmet 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 I. 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 sevkedilınediği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/635) (1) 

247. — Balıkesir Milletvekili t, önder Kırlı'nın, Bandırma Körfezinde faaliyet 
gösteren BAĞFAŞ işletmelerine ait fabrikaların bacalarından çıkan gazların çevre kir
lenmesine neden olduğu ve bu işletmelerin ruhsatsız çalıştırıldığı iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/636) (1) 

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 İline bağlı bazı köylerdeki 
vatandaşların toplu olarak göçe zorlandıkları iddiasına ve yerleşim bölgeleri sayısını 
azaltmak konusunda alınan önlemlere ilişkin içişleri 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) 

251j — 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. — içel 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 karşılaşamadığına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/641) jjjljjj 
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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 Bir
liği ile anlaşma yapılmasının nedenine ve elektrik ithal edilmediği halde tahsis edilen 
kurulu güç karşılığında yapılan ödemelere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın* 
dan sözlü soru önergesi (6/643) (1) 

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

259. — 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 ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/658) (1) 

261. — Ankara Millet /elrili İbrahim Tez'in Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumundaki tayinlere ilişkir 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 Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Horzum olayıyla ilgili 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 Könjür 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 Milletvekili Fuat Atalay'ın, Soma ve Tunçbilek yıkama ve 
kriplaj tesislerine ve özel sektöre devredilen kömür ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/665) (1) 
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268. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Kemal Horzum'un kredi ilişkileri 
esnasında görevde bulunan Türkiye Emlak Kredi Bankası Yönetim Kurulu üyelerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/666) (1) 

269. — îzmir 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.; — îçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, BAÖ - KUR iştirakçilerinin 
emekli aylıklarına ve üniversite hastanelerinden yararlanarnamalarının nedenine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/669) (1) 

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

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

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

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

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

276. — Erzurum Milletvekili ismail 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 Ilhami 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 İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/608) 

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

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

282. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli ili 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 Başbaıkandan sözlü 
soru önergesi (6/677) (1) 

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

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

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

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

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

289. — Ankara Milletvekili ibrahim Tez'in, Büyük Ankara Otelinde çalışan işçi
lerden emekliliklerine az kalanların işten çıkarıldıkları iddiasına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sö;zlü soru önergesi (6/648) 

290. — İçel Milletvekili M. tstemihan 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 Bakamndân sözlü soru önergesi (6/649) 

293. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, haklarında müfettiş raporu ve mah
kûmiyet kararı bulunduğu iddia edilen iki daire başkanına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi (6/650) 
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294. — içel Milletvekili Ekin Dikmen'in, TEK İçel Müdürlüğü ile ilgili iddialara 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 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. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Mardin ili Ömerli ilçesi Çimenli Kö
yünde 16.12.1989 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/651) 

298. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Havsa ilçesi 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 som 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) (1) 

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

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) (1) 

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

30â. — 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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307̂  — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne üi Süleoğlu beldesi ile çevre 
köylerde mukim bazı vatandaşların II Jandarma Alay Komutanlığma ihzar edilerek 
kimlik ve ikametgâh kontroluna tabi tutuldukları iddiasına ilişkin içişleri 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 ili Eruh ilçesi Akmeşe Kö
yünde 1989 yılı Kasım ayında meydana gelen olay nedeniyle gözaltına alınan Köy 
Muhtarına işkence yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/698) (1) 

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

311. — Nevşehir Milletvekili Cemal Seymen'in, Çankaya Köşkünde yapılan tami
rat ve tadilatlara ve istanbul'da yapılacak yeni köşk inşaatına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/700) (1) 

312. — içel 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 ili Enez ve ipsala ilçelerinde 
bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait arazilerin ipsala ve Küplü belediyelerine ki
ralandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/706) (1) 

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

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

317. — Kars Milletvekili Mahmut Almak'm, Hakkâri tli Uludere ilçesi Taşdelen 
Köyü ve Kayadibi Mezrasmdaki vatandaşlardan bazılarının güvenlik güçlerinin baskısı 
nedeniyle Irak'a sığındıkları iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/709) (1) 

318. — Bingöl Milletvekili İlhami Binici'nin, bir yurttaşımızın mahkeme karşısı
na çıkarılmaksızın 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 
okul arsasına ilişkz'a Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/712) (1) 

320. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 1984 - 1985 yıllarında ülkemi.?: 
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 KuTun, İstanbul Gaziosmanpaşa Mehmet
çik İlkokulu Müdür Yardımcısı hakkındaki iddiaya ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/713) (1) 

322. — İçel Mületvekili 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) 

32S.j — 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 sora 
önergesi (6/717) (1) 

328. — İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Ünal'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 dışma 
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 tlhami Binici'nin, Bingöl İli Karlıova İlçesi ile Mu? 
tli Varto İlçesi arasındaki karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/683) 

331. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'm, Küıçkaya 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 gecesi»nde 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 imanı 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 yuları itibariyle 
İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan imam hatip lisesi ve ilahiyat fakültesi me
zunlarının sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/729) (1) 

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

337. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili Taşdelen ve Kaya-
dibi köylerine mal ve eşya girişinin yasaklanmasının nedenine ilişkin İçişleri 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 tçişleri 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 İçişleri 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) 

344s — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Siirt İli Eruh İlçesi Körüklükaya 
Köyünde bir vatandaşın ve Eruh Ayıntepedeki çatışmada bir erin öldürülmeleriyle il
gili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/746) (1) 

(86 ncı 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 - Şırnak ve Mardin - Silopi 
kömür ocaklarında 1990 yılında gerçekleştirilen üretime ve yapılan tahsislere ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) (1) 

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. — içel 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 Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/757) (1) 

352.J — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, 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 üı Çukurca ilçesine bağlı 
bazı köylerin tamamen boşaltıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/759) (1) 

354. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğiu'nun, Sivas İli Yıldızeli Üçesi Da-
vutalan Köyü sulama projesine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/703) 

355. — Kars Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, 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'in, istanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
koridorlarında bir grup öğrencinin toplu namaz küdıkları iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru öDergesi (6/762) (1) 

358. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İli Çermik İlçesi Yar
gıcının dövülmesi olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/763) (1) 

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

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'm, üniversite öğrencileri arasında mey
dana gelen olaylara ilişkin İçişleri Bakarımdan sözlü soru önergesi (6/796) (1) 

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

363i — 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 Işletmesince açılan sınavla ilgili iddialara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/704) 

365. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun, Balıkesir İlinde 3 üncü 
noterliğin ne zaman kurulacağına ilişkin Adalet Bakamndan 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
nından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 

369. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, Yem Sanayii Türk Anonim Şir
keti ile ilgili bazı iddialara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/802) (1) 
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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* — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, İstanbul Üniversitesinde 5.3.1990 günü 
meydana gelen olaylarda polislerle birlikte hareket ettikleri iddia edilen sivil kişilere 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/805) (1) 

372. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, sınır ihlali suçundan dolayı Bis
mil Cezaevinde hükümlü bulunan bir Iraklıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/807) (t) 

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 İlçesi Kavaklı
dere Kasabası Belediye eski Başkanı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/718) 

375. - İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, 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 İlçesi 
Esendere Bucağında görevli bir üsteğmen hakkındaki iddiaya ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/811) (1) 

377. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Şark Kromları - Ferrokrom Telisle
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 İşleri Başkanlığınca bastırıldığı 
ve bedava dağıtıldığı iddia edilen kitaplara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/813) (1) 

379. — Çorum Milletvekili Rıza Ihman'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) (T) 

381» — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Kastamonu İli İlgaz İlçesi 
Saraycık ve Balcı köylerinde meydana gelen yangınlar nedeniyle yöredeki vatandaş-

i 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 Anadpl'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 ügili iddialara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/816) (1) 

385. — İzmir Milletvekilli Fuat Kılcı'nın, son üç yıl içinde ülkemize iltica eden 
Trak'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 t önder Kırlı'nın, Elazığ'daki ferrokrom tesislerin
den krom çalındığı ve krom hırsızlığının önlenmesi için tesislere yöre dışından güven
lik görevlileri atandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/829) (1) 

389.J — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Enez ilçesi 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 ügili 
mevıuata aykırı olduğu iddiasına ilişkin Bşbakandan sözlü soru önergesi (6/835) (1) 
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395. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, küçük esnaf ve çiftçilerin on 
milyon liraya kadar olan vergi borçlarından doğan ceza ve zamların affedilmesi için 
çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/838) (1) 

396. — Hatay Milletveküi 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 iddiasma ve Türkiye'ye geliş nedenlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/842) (1) 

399. — Hatay Milletveküi Ali Uyar'ın, Hacettepe Merkez öğrenci Yurdunda 
meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/844) (1) 

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

401. — istanbul Milletveküi Mustafa Sarıgül'ün, çimento işçüerine, istedikleri 
zammın verilmemesinin nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/846) (1) 

402. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, ÇIMSE ... iş Sendikasınca başla
tılan grevin ertelenme nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/847) (1) 

403. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan ili Beybağı ve istasyon 
Mahallesinde kirada oturan ve 1978 yılındaki depremden sonra hak sahiplikleri kesin
leşen vatandaşlara tahsis edilen arsallara ilişiklin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/867) (1) 

404. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, T, C. Ziraat Bankasından teşvik 
kredisi almış olan Tercan tlçesindeki kümes hayvanı üreticüerinin sorunlarma ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/848) (1) 

405. — Bursa Milletveküi Fehmi Işıklar'ın, Sosyalist Parti Van II örgütünün 
17.4.1990 tarihinde polisler tarafından basddığı ve gözaltına alman yedi kişiye işkence 
yapüdığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/754) 

406. — İzmir Milletvekili Akın Gönen'in, Niğde İli Bor îlçesıindıeki 600 LV. Ana 
Depo Fabrikasının kaldırılacağı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/868) (1) 

407̂  — Çorum Milletvekili Rıza Hıman'ın, öğretmenlere sendika kurma hakkı 
tanınıp tanınmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 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 
yapıldığı 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) 

416j — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebinin, Güneydoğu Anadolu'daki iller
de 1989 - 1990 yılında öğretime açılamayan ilkokullara ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/774) 

417. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, 1979 ve 1989 yıllarındaki büyük 
ve küçük baş hayvan sayışma 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 
mm 
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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'ın, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce 
sulama ücretlerinin artırıldığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü 
sora önergesi (6/784) 

426. — îzmir 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. — îzmir 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 Şaşmaz'm, Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığına bağlı hayvancılık işletmelerine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü sora önergesi f6/789) 

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 »ora 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 Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/792) 

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

433. — Bursa Milletvekili İlhan Aşıkın'ın, Bursa Büyükşehir Belediyesine ait Taş
ocağı ve Asfalt Şantiyesinin nakli için alınan karara ve bu amaçla gerçekleştirilen ka
mulaştırmaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü sora 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 açüıp açılmadığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/874) (1) 

435̂  — Balıkesir Milletvekili I. Önder Kırlı'nın, huzurevleri ücretlerine yapılan 
zammın huzurevi sakinlerini mağdur ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
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. — izmir 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. — izmir Milletvekili Fiıat Kılcı'nın, ülkemize sığınan Iran vatandaşları bu
lunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/880) (1) 

441. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ülkemize sığınan Irak vatandaşları bu
lunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) (1) 

442. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskinin, 1983 - 1984 öğretim yılından bu 
yana üniversite, yüksekokul ve yurtlarla ilişiğî kesilen veya kaydı silinen öğrencilere 
ilişkin 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 sözllü soru önergesi (6/886) (1) 

444. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Millî Savunma Bakanlığınca 12 Ey
lül 1980 tarihimden sonra açılan ihalelere ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/887) (1) 

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

446. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, kamu iktisadî teşebbüslerinde yö
netim kurulu üyeliği veya danışmanlık görevi verilen eski milletvekillerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergeai (6/818) 
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447. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, eski belediye başkanlarından ve 
belediye başkanı adayı olup da seçilemeyenlerden kaç kişiye kamu iktisadî teşebbüs
lerinde veya diğer devlet kuruluşlarında görev verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/819) 

448. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum - İspir karayoluna ilişkin 
Bayındırlık ve îskân 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 Hinde ne zaman olimpik 
yüzme havuzu yaptırılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

451. — İsparta Milletvekili İbrahim GürdaPın, 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 İbrahim Gürdal'ın, 1983 yılından bu yana Türk Si
lahlı Kuvvetleriyle ilişiği kesilen subay ve astsubayların yarguanıp 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 İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) 

454. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Cumhurbaşkanının ve Cumhurbaşkanlığı 
Makamının tarafsızhğına gölge düşürüldüğü iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/889) (1) 

455. — Kars Milletvekili Mahmut Almak'in, Hakkâri tli Çukurca İlçesinde ko
ruculuk kabul etmeyen köylülerin bulunduğu köylerin etrafının mayınla döşendiği id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) (1) 

456. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, İstanbul'daki bir diş doktorunun mu
ayenehanesinin polislerce basıldığı ve telefonunun dinlendiği iddialarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/908) (1) 

457. — İstanbul Milletvekili Ali Haydar Erdoğan'ın, Başbakanlıkça Devlet Plan
lama Teşkilatından alındığı iddia ödilen 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» nm kuruluş başvurusuyla ilgili dilekçenin Ankara Valiliğince ka
bul edilmediği iddiasına ilişkin Içıişlıeri Bakanından sözlü soru önergesi (6/843) 

459. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Devlet İhale Kanununun 44 üncü 
maddesi uyarınca verilen ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/892) (1) 
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460. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, konut edindirme fonu için toplanan 
paralara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/849) 

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

462. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak ili 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 Üi Dargeçit İlçesinde 30.5.1990 
- 1.6.1990 tarihlerinde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/896) (l) / 

466. — Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş'in, Bayan özal'ın Japonya ziyare
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/909) (1) 

467. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, küçük esnaf ve çiftçilerin vergi 
cezalarının affedilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/910) (1) 

468. — Bingöl Milletvekili llhami 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 ibrahim 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 irfan 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 içişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/914) (1) 
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473. İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, ülkemizce, İslam 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 Sarıgül'ün, 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 İçişleri 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. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, T. C. Ziraat Bankasınca hayvan-
cılık kredilerine uygulanan faiz oranına ilişkin Başbakandan sözılü soru önergesi 
(6/925) (1) 

479. - Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, 1990 yı l rhac döneminde baş
vuruda bulunan ve hacca gidebilen vatandaşların sayısına ve hacı adaylarından alınan 
ücretlere ilişik in 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 İlçesinde 
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 ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/930) (1) 

483. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak İli Kurucaşile 
İlçesi Tekkeönü Köyü Sağlık Ocağının araç ve tıbbî malzeme sorununa ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/855) 

484. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak İli Kurucaşile 
ilçesi Tekkeönü Köyü Sağlık Ocağının doktor sorununa ilişkin Sağlık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/856) 

485. •- Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Amasra İlçesi adlî teşkila
tının ne zaman kurulacağına ilişkili Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/857) 
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486. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak İli Kurucaşile 
İlçesine bağlı olan ve orman içinde bulunan bazı köylerin «Orman dışı köy» olarak 
belirlendiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/858) 

487 — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Çevrimli Köyünde meydana gelen 
olayla ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/931) (1) 

488. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, otomobil 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 soru 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 İslam Teşkilatı» tarafından hacca davet edildiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/935) (1) 

492. — Bingöl Milletvekili llhami 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 İli Milas İlçesi, 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. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, vatandaşlıktan çıkartılan bazı 
eski vatandaşlara farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/941) (1) 

497. _ Ankara Milletvekili İbrahim 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 İlçesi Bingöl Köyünden bir 
vatandaşın ikibuçuk ay gözaltında bulundurulduğu ve konutunun güvenlik mensup
larınca yakıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/942) (1) 
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499. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İda
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 İkizce'ye 
yaptığı seçim gezisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/860) 

5011 — 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 İlçesi Derebaşı Köyünden zo
runlu olarak İlçeye göç ettiği iddia edilen vatandaşların sorunlarına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/862) 

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

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

506. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin. Van İli Başkale İlçesi Yukarı Dik
men Köyünde 1.6.1990 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri 
Bakanından 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 İli 
Ovacık İlçesi Çayüstü Köyünde ve 1.8.1990 tarihinde Mardin İli 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 Mületvekili 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) 
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511. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası A. O, ile 
ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/949) (1) 

512. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, Manisa ili Sarıgöl İlçesinin güneyin
deki kuşatma kanalının doldurulmasının neden olduğu sorunlara ve Ömerli Deresinin 
ıslahına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/950) (1) 

513. — izmir 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. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, izmir Büyükşehir Belediyesince Macar 
Ikarus 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 içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/870) 

521. — İçel Milletvekili M. Istemihan 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 İşletme 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) 



_ 48 — 

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. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, 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 projesbne ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/981) (1) 

531. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, beslenme bozukluklarının önlenmesi 
için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ve hekimi bulunmayan sağlık ocaklarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/883) 

532. — izmir 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, Şırnak İli merkezinde oturan va
tandaşlara ait meyve ve kavak ağaçlarının güvenlik güçlerince kesildiği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/995) (1) 

536. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli Hinin 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) 
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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 îlçeai 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'ın, 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 Köyüj 
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 İh' 
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 Tatarh 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) 

546ı — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Beşkarış ve Akçaköy barajları
nın yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1008) (İ) 

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) 

(86 ncı Birleşim) 
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550. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, Bingöl ili 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 iskân 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 Bakanından sözlü soru önergesi (6/1017) (1) 

557. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Polry Peck Şirketine Hükümetimiz
ce teminat mektubu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1018)(l) 

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 Ilıman'ın, Çorum çevre yolu için ayrılan ödenek 
miktarına ve «Kırkdilim» 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. îstemihan 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) 



— 51 — 

564. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun Ba
kanlık görevine atanmasından bu yana meydana gelen olaylara ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/1025) (1) 

565. — izmir 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. — içe] Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 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 
açılan bir davaya bakan yargıçların tehdit edildikleri iddiasına ilişkin içişleri 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 ismail Köse'nin, televizyonda yayınlanan «32 nci 
Gün» programına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/973) 

572. — Erzurum Milletvekili ismail 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 ismail Köse'nin, 26.3.1989 tarihinden sonra proje 
karşılığında hangi belediyelere ne kadar yardım yapıldığına ilişkin Bayındırlık ve is
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/975) 

574. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Mahallî İdareler Genel Müdürlü
ğünce 26.3.1989 tarihinden sonra proje karşılığında hangi belediyelere ne kadar yar
dım yapıldığına ilişkin içişleri 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 sora 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 içişleri 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 ismail Köse'nin, Erzurum Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfınca gerçekleştirilen kok kömürü ithaline dair ihalenin iptal nedenine 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/986) 

583. — Erzurum Milletvekili ismail 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 (6/1043) (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'ın, 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'ın, 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'ın, 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'ın, 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 Pogtacı'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 Hıman'm, 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 
soru önergesi (6/997) 

593. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, istanbul Atatürk Fen Lisesi üe il
gili iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü toru önergesi (6/1046) (1) 

594. — Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı'nın, Susurluk İmam - Hatip Lisesi kız 
öğrencilerinin Cumhuriyet Bayramı törenlerine başörtüsü ile katıldıkları iddiasına iliş
kin Milli Eğitim Bakamndan sözlü soru önergesi {6/1047) (1) 

595. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, ülkemizde «KontrgerUla», «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) 

598. — 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 köy evleri Üe 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) 

601j, — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Yüksetk öğretim Kanunu Üe Toplantı 
ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet ettikleri iddia edüen öğretim üyeleriyle 
ügili olarak savcılıkça takibat yapılıp yapılmadığına ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1004) 



^ 54 — 

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 Sarıgül'ün, 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) : - M ^ 

,611, — 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 tlhami 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 tlhami Binici'nin, Kontrgerilla Örgütünün varlığına ve 
çalışma sahasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1074) (1) 

617. — Bingöl Milletvekili Ühami Binici'nin, Kontrgerilla Örgütünde bulunduğu 
iddia edilen silahlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1075) (1) 

618. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Körfez krizi nedeniyle ülkemize 
çeşitli yollarla açıktan para girdiği iddiasına ve Türkiye Emlak Bankasınca Polly Peck 
§irkttine 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 bal 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. — Denizü 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 t. 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) 

625. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, «tik - 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 ibrahim 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 üçesi 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 İli Milas - Ören yolunun ge
nişletilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1087) (1) 

632. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, Sarıyer Beşiktaş maçının 
TRT'den naklen yaymlanmamasının nedenine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1088) (1) 

.633. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İline 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 İli 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 okutulmayacağına 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. — 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) ı(l) 

650. — 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) 

651. — 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) (1) 

652. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, İstanbul İli Yeniköy sahil şeri
dinin tahrip edildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1116) (1) 

653. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Aydın Valisi ve Devlet Has
tanesi ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1117) (1) 
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654. — Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün'ün, yurt dışında çalışan ve iznini 
kullanmak üzere Türkye'ye gelen bir vatandaşın ölümüyle ilgili olarak ne gibi işlem
ler yapıldığına ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1118) (1) 

655. —• İzmir Milletvekili Akın Gönen'in, Ege Bölgesindeki şirketlerden birço
ğunun 1990 yılında iflas etmesinin nedenlerine ve METAŞ'la ilgili iddialara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1119) (1) 

656. — Samsun Milletvekili Al'i Eser'in, Türkiye Taşkömürü Kurumunca üretilen 
satılabilir kömür miktarına ve 1989 - 1990 yıllarında gerçekleştirilen taşkömürü ithaline 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1120) (l) 

657. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, yurt dışında çalışan vatandaşlarımız ta
rafından kurulan spor kulüplerine yardım yapılıp yapılmayacağına ve Afyon İline 
bağlı bazı ilçe ve kasabalarım futbol sahası ihtiyacına ilişkin Baş'bakandan sözlü soru 
önergesi (6/1121) (1) 

658. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Futbol Federasyonuna ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1122) (1) 

659. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, maden işçilerinin yürüyüşlerini görün
tülemek üzere basın mensupları için kiralanan helikopterin pilotlarının gözaltına alın
dığı iddiasına ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1123) (1) 

660< — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, Muğla ili Milas İlçesi Emniyet Müdü
rü hakkındaki iddialara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1124) (1) 

661'. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, Cumhurbaşkanının 3628 sayılı Ya
saya göre mal beyanında bulunup bulunmadığına ve bir inşaat şirketinin 1984 yılın
dan bugüne kadar Devletten aldığı ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1125) (1) 

662. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, Muğla ili Bodrum İlçesi Turgutreis 
Kasabası Jandarma Karakol Komutanı hakkındaki iddialara ilişkin tçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1126) (1) 

663. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Karadeniz'e atılan zehirli varil
lerle ilgili iddialara ve çevre koruması mevzuatına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1127) (1) 

664. — izmir 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) 

665. — İzmir Milletvekili 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) 
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666. — Çorum Milletvekili Rıza llıman'ın, körfez savaşı nedeniyle ülkemize ya
pıldığı iddia edilen dış kaynaklı yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1095) 

667 — Çorum Milletvekili Rıza llıman'ın, bazı milletvekillerinin TRT'yi ziyare
tinin siyasî bir görünüme sokulduğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1096) 

668. —• 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) 

669. — Tokat Milletvekili Kenan Süzer'in, TRT'nin, körfez savaşıyla ilgili naklen 
yayınma ve CNN Televizyonu ile anlaşması bulunup bulunmadığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1104) 

670. — Çorum Milletvekili Rıza llıman'ın, 19.1.1991 tarihinde gözaltına alınan 
bir vatandaşın işkence ile öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1105) 

7 
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) 

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) 

X 3. — 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa İki Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekilleri Alpaslan Pehlivanlı ve Hazım Kutay'ın 506 
Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Madde Eklenmesi ve Geçici 75 inci Maddesi
nin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonunun 
Mütalâası, Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/758, 
2/433) (S. Sayısı : 512) (Dağıtma tarihi : 7.2.1991) 

4. — 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve 
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Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/591) (S. Sayısı : 507 ve 507'e 1 inci Bk) (Da
ğıtma tarihleri : 18.1.1991, 7.2.1991) 

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

X 6. — Adana Milletvekili Ahmet Akgün Albayrak ve 3 Arkadaşının, 30.4.1985 
Gün ve 3186 Sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerin Kuruluşu Hakkında Ka
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) 

X 7. — 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) 

8. — 8.1.1985 Tarihli ve 3143 Sayılı Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/768) (S. Sayısı : 515) (Dağılma tarihi : 12.2.1991) 

9. — 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) 

10. — 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) 

11. — İzmir Milletvekili Işılay Saygm'm, 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 12. — 28.7.1981 Tarihli ve 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve 
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Ticaret, Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/625) (S. Sayısı : 518) (Dağıtma ta
rihi : 15.2,1991) 

X 13. — 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Konya Millet
vekili Haydar Koyuncu ve 2 Arkadaşının, 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkın
malarının Desteklenmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun 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) 

14. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/905) (S. Sayısı : 403) (Dağıtma tarihi t 
1X4.1990) 

15. — Konya Milletvekili Kadir Demir ve 9 Arkadaşının, 24.2!İ983 Tarih ve 
2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 75 inci Maddesinin Birinci Fıkrası il« 
19.3.1969 Tarih ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 5 inci Maddesinin (b) Bendinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/269) (S. Sa
yısı : 409) (Dağıtma tarihi : 18.4.1990) 

16. — Millî Prodüktivite Merkezi Kuruluş kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/696) (S. Sayısı . 
415) (Dağıtma tarihi : 11.5,1990) 

X 17. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı ve 3 Arkadaşının 2918 Sayıb 
Karayolları Trafik Kanununun 6 ve 114 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve İçimleri Komisyonu Raporu (2/239) (S, Sayın : 423) (Dağıtma 
tarihi : 15.5.1990) 

X 18. — Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/701) (S. Sayısı : 424) (Da
ğıtma tarihi : 15.5.1990) 

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

20. — Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un, Yasama Dokunulmazlığmın Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/629) (S. Sayısı : 430) (Dağıtma tarihi i 
29.5.1990) 

21. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/879) (S. Sayısı : 431) (Dağıtma tarihi a 
29.5.1990) 
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22. — Malatya Milletvekili tbrahim 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 terini i 
29.5.1990) 

23. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'ım Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet. Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Rapora (3/955) (S. Sayısı : 433) (Dağıtma iitfibi : 
29.5.1990) 

24. — Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığıma Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kumlu Karma Komisyon Raporu (3/1044) (S. Sayısı : 440) (Da&ıiuiH tarihi ı 
29,5.1990) 

25. — Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'ım Yasama Dokunulmazlığının Kal 
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye 
İerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/968) (S. Sayısı : 441) (Da&tnro tarihi ı 
29.5.1990) 

26. — istanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ,ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/736) (S. Sayısı : 436) (Dağıtana tarihi s 
29.5.1990) 

27. — istanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kumlu Karma Komisyon Raporu (3/901) (S, Sayısı : 437) (Dağıtma, tarihi * 
29.5.1990) 

28. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kumlu Karma Komisyon Raporu (3/90?) (S. Sayı»; : 438) (DaSıtm* farihi t 
29.5.1990) 

29. — içel Milletvekili Fikri Sağlar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılman 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Ku
rulu Karma Komisyon Rapora (3/941) (S. Sayısı : 435) (Dağıtma tarih! : 29.5.1990) 

30. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kumlu Karma Komisyon Raporu (3/1002) (S. Sayısı : 439) (Dağıtma tarihi ı 
29.5.1990) 

X 31. — Milletlerarası Hidrografi Teşkilatı Sözleşmesinin Onuncu Maddesindeki 
Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/626) (S. Sayısı : 447) (Dağıtma tarihi : 27,9.19940 
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X 32. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükü
meti Arasındaki Askerî Eğitim ve öğretim İşbirliği Anlaşmasında Değişiklik Yapılma
sına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/527) (S. Sayısı : 448) (Dağıt» 
ma tarihi s 27.9.1990) 

X 33. — 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©) 

34< — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 29 Arkadaşının, İzin ve Tebdilihava 
Müddetlerini Geçiren Er ve Erbaşlarm Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/159) (S. Sayısı : 445) (Dağıtma tarihi: 27.9.1990) 

35. — 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) 

36. — izmir 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) 

37. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 3 Arkadaşının, 10.7.1953 Ta
rihli ve 6L32 Sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesine Bir Bent Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köy işleri Komisyonu Raporu 
(2/334) (S. Sayısı : 468) (Dağıtma tarihi : 24.10.1990) 

X 38. — Türkiye Cumhuriyeti ile Portekiz Cumhuriyeti Arasında Kültür Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/532) (S. Sayısı : 465) (Dağıtma tarihî : 25.10.1990) 

X 39. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasında 
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/554) (S. Sayısı : 466) (Dağıtma ta
rihî : 25.10.1990) 

X 40. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Arasında 
Eğitim ve Kültür Alanlarında işbirliği 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) 

41. — 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 inci Mad
desinin Bir Bendinin Değiştirilmesine ilişkin Yasa Teklifi ve Adalet ve içişleri Komis
yonları Raporları (2/39) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi : 31.10.1990) 
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42. — 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 43. — 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) 

44. — Balıkesir Milletvekili A. Edip Uğur'un, Mezarlıklar ve Şehitlikler Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/400) (S. Sayısı : 490) (Dağıtma ta
rihi : 8.11.1990) 

X 45. — 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 (1/6011) (S. Sayısı : 484) 
(Dağıtma tarihi; 8.11.1990) 

X 46. — 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 47. — 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 48. — 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 49. — 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 50. — Yeraltı Madenlerinde İşe Alınmada Asgarî Yaş Hakkında 123 Sayılı 
Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/578) (S. Sa
yısı * 476) (Dağıtma tarihi : 15.11.1990) 

X 51. — 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) 
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X 52. - - Yabancı Hâkem Kararlarının Tanınması ve terası 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 53. — Suçluların ladesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek İkinci Protokoi'ün Onay-
ianmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/680) (S, Sayısı : 501) (Dağıtma tarihi ; 28.12.1990) 

X 54. — 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 55. — 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) 

56. — 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) 

57. — Türkiye Bağcılığının Modernleştirilmesi ve Bağcılığımızın Kalkındırılması 
Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/756) (S. Sayısı : 511) (Dağıtma ta
rihi : 7.2.1991) 

X 58. — 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) (Dağıtma tarihi : 12.2.1991) 

59. — Atatürk Orman Çiftliği Mülkiyetindeki Bir Kısım Arazinin Türkiye Cum
huriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne Devredilmesine tzin Veril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/787) (S. Sa
yısı : 516) (Dağıtma tarihi : 12.2.1991) 

60. — 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) 

61. — 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 55 Arkadaşının 1402 
Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren ve Kanuna Bazı Ek Ge-
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cici Maddeler Eklenmesi Hakkındaki Yasa Teklifi ve Hatay Milletvekili Öner Mis-
ki'nin 13.5.1971 Tarihli ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununun Üç Maddesinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet komisyon
ları .apofları (1/526, 2/36, 2/38) (S. Sayısı : 520) (Dağıtma tarihi : 20.2.1991) 

62. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 20.5.1990 Tarih ve 3644 Sayılı 130 
ilçe Kurulması Hakkındaki Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/385) (S. Sayısı : 521) (Dağıtma tarihi : 
20.2.1991) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 


