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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açılarak iki oturum yaptı. 
Görüşmelerine devam olunan; 8.6.1984 Tarih ve 223 Sayılı ve 28.12.1987 Tarih ve 304 Sayı

lı Kanunu Hükmünde Kararnamelerin Değiştirilerek Kabulü ile 30.9.1960 Tarih ve 91 Sayılı 
Kanun ve Bu Kanunun Ek ve Değişiklikleri 16.8.1982 Tarih ve 44 Sayılı ve 14.10.1983 Tarih 
ve İSİ Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler, 9.4.1990 Tarih ve 414 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 6 ve 7 ne Maddeleri ve 29.2.1984 Tarih ve 2983 Saydı Kanunun 6 na Maddesi
nin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Tasımının (1/106, 1/35, 1/50, 1/343) (S. Sayı
sı : 503) 24 üncü maddesi için yapılan oylamalarda karar yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından; 

5 Mart 1991 Sah günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 14.42'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

AbdulhaUm Araş 

Kâtip Üye Katip Üye 
Edirne Çanakkale 

İsmail Üğdül Mümin Kahraman 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
53.1991 Salı 

WüfUr 
1. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, 3572 Sayılı işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Da

ir Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 3 üncü Maddesine 
Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/304) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 13.1991) 

2. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın 506 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde İlavesine Dair Ka
nun Teklifi (2/505) (Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Bafkanhğa geliş tarihi : 13.1991) 

Tizkereler 
1. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen, Bilecik, Milletvekili Tayfur Ün İçel Milletvekili 

Ethem Cankurtaran, İstanbul Milletvekili, Ali Haydar Erdoğan, Kocaeli Milletvekili AH Rıza 
Sirmen, İstanbul Milletvekili Mehmet Moğultay, Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü, Kars Mil
letvekili Vedat Altun, Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi, Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler, 
Muğla Milletvekili Musa Gökbd, Kocaeli Milletvekili Onur Kumbaracıbaşı, İstanbul Milletve
kili Mustafa Sarıgül, İzmir Milletvekili Birgen Keleş, Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi, 
İzmir Milletvekili Türkan Akyol, Balıkesir Milletvekili İsmet önder Kırlı, Çorum Milletvekili 
Cemal Şahin, Erzincan Milletvekili Mustafa Kul, Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve Eşref Er
dem, İçel Milletvekili tstemihan Talay, Amasya Milletvekili M. Tahir Köse, İzmir Milletvekille
ri Halil Çulhaoğlu ve Veli Aksoy ile Edirne Milletvekili Fuat Erçetin'in Yasama Dokunulmaz
lıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1557) (Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.1991) 

2. — Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/1558) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.1991) 

— 142 — 



TJUfcM. • : 19 5 . 3 . 1991 O : 1 

Raporlar 

1. — Uzman Erbaş Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasa
rısı ve MUtt Savunma Komisyonu Raporu (1/786) (S. Sayısı: S28) (Dağıtma tarihi: 53.1991) 
(GÜMDEME) 

2. — Kars Milletvekili Mahmut Almak ve 9 Arkadaşının, 442 Sayılı Köy Kanununun 74 
Onca Maddesinin İkinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (2/407) (S. Sayısı : S29) (Dağıtma tariU : 53.1991) (GÜNDEME) 

3. — Uzman Jandarma Kanununa Bazı Fıkralar Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
tçisleri Komisyonu Raporu (1/791) (S. Sayısı: 530) (Dağıtma tarihi: 53.1991 (GÜMDEME) 

Yazrk Soru Oneıgeleri 

1. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, ülkemizide faaliyet gösteren vakıflara ve de
netimlerine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1928) (Başkanlığa geliş tarihi : 
28.2.1991) 

2. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, "İcraatın İçinden" ve "Gelişen Türkiye" 
adlı programların Ankara Video Ajans A.ŞL'ne yaptırılmasının nedenine ilişkin Başbakandan 
yazılı sora önergesi (7/1929) (Bafkaahğa telif tariU : 2L2.1991) 

3. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Millî Savunma eski Bakanı ve Ankara Mil
letvekili Ercan Vuralhan'ın, Dışişleri Bakanlığı tdart ve MaR İsler Daire Başkanı iken MİT Müs
teşarlığına verdiği iddia edilen malzemelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1930) 
(Başkanlığa geUş tarihi : 2tU.1991) 

4. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, ülkemizde irticaî faaliyette bulunduğu id
dia olunan örgütlere ve bu faaliyetlere karşı alınan önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (1/1931) (Bafkaahğa geliş tarihi : 28.2.1991) 

5. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 1984 - 1985 yıllarında ülkemiz üzerinden 
İran'a silah sevkedildiği ve demokrasi dışı güçlerin Devletin haber alma örgütleriyle işbirliği 
içinde bulundukları iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1932) (Başkanbga 
•süs tarihi : 28.2.1991) 

6. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Toptu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresinin 
Menkul Kıymetler Borsasındaki faaliyetlerine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1933) (Başkanlığa gelif tarihi : 28.2.1991) 

7. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, "Adımlar Gazetesi" Ankara Temsilciliğin
de polisçe yapılan aramayı izlemeye gelen bir gazetecinin gözaltına alındığı iddiasına ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1934) (Başkanbga gdiş tarihi : 28.2.1991) 

8. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, güvenlik güçlerince dinlendiği iddia edilen 
telefonlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1935) (Başkanbga geliş tarihi: 28.2.1991) 

9. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, çifte pasaport taşıdığı iddia edilen bir va
tandaşa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1936) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.2.1991) 

10. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, körfez krizi nedeniyle ekonomimize çeşitli 
yollarla açıktan para girdiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1937) (Baş
kanbga geliş tarihi : 28.2.1991) 
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U. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Saglar'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Ku
rumu Gend Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1938) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 28.2.1991) 

12. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Saglar'ın, ülkemizce, İslam Kalkınma Bankası ile 
Kuveyt, Suudi ve Sama fonlarından alındığı iddia edilen kredilere ve 1989 yılında güvenlik güç
lerine intikal eden irtica olaylarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1939) (Başkan
lığa geliş tarihi : 28.2.1991) 

13. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Saglar'ın, ülkemizdeki Kuran kurslarına ve 1983 -
1989 yıllarında güvenlik güçlerine intikal eden irticaî faaliyetlere ilişkin Başbakandan yazılı so
ru önergesi (7/1940) (Başkanlığa gdiş tarihi : 28.2.1991) 

14. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüPün, Tarabya Oteline ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından yazılı soru önergesi (7/1941) (Başkanlığa gdiş tarihi : 28.2.1991) 

15. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Savunma Sanayii Müsteşarının ABD gezisine 
ve Savunma Bakanlığı bünyesindeki ihalelerin son durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/1942) (Başkanlığa gdiş tarihi : 28.2.1991) 

16. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Sımak İlinde kömür ocaklarında meydana gel
diği iddia edilen olaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1943) (Başkanlığa geliş tari
hi : 13.1991) 

17. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirile
cek körüklü otobüs alımlarının engellendiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/1944) (Başkanlığa gdiş tarihi : 13.1991) 

Genel Görüşme Önergesi 

1. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 13 arkadaşının, Millî Savunma eski Bakanının gö
revden alınmasıyla sonuçlanan gelişmeler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeleri uyarınca bir gend görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/40) (Başkanlığa 
gdiş tarihi : 13.1991) 

Meclis Arasttrmast Önergesi 

1. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül ve 13 ar kadısının, büyük bir tarih ve kültür 
mirası olan Savarona Yatı'nın milletimize yakışır bir biçimde kullanılması ve bu amaçla yeni
den tahsisinin sağlanması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde- -
leri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/140) (Başkanlığa gdiş tarihi 
: 13.1991) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvddli Ayteldn Kotil 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Sangttl (İstanbul), Ertuğrul özdemir (Orda) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 89 uncu Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin, salon
da bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ederim. 

(İstanbul Milletvekilleri Behiç Sadi Abbasoğlu'na kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Üç arkadaşıma, gündem dışı söz vereceğim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1, — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, yüksek enflasyon ve yarattığı sorunlara ilişkin gün
dem dışı konuşması 

BAŞKAN — İlk olarak, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığının yarattığı sorunlarla ilgili, 
Manisa Milletvekili Sayın Hasan Zengin söz istemiştir. 

Buyurunuz Sayın Zengin. (SHP sıralarından alkışlar) 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye'de çalışan ve 
yaşayan insanların sorunlarım ve sıkıntılarını dilge getirmek üzere, gündem dışı söz almış bu
lunmaktayım. Sözlerime başlarken, hepinizi saygı ile selamlarım. 

Anavatan İktidarlarının uyguladığı ve uygulamakta bulunduğu sosyal, ekonomik ve siya
sal politikalar iflas etmiştir. Köylüler, çiftçiler, işçiler, memurlar, esnaflar, iş sahipleri; emekli, 
dul ve yetimler; memur, işçi ve Bağ-Kur Emeklileri için, Türkiye, yaşanmaz hale gelmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Zengin, bir dakikanızı rica edeyim efendim. 
Sayın Bakanlarla görüşen milletvekilleri lütfen yerlerine otursunlar, müzakereleri izleye-

miyoruz... 
Buyurun Sayın Zengin. 

HASAN ZENGİN (Devamla) — Anavatan İktidarı, 12 Eylül yönetiminin uzantısı olarak 
Türk halkına layık olmayan bir yönetim getirmiştir; değer yargılarını yıkarak, devletin temeli
ne dinamit koyacak tarzda partizanlık, yakın ve yandaş kayırmacılığı getirmiştir; yasal olma
yan kazana ve köşe dönmeciliği özendirmekle, ülkemize ve halkımıza çok büyük kötülük ya
pılmaktadır. Anavatan İktidarı, Türkiye'yi, canlılar mezarlığı haline getirmiştir. 

Köylülerimizin, çiftçilerimizin dertlerini dile getirmeye, tarım ürünlerine verilen taban fi
yatlarının yetersiz oluduğuna ve ödemelerin zamanında yapılmadığına dair, Türkiye Büyük Millet 
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Meclisinde 13.9.1990 tarihinde yaptığım gündem dışı konuşmaya, aynı gün cevap veren Sayın 
Sanayi ve Ticaret Bakanı, "her zaman aynı konuşmalar yapılıyor" diye cevap verdi. Sordu
ğum sorulara, aldatmacaya kaçmadan, Hükümetten, yazılı ve sözlü olarak cevap bekliyorum. 

Şunu da unutmayalım ki, Türk halkı, yaşadığımız çağa uygun yaşama biçimine kavuşun
caya ve sorunları halledilinceye kadar uğraşa devam edilecektir. Halkın derdininin Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde söylenmesinden gocunanların, bu dertleri halledemeyip, bunların tekrar 
tekrar söylenmesi karşısında utanmaları gerekir. 

Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı, 13.9.1990 tarihinde yaptığı cevabî konuşmada "ödemeleri 
hemen yapacağız" demişti. Tarım satış kooperatiflerine ürünlerini teslim eden pamuk, çay, fındık, 
zeytin, gül yaprağı üreticileri ve Şeker Şirketine ürünlerini teslim eden pancar üreticileri, 2,5 
trilyon liraya varan paralarım alamamaktadırlar. Hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon altında 
ezilen, borçlarını ödeyemeyen, üç, beş, sekiz aydır paralarım alamayan 2 milyona yakın çiftçi 
aileleri perişan durumdadırlar. Tarım girdilerine yüzde 100'ün üzerinde zam yapılmasıyla ma
liyetler artarken, taban fiyatlarına, enflasyonun altında, yetersiz zam vermekle, çiftçiler, köy
lüler perişan duruma sokuldu. 

Emeğinin karşılığını alamayan, üstelik, ürettiğini satınca parasını da zamanında alama
yan üreticilerin paraları ne zaman ödenecektir? Çiftçiler, Hükümetten açık ve net cevap bekle
mektedir; biz de bekliyoruz. 

65 vilayette pancar üretimi yapılmaktadır. 1,5 milyon aile, bu tarımla uğraşmaktadır. Şe
ker Şirketiyle yaptıkları anlaşmaya göre, üç defa avans verilmesi gerekirken, ilk defa 1990 yı
lında çapa, sulama avansı, geç olarak, 30 bin lira yerine 20 bin lira olarak ödendi; üçüncü ola
rak verilmesi gereken söküm avansı da hiç ödenmedi. Pancar üreticisi, bu yönden ayrıca darbe 
yedi. Ağustos ayında teslim edilen pancarlar şeker oldu. Şekere üç defa zam geldi. Pancarını 
125 liradan aldığımız üreticinin parasına ilave zam yapmamız gerekmez mi? Paralar ne zaman 
ödenecektir? 

Ege, Marmara ve Karadeniz tütün üreticilerinin paralan ne zaman ödenecektir? Yapılan 
mukavelelerin bazılarında 30 Nisan, 30 Mayıs tarihleri yazıldığı halde, çoğunda, paraların ne 
zaman ödeneceğine dair herhangi bir tarih belirtilmemiştir. 1990 yılının ağustos ayına kadar 
gecikmeli olarak paralarını alan tütün üreticisi, 1991 yılında paralarını daha da geç alacakları 
endişesi içerisindedir. Bu yönden de, Hükümetin bunu açık olarak ilan etmesi gerekir. 

Güneydoğuda, Adıyaman'da tütün alımlarına ne zaman başlanacaktır? Üretici, bunu da 
merakla beklemektedir. 

Sayın milletvekilleri, Anavatan İktidarı, çiftçileri hiç düşünmemektedir. 1990 yılında ta
rım ve tarıma dayalı ithalatın, ilk kez, tarımsal ihracatı geride bıraktığı görülmektedir. Bu da, 
Anavatan tktirannın, çiftçileri hiç düşünmediğinin açık göstergesidir; üzücüdür. Biz, tarım ürünü 
ithal eden ülke olmaktan çok, tarım ürünü ihraç eden ülke olmalıyız. 

Sayın milletvekilleri, ekonomik, sosyal ve siyasî durumun çıkmazda olduğunu, sağır sul
tan bile duydu. Hükümet ve onu destekleyenler hala uyuyor, Anavatan İktidarını uyarıyorum : 
Halkın büyük çoğunluğu aç ve açık. Açlık, sofuluğu bozdurur. Halkın sabrı taşmak üzere. 
Bu gidişe dur demek gerekir. Hastanelerde yatan fakir halk, parasını ödeyemiyor, kaçıyor, öden
meyen fatura bedelleri 500 milyarı geçti deniyor. İlaca yapılan zamlar baş döndürücüdür. Bağ-Kur 
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emeklilerine, muhtarlara asgarî ücretin altında yapılan ödemeler; işçilere, memurlara, emekli
lere verilen paralar, bu şartlarda gülünç olmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Türk halkının dertlerine çare bulması gereken bakanlar, cumhuriyet 
tarihinde görülmemiş bir şekilde, ne yazılacağını bilmedikleri boş kararnameleri imzalarlarsa, 
bu sayın bakanlardan ne beklenir? Başbakan, bakanlar ve onları destekleyenler, Anayasayı çiğ
neyen, Meclisi dışlayan Sayın özal'ın, Anavatan Partisi Genel Başkanı gibi verdiği direkrifleri 
yerine getirmek için yanşıyorlar. Türkiye'nin birinci meselesinin, Anavatan Partisinin istanbul 
ti Başkanlığına Sayın Semra özal'ın seçilmesi veya seçilmemesi olarak görülmesi anlayışı gü
lünçtür. 

Sayın milletvekilleri, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı altında ezilen çiftçilerin, köylü
lerin, işçilerin ve haklarını alamayan, yürüyen yüzbinlerce Zonguldak maden işçilerinin, me
murların, emeklilerin, Bağ-Kur'luların, parasını alamayan üreticilerin dertlerini dile getirme
yen ve bu konudaki haberlere yeterince yer vermeyen, Anavatan Partisinin borazanı haline ge
len TRT'nin de, maalesef, il başkanlığı seçimini haber olarak ön planda tutmasıyla, iş, daha 
gülünç hale gelmiştir. Hükümeti ve TRT'yi, bu yönden de ayrıca protesto ediyorum. 

Körfez krizi nedeniyle gelen yardım paraları ne kadardır; kimlere nasıl ödenmektedir? Emek
leriyle geçinen halkımıza bu paralardan ne nispette ödeme yapılacaktır ve bu yönde Hüküme
tin ne gibi bir planı vardır? Bu hususun da açıklanmasında yarar vardır. 

Sayın millevtekilleri, Hükümeti, çalışan, el emeği ve alınteri döken insanların ve emekçi
lerin, haklarını ve ürün paralarını alamayan çiftçilerin paralarını öncelikle vermeye davet 
ediyorum. 

Beni dinlediğiniz için, Yüce Meclisin sayın üyelerini saygıyla selamlarım. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Zengin. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Ankara) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Efendim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Ankara) — Efendim, sayın konuşmacı, mensubu bulun
duğumuz siyasî partinin bir il kongresini, getirip burada mevzu yapmakla, bugüne kadar Mec
liste teessüs etmiş olan, "herhangi bir siyasî partinin içişlerine diğer parti mensuplarının 
karışmaması" ilkesini maalesef zedelemiştir, bu yeni gelişmeyi esefle karşıladığımı bildiriyor 
bizim iç meselemizin, bir başka siyasî parti mensubunu enterese etmemesi gerektiğini buradan 
özellikle arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Sayın Başkan, ben onların içişlerine karışmadım, \!alnız, 
Türkiye'de 57 milyon insandan 50 milyonu açlıkla uğraşırken, TRT'nin ve Hükümetin bu me
seleyi ön plana1 çıkarmasını proresto ediyorum. 

BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Zengin; konuşmanızı buradan yaptınız, tekrar etmenize ge
rek yok; teşekkür ederim. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — İçişlerinizi istediğiniz gibi kullanın, o size ait. 

2. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Erzurum, Diyarbakır, Malatya ve Adıyaman İlle
rinde yasayan vatandaşlarımızın ekonomik ve sosyal durumları ile, Şırnak'ta meydana gelen olaylara iliş
kin gündem dışı konuşması. 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, ikinci olarak, Erzurum, Diyarbakır, Malatya ve Adıya
man illerinde yaşayan vatandaşlarımızın ekonomik ve sosyal durumlarıyla ilgili konuşmak üzere 
Erzurum Milletvekili İsmail Köse'ye gündem dışı söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Köse. (DYP sıralarından alkışlar) 

İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gündem dışı konuşma
ma başlarken, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Onbeş gün kadar önce gidip on gün kaldığım ilim olan Erzurum'da ve dört beş gün önce 
de Diyarbakır, Malatya ve Adıyaman illerinde gördüğüm bazı hususları arz etmek üzere huzu
runuzdayım. 

Değerli milletvekilleri, malum, iklim şartları dolayısıyla, zenginler için kış mevsiminin en 
güzel imkftnı kardır. Kar yağdığı zaman, maddî imkânları olanlar, 10 milyona yakın masraf 
yapmak suretiyle aldıkları spor malzemeleriyle, Bolu'da, Uludağ'da veya Erciyes'te karın zev
kini çıkarmanın peşindedirler. Ancak, bu kar, eksi 35 derece soğuk yaptığı ve buza dönüştüğü, 
hele bu eksi 35 dereceler iki ay devam ettiği takdirde, o bölgelerde yaşayan insanlar için, zevk
ten ziyade, maalesef, sıkıntı yaratmaktadır. Erzurum, Ağrı ve Kars illerimizde, en az bir ay 
süreyle eksi 30 derecenin altında devam eden bu soğuk havada, vatandaşlarımız, on yıldan bu 
yana takip edilen fevkalade yanlış ekonomik politikalar sonucunda en büyük darbeyi yiyen 
bu bölgede yaşayan insanlarımız, kömürün tonunu 500 bin liraya, odunun tonunu 500 bin li
raya almak suretiyle, altı ay süreyle sıfırın altındaki bu soğukta hayatlarını devam ettirmenin; 
yalnız kendi hayatlarını devam ettirmekle de kalmayıp, kendi iaşesini ve rızkını temin edebil
mek için hayatlarını devam ettirme durumunda olduğu ve en başta gelen uğraşısı olan hayvan
larını da bahara kadar sağ çıkarmanın mücadelesini vermektedirler. 

tşte, bu eksi 35 derecede yaşayan, en fazla işsizlikle sıkıntı içerisinde bırakılan, fabrikaları 
satılan bu insanlarımızın, Ağn, Kars, Erzurum ve Hakkâri illerindeki bölge İşçi Bulma Kuru
muna müracaat eden işsiz sayısı, resmî rakamlara göre 100 binin üzerindedir. Ayrıca, bu 100 
bin işsizin yanında, resmî kuruluşlarımıza müracaat etmeyen binlerce işsiz vatandaşımız da vardır. 

Gerçekten, hem ihtilalin, hem ANAP İktidarlarının en büyük sıkıntısını ve darbesini, ma
alesef Doğu Anadolu Bölgesi yemiştir. Nitekim, satılan fabrikalarla, orada yapılmayan yeni 
yatırımlarla, oradaki vatandaşlarımızın şu anda içerisinde bulunduğu fevkalade yüksek sevi
yedeki işsizlik dolayısıyla, mesele açıkça ortadadır. 

Burada, devletin sayın bakanları çıkıp, hem vatandaşın üretmiş olduğu ürünün parasını 
vermekten bahsetmektedirler, hem de zamanında ödendiğini ifade etmektedirler. 

Değerli milletvekilleri, bir tek örnek olması bakımından söylemek işitiyorum. Erzurum'
un Karaçoban İlçesine bağlı bir köyümüzden bir vatandaşımızın, 24.9.1990 tarihinde Toprak 
Mahsulleri Ofisine vermiş olduğu buğdayının karşılığında kendisine verilen 1 175 460 liralık 
çekini halen tahsil edemediğini ve -bize kadar göndererek- devletin, vermiş olduğu çeke sahip 
çıkmadığını ifade eden bir mektup yazdığına şahit oluyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Erzurum Belediyesi, yalnız kış aylarında, buz ve kar mücadelesi 
için 3 milyar lira masraf yapmaktadır. Evet, resmî rakamla 3 milyar lira harcayarak.sokak ve 
caddelerin temizlenmesi için kar ve buz mücadelesi yapmakta, buzların erimesi için tuz dök
mektedir. 
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Şu anda, Atatürk Üniversitesinde çalışan işçilerin ücretlerini ödemek üzere henüz bakan
lıktan ödenek gitmediği için, üniversitede çalışan işçilerin ücretleri ödenmemiştir. 

Erzurum, Kars ve Ağrı için en önemli konu hayvancılıktır. Gerek, 1980'de İran'da yapılan 
devrim dolayısıyla, gerekse Körfez Savaşı dolayısıyla, Doğu Anadolu bölgesinden et ve hayvan 
ihracatı durmuştur. İhracat durduğu için, o bölgede yaşayan insanlarımız bu değerlerini dışa
rıya satma imkanına sahip değillerdir. Bırakın ihraç etmeyi, maalesef devletin kurumu olan 
Et ve Balık Kurumu da maliyetine bile bu vatandaşlarımızın hayvanlarını almamaktadır, alsa 
da zamanında parasını ödememektedir. Maalesef, Polonya'dan et ithal edilmektedir. Erzurum'da 
hayvancılıkla meşgul olan, bunun ihracatını yapan vatandaşlarımız dahi, daha ucuz fiyata mal 
etmek suretiyle, Polonya'dan ithal etmiş oldukları hayvanı Libya'ya ihraç etmektedirler. Onun 
için, hem Doğu Anadolu'daki iklim şartlarının dezavantajı, hem ugraşlan olan hayvancılıkta 
büyük bir sıkıntı içerisinde bulunmaları, bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızı fevkalade sıkın
tıya sokmuştur. 

Değerli milletvekilleri, yine, Diyarbakır, Adıyaman, ve Malatya'yı da kapsayan malumu
nuz, "GAP" dediğimiz ve Türkiyemiz için çok önemli ve büyük bir projemiz vardır. Bu proje 
içerisinde, Keban'dan başlayarak devam eden, yirminin üzerinde baraj yapılacaktır. Barajlar 
yapılacak, enerji elde edilecek, kanallar yapılacak, bu sulardan tarımda istifade edilecek yeni 
ürünler alınacak ve vatandaşımız çok büyük imkânlara kavuşacaktır; ancak, ovalar sulanır
ken, enerji elde edilirken, yerleri o barajlara dolan suların altında kalan vatandaşlarımız unu
tulmuştur. Yani, ANAP İktidarları, barajı yapayım derken, maalesef, arazisi o suların altında 
kalan vatandaşlarımızı unutmuştur. Şu anda, yalnız Adıyaman için söylüyorum : Samsat İlçe
miz, 35 köyümüz ve 100'e yakın mezra Atatürk Barajı suyunun altında kaldığı için, -gerçi ora
lar istimlak edilmiştir; ama halen paraları ödenmemiştir-. O vatandaşlarımıza, Samsat İlçesi
ne 10 kilometre mesafede yeni bir ilçe kurulmuştur; ancak, o ilçede mezarlık yeri gösterilme
miştir. İmar planında İlçenin mezarlığı yok. Hayatta olanlar, ekonomik sıkıntı içerisinde; ölen
lerini ise, yakın köylerdeki köylü vatandaşlar dahi kabul etmiyorlar. Samsat'taki 35 köy ve 100 
mezranın yanında, Diyarbakır, Malatya illerindeki diğer istimlake maruz kalan vatandaşları
mıza da devlet almış olduğunuz bu paralarla şu imkânları yaratabilirsiniz gibi, onları organize 
etmek suretiyle, onun nimetlerinden istifade edecek bir plan ve program ortaya koymadığı için, 
paralarını alanlar, çarçur etmişler; alamayanlar ise, 1987 yılından bu yana ellerine geçmemiş 
olan bu paralarını -verildiği takdirde- aynı günün rayiçleri üzerinden alacakları için, malaasef 
her yıl yüzde 60'ların üzerinde seyreden enflasyon nedeniyle, gerekli değerde ellerine geçme
miş olacaktır. 

O bölgedeki ene büyük sıkıntı, istikmlake uğrayan arazi sahiplerinin, vatandaşların başı
boş ve sahipsiz kalmalarıdır. 

Diğer taraftan, Adıyaman Çelikhan İlçemizde hastanemiz yoktur. Yakınında, 10 kilomet
re mesafede Pınarbaşı beldemiz vardır. Pınarbaşı beldesinin, değil otomatik telefon santralı, 
manyetolu telefonu bile yoktur. Evet, "Çağ atladık" demek suretiyle, her köye otomatik tele
fon götürdüklerini söyleyenler, lütfen gelsinler, Çelikhan'a bağlı Pınarbaşı beldesinin manye
tolu telefonunun dahi olmadığını görsünler. Şu anda orada oturan vatandaşlarımız, haberleş
melerini, maalesef, Çelikhan İlçesi vasıtasıyla sağlamaktadırlar. 

Lise için müracaat etmişlerdir; lisenin arsasını vermişlerdir; devletten aldıkları cevap il
ginçtir : "Nüfusu 10 binin üstüne çıkmadığı müddetçe, burada lise yapılması mümkün değildir" 

— 149 — 



T.BJM.M. B : S9 5 . 3 . 1991 0 : 1 

diye cevap vermiştir devlet. Nüfusu 10 bine yükselinceye kadar 7 bin 8 bin nüfusa sahip bu 
ilçede çocuklar nerede okuyacakur; ya, 50 kilometre, 100 kilometre mesafede olan Malatya'ya 
gidecektir veya 150 kilometre mesafedeki Adıyaman'a gitmek suretiyle, oradaki ortaöğretim
den İstifade edecektir. 

Değerli milletvekilleri, sağlık problemi yine aynı şekilde devam etmektedir. Her ilçede, her 
beldede, hatta ilde en büyük problem sağlıktır. Daha onbeş gün önce sağlık hizmetlerine yapı
lan zamlara bakın: Büyük ameliyat 240 bin liradan 1 milyon liraya, muayene ücreti 2 bin lira
dan 15 bin liraya, normal doğum 60 bin liradan 350 bin liraya; sezaryen 100 bin liradan 750 
bin liraya, mide yıkama 7 500 liradan 25 bin liraya, katarakt ameliyatı 240 bin liradan 1,5 mil
yon liraya, böbrek nakli 600 bin liradan 2 milyon liraya ve bir kafa grafisi 12 bin liradan 120 
bin liraya çıkmıştır. Buyurun... Devlet hastanelerindeki sağlık hizmetlerine getirilen zamlar do
layısıyla, bütün illerimizde, ilçelerimizde beldelerimizdeki vatandaşlarımız, bu paralan öde
mek suretiyle, sağlık hizmetlerini gördüreceklerdir ki, şu anda, vatandaşın, bu parayı verip sağlık 
hizmetini gördürmesi mümkün değildir. 

Değerli milletvekilleri, Bağ-Kur'lular, maalesef Bağ-Kur primlerini verememektedirler; icraya 
verilmişlerdir. Ziraat Bankasına borçlu olan vatandaşlarımız ise, aldıkları kredilerin faizleri çok 
yüksek olduğu için maalesef, borçlarının anaparasını ödeyemiyorlar, bunun üzerine bir de faiz 
bindirilmiştir. Anaparasını ve faizini ödeyemeyen vatandaşımıza -örnek olması bakımından 
söylüyorum- icra takip muamelesi yapılmış, icra yoluyla, vatandaşların malları maalesef, satı
şa verilmek suretiyle, Ziraat Bankasındaki borçlarının tahsili yoluna gidilmiştir. Ayrıca, Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Ziraat Bankasındaki borçların ertelendiğini ifade etmesine rağ
men, şu ana kadar gitmiş olduğum bu dört ildeki vatandaşlarımız, Ziraat Bankasına olan borç
larından dolayı herhangi bir ertelemenin olmadığını, Ziraat Bankasının, kendilerine icrai taki
bat yaptırdığını ifade etmişlerdir. 

Vatandaşlarımıza farklı muamele yapılmaktadır; partizanca, farklı muade yapılmakta-. 
dır. Bu farklı muamelelerin yapılmaması, vatandaşlara eşit muamele yapılması gerektiğini tek
rarlıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, çok yakın bir tarihte, yine Güneydoğu Anadolu Bölgemizde, Şır-
nak'ta bir olay vuku buldu. Orada, vatandaşlarımızın kendi imkânlarıyla, çıkarmak durumunda 
oldukları Şırnak-Cizre kömürlerini; kendilerine verilmiş olan yerlerdeki kömürlerini, kazma-
larıyla, kürekleriyle çıkarıp -affedersiniz-100 adet katıra yüklemek suretiyle, ihtiyaçlarını kar
şılamak üzere satma durumunda olan vatandaşlarımıza müdahale edilmiş ve bu vatandaşların 
hayvanları öldürülmüştür. Ondan sonra da, malumunuz, güvenlik kuvvetleriyle karşılıklı ça
tışma sonunda 2 vatandaşımız vefat etmiştir. 

Şırnak'taki olay ise -uzaktan yakından bir isim vermek istemiyorum- Anavatan Partisi mil
letvekili bir arkadaşımızın, bu kömür ocaklarına ortak olduğu veya sahibi olduğu veya özel 
idareye ait olan bu ocakların işletmesini ihale yoluyla almak suretiyle, bu vatandaşları on yıl
dan bu yana oraya sokmadığını basından takip ediyoruz. 

Oradan, günde 200 kamyon kömür çıkarılmak suretiyle, 200 bin liradan, günde 400 mil
yon lira para kazanıldığı ve bir milletvekilinin, oradaki vatandaşlarımızın hakkı olan bu kö
mür ocaklarına müdahale ettiği ve güvenlik kuvvetleriyle, bu fakir fukara halkı karşı karşıya 
getirmek suretiyle, hayatlarını devam ettirmede kendileri için çok önemli bir varlık olan hay
vanlarının öldürülmesine sebep olduğu da ifade edilmiştir. 

— 150 — 



TAM .M. B : 89 5 . 3 . 1991 O : 1 

BAŞKAN — Sayın Köse, süreniz dolmuştur, lütfen toparlayınız. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım. 

Adıyaman ve Malatya'da, fevkalade, teşvik enflasyonu vardır. Malatya'da 30 bin ton ka
yısı yetiştirilmekte olmasına karşılık, maalesef, 150 bin tonluk kayısı kurutma teşviki verilmiş
tir. Teşvik alanların birçoğu, paraları almış gitmiş, bir sınaî tesisde yapılmamıştır. "Adıyaman'da 
30 tane fabrika yapacağım" demek suretiyle, ftmanlar Şirketi adında bir firma geliyor, briket
ten 5-6 tane binayı yan yana dizmek suretiyle 30 tane teşvik belgesi alıyor ve Adana'dan çiftçi-
başı olarak gelen bu Samanlar Şirketi yöneticileri, Adıyaman'da binlerce vatandaşımızın hak
kına tecavüz ederek, maalesef, devletin kasasından 200 milyar lira çarpıp götürüyor değerli 
milletvekilleri. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yapılan, satılan, duran ve muhakkak surette 
vatandaşımızın hizmetine açılman gereken fabrikalar hakkında geçenlerde bir araştırma öner
gesi vererek, sizlere bu konuda bilgi sunduk; ancak, bu hususlar araştırma önergesinin kapsa
mı dışında kalmıştı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine son gidişimde bu konulan da 
gördüğüm için tekrar huzurunuza getirmek istedim. 

Değerli milletvekilleri, gerek teşvik meselelerinde, gerek vatandaşımıza giden hizmetler ko
nusunda fevvkalade yanlış işlemler gördüğümüzü ve devletin vermiş olduğu elimizdeki bu çek
lerin karşılıksız olduğunu da huzurunuzda belirtmek durumunda kaldım. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarım. (DYP sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köse. 

3. — Malatya Mületveküi İbrahim Aksoy'un 28 Şubat 1991 tarihinde Ştrnak'ta meydana gelen 
olaylara ufkin gündem dest konuşman ve İçişleri Bakam Abdûlkadir Aksu'nun cevabı 

BAŞKAN — Son olarak, 28 Şubat 1991 tarihinde Ştrnak'ta meydana gelen olaylarla ilgili 
olarak, Malatya Milletvekili Sayın İbrahim Aksoy'a gündem dışı söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Aksoy. (SHP sıralarından alkışlar) 
İBRAHİM AKSOY (Malatya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Köse, Şırnak 

olaytanyla ilgili olarak basından almış olduğu haberleri verdi. Bir heyetle birlikte bizzat Şır-
nak'a giderek yerinde yapmış olduğum incelemelerle ilgili olarak sizlere ben de bilgi vermeye 
çalışacağım. 

Şırnak'ın hemen 4 kilometre alt tarafında bulunan, bir kısmı TKİ'ye ait, bir kısmı da, 
ANAP'ta üst düzeyde politika yapan veya ANAP'la siyasî işbirliği içerisinde olan insanlara 
ait olan kömür ocakları var. Bu insanlar, bu kömür ocaklarını nasıl işletiyorlar, hangi koşul
larda işletiyorlar; kiralamışlar mı, yoksa TKt'nin ocaklarını mı işletiyorlar, bu hususu bilemi
yoruz; ancak, bu konuda vermiş olduğumuz bir Meclis araştırması önergesi var. ANAP'Iı üst 
düzey politikacılann ve ANAP'ın politilik yandaşlarının bu töhmetten kurtulmaları için, ANAP 
milletvekilleri, vermiş olduğumuz bu Meclis araştırması önergemizi kabul ederler, orada bir 
araştırma yapılır ve bu konu aydınlığa çıkar. 

Olay şöyle oluyor : Türkiye Kömür İşletmelerinin terk etmiş olduğu ocaklardan, 3 bin 
civarında vatandaş, 1 000 kadar katırla -arabalar buraya giremediği için, taşıt aracı olarak ka
tırlar kullanılmaktadır- toprak atıktan içerisinden kömür toplayarak veya oradaki küçük ocak
lardan kömür çıkararak, yol kenarına taşıyıp, bir kamyon kömür oluşturdukları zaman bunu 
satıyorlar; böylece geçimlerini sağlamaya çalışıyorlar. 
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Şırnak tlimiz, 1985 yılı sayımına göre 13 bin nüfusa sahipti, şu anda ise bu nüfus 30 binin 
üzerindedir. Bu durum, doğumla artmış bir olay değildir. Nereden geldi peki bunlar? Bunlar, 
1990 yılı yaz aylarında, güvenlik güçleri tarafından Şırnak'ın 38 köyünden, yakılan, yıkılan, 
yerle bir edilen 27 köyünün insanladır ve büyük oranda Şırnak'a taşınan ve oraya yerleşen in
sanlardır. Şırnak İlinin nüfusu işte böylece artmış oldu. 

Şırnak'ta tek bir işyeri yoktur. 30 bin insan ne ile geçinir? Bunlar, sadece, ellerinde kalan 
katırlarıyla bu kömür ocaklarından kömür toplayarak geçimlerini sağlamaya çalışıyorlar. 

28 Şubat 1991 Cuma günü sabahleyin, kömür ocakları bölgesinde bulunan bir jandarma 
karakolunda görevli olan iki astsubay, emrindeki bir bölük askeri alarak, kömür ocaklarına 
geliyor; işçilere, orada çalışanlara, "siz burada kaçak kömür çıkarıyorsunuz" deyip, onları tar
taklamaya başlıyor. -Bunlann çoğu, kömür ocaklarında, dehlizlerdedir. Bu dehlizlerde hiçbir 
önlem alınmamış; 30 metre yerin altına giriyorlar ve hiçbir önlem yok. Sağ çıkıp çıkmayacağı 
da belli değil bunların- bağırıp çağırarak, kömür ocaklarındaki bütün insanları boşaltıyorlar 
ve katırlarından ayırarak, katırları kurşuna dizmeye başlıyorlar. Köylülerin vermiş olduğu bil
gilere göre, 300-350 civarındaki kaür, 28 Şubat 1991 Cuma günü öldürülüyor -1990 yılının yaz 
sezonundan bugüne kadar öldürülen katırların sayısı 1 000 civarındadır- katırları öldürülen 
köylüler, 4 kilometrelik yolu topluca yürüyerek, sorunu valiye iletmeyi düşünüyorlar. Şırnak'
ın alt tarafında, şehre girmeden önce, önleri asker ve polis tarafından çevriliyor, durdurulmaya 
çalışılıyor, havaya ateş ediliyor. 

Halkın Emek Partisi ti Başkanı Sayın Mesut Uysal, bunu duyup, olaya müdahale ediyor, 
insanları orada durduruyor. "Beş kişilik bir heyetle valiye gidelim; topluca gidilmez, sorunu
muzu valiye biz iletelim" diyor; ama,tam o sırada, yine ateş başlıyor; bu sefer yalnız havaya 
değil, oradaki insanların üzerinde de ateş ediliyor. Burada 2 kişi ölüyor, 4 kişi de yaralanıyor. 
Bunu duyan Şırnak içindeki insanlar, yukarıdan hareketlenmeye başlıyorlar; devlet dairelerine 
saldırıp, camları kırıyorlar. Vali, bu arada -dikkatinizi çekiyorum- "Biz, öldürülen katırların 
bedelini ödeyeceğiz" diyor anonsunda. Demek ki, katırları öldürme emrini veren valiymiş. An
cak, köylüler, "Bugüne kadar öldürülen bütün katırların bedelini ödenecek mi?" diye soru
yorlar... Olaylar yatışıyor... Kopan elektrik tellerine takılan, bir de asker ölüyor. 

Ben, ikinci gün, kömür ocaklarına gittiğimde, katır ölüleri vardı; bir gün önce öldürülen
ler, daha önce öldürülenler, iskelet haline gelenler oradaydı. Gene orada çalışanlar vardı; ama, 
o astsubaylar ve o bölükte olan askerler yoktu; bir yarbay, yarbayın emrinde de yeni askerler 
vardı, insanlar yine çalışıyorlardı, yine kömür topluyorlardı. "Peki, suçunuz nedir, bunlar ne
den yapılıyor?" diye sordum, şunu söylediler : "Tek suçumuz, Kürt olmak." Buna ben de ka
tılıyorum; oradaki insanların tek suçu Kürt olmak. Çünkü, Sayın tçişleri Bakanı da bunu şöy
le açıklamıştı: "Burada siyasî ve ideolojik bir istem yoktur, bir olay yoktur; olay, tamamen 
kışkırtmadır." tçişleri Bakanı doğru söylüyor. Olay, kışkırtmadır; ama, kim kışkırttı? tçişleri 
Bakanlığının emrindeki askerleri kim kışkırttı? Katırları kim öldürttü? Biz, tçişleri Bakanın
dan bunu öğrenmek istiyoruz, tçişleri Bakanı bunu açıklamalıdır. Emri, oradaki Bölge Valisi 
mi, Şırnak Valisi mi, bölge komutanı mı, yoksa sadece karakol komutanı mı verdi; yoksa, bu 
katırların kurşuna dizilmesi, bu insanlara hakaret ve baskı emri tçişleri Bakanlığından mı, Baş
bakandan mı gitti? Bunu elbette ki öğrenmek istiyoruz. 

Değerli milletvekilleri, olay, sadece Şırnak olayı değildir. Şırnak'taki bu kömür ocaklarıy
la hangi politikacıların ilgisi var; bunu da öğrenmek istiyoruz. 
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İçişleri Bakam, bugüne kadar öldürülen insanların hiçbirinin katilini bulmayı başarama
dı, bu katırlann katillerini bulabilecek mi? Vatandaşın, bugüne kadar öldürülen katırlarının 
bedelleri ne zaman ödenecek? Bunları, Sayın İçişleri Bakanından elbette ki öğrenmek istiyoruz. 

Olay, sadece Şırnak olayı değil -Şırnak, bir tek nokta- olay, Körfez Savaşının durdurul
masıyla, Türkiye genelinde ve özellikle doğuda yoğun bir biçimde gözaltına almalar, işkence
lerdir. Bunlardan bir tanesi de, Şırnak olayından 4 gün sonra İdil'de oluyor. İdil'in Kive Köyü
ne yine askerler gidiyor, köylüleri topluyor onlara eğitim yaptırmayı düşünüyor. Köylüler, ka
dınlar ayrılsın deyince, askerler, "Sizde silah vardı, kadınlara silahlarınızı teslim ettiniz" deyip 
kadınların orasını burasını elleyerek silah aramaya başlıyorlar ve idil'deki olay böyle çıkıyor. 
Bunların hepsinin kışkırtma olduğu doğrudur. Zannederim içişleri Bakanı bu konuda bizi ay
dınlatacaktır. 

Orada gördüğüm bir olay nedeniyle şunu da öğrenmek istiyorum : Körfez Savaşı ile ilgili 
olarak bölgeye gönderilen askerler, ekili ve ekilmek üzere olan arazilere köylülerin hayvanları
nı otlatmak için kullandıkları geniş otlaklara yerleşmişler. Herkes Körfez Savaşı ile ilgili taz
minat talebinde bulunurken, müttefikler, askerlerini yavaş yavaş çekmeye başlamışken, Körfez 
Savaşı ile ilgili olarak orada bulunan askerler ne zaman dönecek ve askerlerin bulunduğu yer
lerde vatandaşların bundan dolayı uğramış olduğu zararları tespit edecek misiniz, ediyor mu
sunuz, bunların zararları ödenecek mi? 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
ÎÇtŞLERt BAKANI ABDÜLKADİRAKSU (Diyarbakır) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Başkan, Sayın içişleri Bakanı anında 

cevap vermeyebilir; çünkü, konu detaylıdır. Burada benim asabım bozuluyor; bunlar inşallah 
doğru da değildir. Bakan cevabı daha sonra verebilir. 

BAŞKAN — Sayın Ergüder, sizin, İçişleri Bakanı adına oturduğunuz yerden konuşmanız 
diye bir usul mü vardır? Sayın Bakan konuşmak istiyor, siz "konuşamaz" diyorsunuz; olur 
mu öyle şey? Lütfen oturun yerinize... 

TEVFİK KOÇAK (Ankara) — Alkol muayenesi yapılsın Sayın Başkan!.. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Diyarbakır) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; biraz önce gündem dışı konuşan Malatya Milletvekili Sayın ibrahim Aksoy'un, Şırnak 
olaylarıyla ilgili konuşmasına cevap vermek üzere huzurlarınızdayım. Tabiî, gündem dışı ko
nuşmanın konusu Şırnak olaylarıydı; oradan İdil'e geçtiler ve oradan da, Körfez krizi nedeniy
le bölgeye gönderilmiş olan askerlerin işgal etmiş olduktan arazilerin durumunu sordular. De
ğerli Milletvekili arkadaşımın gündem dışı konuşma konusu Şırnak olayları iken, buna birkaç 
konu daha ilave ederek konuşmalarını sürdürdüler. Bu konuda Başkanlık Divanına belki bir 
müracaatta da bulunmuştur, onu da belirteyim. 

Değerli arkadaşlarım, 28 Şubat 1991 günü Şırnak'ta cereyan eden olayların akabinde ben 
de Şırnak'a gittim. Bölge Valisiyle birlikte, önce oradaki görevli arkadaşlarımız, ilimizin Vali
si, güvenlik komutanı, jandarma alay komutanı, emniyet müdürü gibi yetkili arkadaşlarımı-
zından, Şırnak'ta bir gün önce meydana gelen olayları dinledim. Bilahara, valilik makamında, 

'vatandaşları ve Merkez mahalle muhtarlarının tümünü oraya çağırmak suretiyle, bir de olayı 
vatandaşlanmızdan dinledim. 
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Değerli arkadaşlarım, o gün orada yapmış olduğum basın toplantısında da aynı şeyi ifade 
etmiştim, olayın siyasî bir yönü yoktur; kışkırtanlar var, tahrik edenler var demiştim. Nasıl 
kışkırtıldı, kimler tahrik etti?.. Mesele şöyle başlıyor : Efendim, Şırnak'ta on onbeş gün kadar 
önce, "Kömür işletmelerinin elindeki ocaklar, özel kişilere veya kuruluşlara devredilecektir" 
diye yaygın bir söylenti çıkıyor. Burada da ifade edildiği gibi, Şırnak'taki vatandaşlarımızın 
bir kısmı, o güne kadar -halen de devam ediliyor- Kömür İşletmelerinin kullanmayıp terk etti
ği ocaklardan kömür artıkları veya kendilerinin iptidaî usullerle çalışıp çıkardıkları kömürü 
biriktirip satmaktadırlar; buna da hiçbir müdahalede bulunulmamıştır ve halen de bulunul
mamaktadır. Ancak, bu söylentilerin yoğunluk kazanması üzerine, vatandaşlar arasında bir 
telaş başlıyor. "Bu ocaklar TKİ'nin elinden çıkar özel kişilere devredilirse, bizim çalışma im
kanımız kalmayacak, biz kömür toplayamayacağız, kömür çıkaramayacağız, onun için, bugünden 
tedbir almak lazımdır" şeklinde bir düşünceye sahip olarak, olayın çıktığı 28 Şubat günü, 500'e 
yakın köylü, her zaman tek tek gidip, kendilerine bir nevi tahsis edilmiş, dokunulmayan TKİ'-
ye ait arazilerden kendileri, kömür çıkarırken, bu defa TKİ'nin halen kömür çıkarmakta oldu
ğu ocaklara doğru gidip, oradan çıkarılmakta olan kömürleri almak istemişler. Bu, aynı za
manda ocakların elden çıkmasını, satılmasını protesto mahiyetinde... Bunun üzerine, ki, daha 
önce, Kömür İşletmeleri, zaman zaman kendilerinin çıkarılmış kömürlerinin de alınmakta ol
duğunu beyanla, gerekli tedbirin alınması ve bu olayların önlenmesini valilik makamından ta
lep etmiş olmaları üzerine, valilikçe, oradaki görevli jandarmaya, Kömür İşletmelerine ait ocak
lardan, onların kendi çıkarmış olduktan kömürlerden bir alınma, çalınma olursa, buna da mani 
olunması konusunda da emir verilmiş tabiî. 

O gün, Kömür tşletlerinin kendisine ait olan ocaklardan kömür alınmak istenmesi üzeri
ne, jandarma buna müdahale etmiş, köylüler de, ellerindeki kazma, kürek, taş, sopa ve katır-
lanyla birlikte jandarmanın bu müdahalesine karşı gelmişlerdir. Bunun üzerine, jandarma yet
kilileri, oradaki vatandaşlarımıza, bu yaptıkları işin kanunsuz olduğu, dağılmaları gerektiği 
ikazında bulunmuşlardır. Bu esnada, ocakları aydınlatmakta olan1 elektrik tellerinden birinin 
kopmuş, olması sonucu, bu tele basan bir jandarma erimiz de orada şehit olmuştur. 

Bu sırada, yine, köylüler, bu eylemlerine devam etmek isteyince, jandarma buna karşı gel
miş; köylüler, katırlarını öne sürerek, jandarmanın üzerine taş, sopa, kazma, kürekle saldırıya 
devam edince, jandarma, ikaz atışında bulunmuştur. 

AHMET TÜRK (Mardin) — İnsanlara mı, katırlara mı?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) — Hayır efendim, insanlara ora

da ateş etme yoktur. 

Bilahara, köylüler katırlarla jandarmanın üzerine yürüyünce, jandarma, katırların üzeri
ne ateş etmiş ve 30-40 tane katır ölmüştür. 

İBRAHİM AKSOY (Malatya) — Atma, atma!.. 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) — Ancak, bu esnada, olay, il mer
kezine çok değişik bir şekilde intikal ettirilmiştir; olay, ocaklarda birçok insanın öldüğü şek
linde il merkezine intikal ettirilince, il merkezinde toplanan gruplar, vilayete doğru yürümek 
istemiş, polis de bunlara müdahale etmiştir. Polis bunlarla meşgul olurken, bu defa, kömür 
ocaklarındaki katırları telef olan vatandaşlar toplanarak, Cizre Caddesi üzerinden, Sımak şe
hir merkezine doğru yürüyüş yapmak istemiş... 

MAHMUT ALINAK (Kars) — 30-40 kişi mi? 

— 154 — 



T.B.M.M. B : 89 5 . 3 . 1991 O : 1 

IÇİŞLERl BAKANI ABDÜLKADlR AKSU (Devamla) — Değil efendim. 
BAŞKAN — Sayın Almak, lütfen, yerinizden müdahale etmeyiniz. 

ÎÇÎŞLERl BAKANI ABDÜLKADlR AKSU (Devamla) — Kalabalık, 500-600 kişilik bir 
kalabalık; o gün bize ifade edilen, telef olan katır sayısı 30 veya 40. 

MAHMUT ALINAK (Kars) — Toplanması gereken, o zaman, 30-40 kişi. 
BAŞKAN — Sayın Alınak, lütfen, yerinizden müdahale etmeyiniz. 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADlR AKSU (Devamla) — Güvenlik kuvvetlerimiz, şehir 
içinde toplanan gruplarla, kömür ocaklarından gelip gösteri yapmak isteyen grupların birbir
lerine karışmaması için gerekli tedbiri almış; arkadaşımızın da ifade ettiği gibi, orada, bu kala
balık gruba içlerinden 5 kişi seçerek valiyle görüşebilecekleri, meselelerini il valisine anlatabi
lecekleri ikaz edilmiş, ancak, bu kabul edilmemiş, kanunsuz gösteri ve yürüyüşe devam edil
mesi istenmiştir. Güvenlik kuvvetleri orada havaya ateş açmıştır, bu ateş sırasında, buradaki 
olaylar sırasında bir vatandaşımız yaralanmış, bilahara Cizre Devlet Hastanesinde vefat etmiş
tir. Bir vatandaşımız da... 

MAHMUT ALINAK (Kars) — Havaya ateş edilince mi yaralanmış? 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADlR AKSU (Devamla) — Bir vatandaşımız da, kaldırıl

dığı Diyarbakır Devlet Hastanesinde vefat etmiştir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Burada iki vatandaşın ölümünden Hükümetin sorumluluğu 
yok mu yani? 

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen, yerinizden müdahale etmeyiniz. 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADlR AKSU (Devamla) — Efendim, anlatacağım, müsa
ade edin. 

Bu sırada, güvenlik kuvvetleri, hem şehir içerisinde toplanan grupları hem de dışarıdan, 
ocaklardan gelerek şehir merkezine yürümekte olan grubu dağıtmış; ancak, topluluk, dağılır
ken, Vilayet binası, birtakım lojmanlar, askerlik şubesi gibi resmî ve özel kuruluşların camları
nı kırmışlar ve birkaç arabayı da tahrip etmiştir, ti valisinin, hoparlörler, vatandaşlarımızı iti
dale, sükûnete davet etmiş, olayların kendilerine yanlış aksettirildiğini, kömür ocaklarının hiç 
kimseye satılmadığını kimseye devredilmediğini, Kömür işletmeleri tarafından işletilmekte ol
duğunu duyurması üzerine, topluluk dağılmıştır. Bilahare, vali, ertesi gün mahalle muhtarla
rıyla toplantı yaparak, olayı vatandaşlardan dinlemiş ve bu söylentilerin tamamen yanlış oldu
ğunu, ocaklarda herhangi bir tasarruf söz konusu olmadığını, kimseye ocak satılmamış oldu
ğunu bildirmişlerdir. 

Değerli arkadaşlarım, Sımak'ta cereyan eden olaylar bundan ibaret. Ancak, arkadaşımız 
şunu söylediler : Şırnak'ta, Kömür işletmeleri Kurumuna ait ocaklar vardır, bunların bir kıs
mı halen faal, bir kısmı da -konuşmamın başında belirttiğim gibi- gayri faaldir. Vatandaşın 
buradan kömür almasına da müsaade edilmektedir. Ayrıca, geçtiğimiz yıllar il özel idaresine 
devredilmiş olan ve il özel idaresinin kurduğu bir şirket tarafından ihale edilerek çalıştırılan 
14 tane daha ocak vardır. Arkadaşım burada, "bu ocakları kimler, hangi siyasîler çalıştırıyor?" 
diyerek, açıklamamı istediler. 

Bu ocaklar il özel idaresi tarafından ihale edilmiştir. Şu anda o liste bende yok; ama, is
terse, bu 14 ocağın ihalesini kimler almış, kimler tarafından çalıştırılmaktadır, değerli arkada-. 
sıma bildiririm, listesini de kendilerine veririm. 
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NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Sayın Bakan, "ortak ocaklar var" diyor. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) — Onları kendilerine takdim ede

rim. İhaleyle ocakları kim almış, kim çalıştırıyor, onların listesini veririz. 
TEVFİK KOÇAK (Ankara) — Katırlar ne olacak Sayın Bakan? 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) — Efendim, yine, arkadaşımızın 

merak ettiği bir konu var, benim konum olmamakla birlikte ona da cevap vereyim : 

Güneydoğu Anadolu bölgemize giden askeri birlikler, elbette ki, oradaki araziye yerleş
mişlerdir. Arkadaşımız, "Bu arazilerin tazminatı verilecek mi?" diyor. 

Birlikler araziye yerleşir yerleşmez hasar tespit.komisyonları kurulmuş ve hasar tespitleri 
yapılmıştır. O vatandaşlarımızın tazminatı verilecektir. Ayrıca, şunu da ilave edeyim ki, birlik
ler çekildikten sonra, yine devlet araçlarıyla o araziler eski durumuna getirilerek düzeltilecektir. 

Olay bundan ibarettir... Olayla ilgili adlî soruşturma açılmıştır, devam etmektedir... 
MAHMUT ALINAK (Kars) — Sayın Bakan, İdil'i anlatın... 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) — Adlî soruşturma sonuçlandığı 
zaman, olayın asıl tahrikçilerinin teşvikçilerinin; yalan yanlış haberlerle vatandaşımızla güven
lik kuvvetlerini karşı karşıya getirenlerin de kimler olduğu anlaşılacaktır. 

MAHMUT ALINAK (Kars) — Sayın Bakan, İdil'de kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı, onu 
anlatın... / 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) — Ben, sözlerimi bitirirken, şe
hit olan erimize ve vefat etmiş vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, hepinize saygılar 
sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Biraz evvel, Sayın Ergüder, Başkanlığın yönetimine müdahalede bulunmuştur. 
Başkanlığın, herhangi bir bakanımızı, cevap vermesi konusunda zorlamaya elbette ki hakkı 

yoktur. Ancak, Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir polisiye olay vuku bulduğunda, İçişleri 
Bakanının onu anında bilmek ve müdahale etmek görevi vardır. Ben de bunu sayın arkadaşı
ma hatırlatmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, gündem dışı konuşmalar bitmiştir. 
Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Açık bulunan Millî Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı, Kayseri Milletvekili Mehmet 
l/azar'm atandığına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1559) 

BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" bölümünde, Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır. 
İlk tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlığın 1 Mart 1991 gün ve 08-3-1/1-06515 sayılı yazısı. 
Açık bulunan Millî Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Yazar, Türkiye Cum

huriyeti Anayasasının 109 ve 113 üncü maddeleri gereğince atanmıştır. 
Bilgilerinize sunanm. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
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2. — Federal Almanya'ya gidecek olan Dışişleri Bakam Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in dönüsüne 
kadar. Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Güneş Taner'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1560) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 6-8 Mart 1991 tarihleri arasında Federal Almanya'ya gi
decek olan Dışişleri Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakan
lığına, Devlet Bakanı Güneş Taner'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun gö
rülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — Federal Almanya'ya gidecek olan Turizm Bakam ilhan Aküzüm'ün dönüsüne kadar, Tu
rizm Bakanlığına, Devlet Bakam M. Vehbi Dinçerler'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1561) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 4-8 Mart 1991 tarihleri arasında Federal Almanya'ya gi
decek olan Turizm Bakanı tlhan Aküzüm'ün dönüşüne kadar; Turizm Bakanlığına, Devlet Ba
kanı M. Vehbi Dinçerler'in vekillit etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu bilgilerinize sunanm. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

4. — italya'ya gidecek olan Taran Orman ve Köy isleri Bakam Lutfullah Kayalar'ın dönüsüne 
kadar, Tarım Orman ve Köyisleri Bakanlığına, Devlet Bakam Kemal Akkaya'nın vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1562) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 5-9 Mart 1991 tarihleri arasında İtalya'ya gidecek olan 
Tarım Orman ve Köyisleri Bakanı Lutfullah Kayalar'ın dönüşüne kadar; Tarım Orman ve Kö
yisleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Kemal Akkaya'nın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
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C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — İstanbul Milletvekili Mustafa Songül ve 13 arkadaşının, büyük bir tarih ve kültür mirast 
olan Savarona Yattntn milletimize yakışır bir biçimde kullanılması ve bu amaçla yeniden tahsisinin sağ
lanması konusunda Meclis Araştırması açılmasına His/cin önergesi (10/140) 

BAŞKAN — Bir Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Çağlar boyu, ulusların ve insanlığın ortak kültür mirasları oluşmuş ve bunlar yüksek bir 
özenle korunmuştur. Bu ortak miras, bir yontulmuş taş, bir duvar parçası, bir yapı, yazılı bir 
belge olabileceği gibi, bazen de, ulusal lider ve kahramanların gereksinmeleri için kullandıkla
rı sıradan araç ve gereçlerden oluşabilir. 

Ulusal kahramanların her türlü anılarının ulusça yaşatılmaları, ortak kaderin ve kıvancın 
vazgeçilmez unsurlarını oluşturması açısından, bir zorunluluktur. 

Ulusumuzun kurtırıcısı, Cumhuriyetimizin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanımız Mustafa Ke
mal Atatürk ulusal kahramanımızdır. 

Devrimlerine ve ilkelerine sınırsız bağlılık göstermemiz, günümüzde çok daha yüksek bir 
gereklilik olarak ülkemiz gündemindedir. 

tikelerini olduğu kadar, anılarını da saygın ve canlı olarak yaşatmak, ulusal moralimiz 
için ciddî bir gerekliliktir. 

Ülkemizin, bütün tartışmalara rağmen, içinde bulunduğu ekonomik durum, anılan dü
zeyde bir anıyı ve onun simgesinin yüzlercesini istenilen ve özlenen düzeyde tutacak ve kollaya
cak güçtedir. 

Ulu önderimiz Atatürk'ün son aylarını geçirdiği ve ülkemiz için son derece önemli karar
ların alındığı Savanora yatını koruyamamak, ulusça utanç duyacağımız bir olgudur. 

Bir millî değeri, bir millî anıyı, bu şekilde, bir ticaret metal haline getirerek, en süfli istek
lerin emrine vermek, hiç bir yurttaşımızın kabul edemeyeceği bir tarz ve tasarruftur. 

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu önder Atatürk'ün yatı Savanora ile ilgili olarak 
yapılmış tüm idarî işlemlerin geri alınarak; büyük bir tarih ve kültür mirası olan Savanora'nın 
milletimize yakışır bir biçimde kullanılması ve bu amaçla yeniden tahisisinin sağlanması ko-. 
nusuna Yüce Meclisin el koymasını temin etmek için, Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca, bir Meclis araştırması açılmasını arz ederiz. 

Mustafa Sarıgül Eşref Erdem 
istanbul Ankara 

Kâzım Ulusoy Ömer Çiftçi 
Amasya Ankara 

Hasan Zengin Neccar Türkcan 
Manisa tzmir 

Ahmet Ersin Rıza Ilıman 
tzmir Çorum 

Yaşar Yılmaz Mahmut Keçeli 
Ankara Adana 
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Tayfur Un t. önder Kırlı 
Bilecik Balıkesir 

Tufan Doğu Cemal Seymen 
Muğla Nevşehir 

BAŞKAN — önerge, gündemdeki yerini alacak, sırası geldiğinde öngörüşmesi yapılacaktır. 

2. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 13 arkadaştım, Millî Savunma eski Bakanının görevden 
altnmastyla sonuçlanan gelişmeler konusunda genel görüşme açûmasma ilişkin önergesi (8/40) 

BAŞKAN — Bir genel görüşme önergesi vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sayın Semra özal'ın, eşi Cumhurbaşkanı Sayın Turgut özal ve çocuklarının onayı ve teş
vikiyle, ANAP'ın İstanbul ti Başkanlığına aday olması, yeni bir Çankaya bunalımı ve Hükü
met krizine neden olmuştur. 

Cumhurbaşkanı eşinin, ANAP İstanbul ti Başkanlığına adaylığını açıklaması ile başlayan 
ve Sayın özal'ın, bulunduğu makamın özelliklerini ve ağırlığını unutarak, eşi için otel lobile
rinde kulis yapması ve d sıkıp, yanak öperek, delege avlama çabaları ile garip bir biçimde geli
şen olaylar, nihayet bir bakanın, Cumhuriyet tarihinde ilk kez, telefonla azledilmesi ile sonuç
lanmıştır. 

Başlangıcı ve sonucu itibariyle bir skandallar dizisi olarak tanımlanan bu olaylar sırasın
da, Cumhuriyet Hükümetinin bazı bakanları, Cumhurbaşkanı tarafından, yine Cumhuriyet 
tarihimizde ilk kez ve üstelik sadece eşinin il başkanı olmasını kabul etmedikleri için, Devletin 
TV'sinden, Türkiye ve dünya kamuoyuna "nankör, entrikacı ve değersiz" kişiler olarak tak
dim edilmiştir. 

Keza, yine ülkemizin yanı başında, dünyanın en büyük sorunu olarak sürmekte olan ve 
Türkiye'nin de katılmak zorunda bırakılmasından kuşku duyulan savaş ortamında, çok basit 
kişisel nedenler ve kaprisler uğruna, Millî Savunma Bakanının görevden azledilmesi, Türkiye 
kamuoyunda büyük bir öndişe yaratırken, dünyada da ülkemizin küçük düşürülmesine neden 
olmuştur. Cumhurbaşkanı eşinin kişisel sorunu, devlet sorunu haline getirilerek, savaş orta
mında, Türkiye, Millî Savunma Bakansız bırakılmıştır. 

Yüce Meclis, dünya kamuoyunda Türkiye'yi rencide eden anlayışların gelişmesine neden 
olan, rejimimizi zedeleyen ve halkı endişeye sevk eden, Anayasa ihlalleri ile dolu bu olaylara 
seyirci kalamaz. Konu enine-boyuna tartışılmalıdır. 

Bu nedenlerle, Millî Savunma Bakanının, Cumhuriyet târihimizde görülmeyen biçim ve 
yöntemlerle, azledilmesine sonuçlanan gelişmeler hakkında, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 99 
ve 100 üncü maddeleri gereğince, bir genel görüşme açılmasını arz ederiz. 

Ahmet Ersin Ali Uyar 
İzmir Hatay 

Rıza Ilıman Tayfur Ün 
Çorum Bilecik 
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Eşref Erdem 
Ankara 

Mahmut Keçeli 
Adana 

Tufan Doğu 
Muğla 

Kâzım Ulusoy 
Amasya 

Ömer Çiftçi 
Ankara 

Ali Haydar Erdoğan 
İstanbul 

Tevfik Koçak 
Ankara 

Neccar Türkcan 
tzmir 

Musa Gökbel 
Muğla 

Hasan Zengin 
Manisa 

BAŞKAN — Genel görüşme Önergesi, gündemdeki yerini alacak, sırası geldiğinde öngö-
rüşmesi yapılacaktır. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

5. — Bazı milletvekillerine izin verilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1563) 

BAŞKAN — Bazı sayın milletvekillerine izin verilmesine dair, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin hizalarında gösterilen süre ve nedenlerle izin
li sayılmaları, Başkanlık Divanının 28.2.1991 tarihli toplantısında uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
t. Kaya Erdem 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz, mazereti nedeniyle 1.2.1991 tarihinden geçerli 
olmak üzere 15 gün, 

Bolu Milletvekili Kâzım Oksay, mazereti nedeniyle 4.3.1991 tarihinden geçerli olmak üze
re 15 gün, 

Uşak Milletvekili Mümtaz Güler, hastalığı nedeniyle 22.1.1991 tarihinden geçerli olmak 
üzere 36 gün, 

BAŞKAN — Ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım : 
"Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz, mazereti nedeniyle 1.2.1991 tarihinden geçerli 

olmak üzere 15 gün" 
BAŞKAN — Oylan niza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Bolu Millevekili Kâzım Oksay, mazereti nedeniyle 4.3.1991 tarihinden geçerli olmak üzere 

15 gün" 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Uşak Milletvekili Mümtaz Güler, hastalığı nedeniyle 22.1.1991 tarihinden geçerli olmaz 

üzere 36 gün" 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sözlü soruların geri alınmasına dair önergeler vardır; okutuyorum : 
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6. — Çorum Milletvekili Rıza Iltman'ın (6/1041) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin 
önergesi (4/286) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin Sözlü Sorular kısmının 56S inci sırasında yer alan (6/1041) esas numaralı sözlü 
soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Rıza Ihman 

Çorum 

7. — izmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun (6/1046) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına iliş
kin önergesi (4/287) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin Sözlü Sorular kısmının 580 inci sırasında yer alan (6/1046) esas numaralı söz
lü soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Halil Çulhaoğlu 

tzmir 

8. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin (6/1004) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına iliş
kin önergesi (2/288) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin Sözlü Sorular kısmının 588 inci sırasında yer alan (6/1004) esas numaralı söz
lü soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

İsmail Köse 
Erzurum 

9. — Ankara Milletvekili ibrahim Uz'in (6/1064) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin 
önergesi (2/289) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin Sözlü Sorular kısmının 594 üncü sırasında yer alan (6/1064) esas numaralı sözlü 
soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

ibrahim Tez 
Ankara 

10. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'tn (6/1106) numaralı sözlü sorusunu geri akağına ilişkin önergesi 
(2/290) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin Sözlü Sorular kısmının 632 nci sırasında yer alan (6/1106) esas numaralı sözlü 
, soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 
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Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Ali Uyar 
Hatay 

11. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in (6/1113) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 
üişkin önergesi (2/291) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin Sözlü Sorular kısmının 636 na sırasında yer alan (6/1113) esas numaralı sözlü 
soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Cumhur Keskin 
Hakkâri 

BAŞKAN — Soru önergeleri geri verilmiştir. 
Gündemin "Seçim" bölümüne geçiyoruz. 

V. — SEÇİMLER 

1. — Komisyonlarda Açık Bulunan Üyeliklere Seçim 
a) Anayasa Komisyonunda açık bulunan iki üyelik için seçim 

BAŞKAN — Anayasa Komisyonundaki açık üyeliklere, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gru
bunca, Manisa Milletvekili Sayın Erdoğan Yetenç ve Sinop Milletvekili özer Gürbüz aday gös
terilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

b) Milli Savunma Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 

BAŞKAN — Millî Savunma Komisyonundaki açık üyeliğe, Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grubunca, Çorum Milletvekili Sayın Cemal Şahin aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

c) içişleri Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 

BAŞKAN — İçişleri Komisyonundaki açık üyeliğe, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunca, 
Erzincan Milletvekili Sayın Mustafa Kul aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

d) Dışişleri Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 

BAŞKAN — Dışişleri Komisyonundaki açık üyeliğe, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gru
bunca, Ankara Milletvekili Sayın Tevfik Koçak aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

e) Millî Eğitim Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 

BAŞKAN — Millî Eğitim Komisyonundaki açık üyeliğe, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gru
bunca, tçel Milletvekili Sayın Fikri Sağlar aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler...Kabul edilmiştir. 

J) Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 
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BAŞKAN — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonundaki açık üyeliğe, Sosyaldemok-
rat Halkçı Parti Grubunca, Giresun Milletvekili Sayın Mustafa Çakır aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

g) Baytndtrltk, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 

BAŞKAN — Bayındırlık, t m ar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonundaki açık üyeliğe, Sos-
yaldemokrat Halkçı Parti Grubunca, İzmir Milletvekili Sayın Veli Aksoy aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

h) Sağlık ve Sosyal Ifler Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 

BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonundaki açık üyeliğe, Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grubunca, Kırklareli Milletvekili Sayın Gürcan Ersin aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler" kıs

mına geçiyoruz. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — İzmir Milletvekili HU Aksoy ve 23 arkadaşının, Arifiye - Sincan çift hatlı demiryolu inşaa
tından vazgeçilmesinin nedenlerini tespit etmek amacıyla Medis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/97) 

BAŞKAN — 1 inci sıradaki İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 23 arkadaşının, Arifiye -Sincan 
çift hatlı demiryolu inşaatından vazgeçilmesinin nedenlerini tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergenin öngörüşmesine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Hükümet?.. Burada. 
Geçen birleşimde, Meclis araştırması önergesinin öngörüşmeleri tamamlanmış, oylama

sında kalmıştık. 
önergeyi tekrar oylarınıza sunacağım : önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge 

kabul edilmemiştir. 

2. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin ve 29 arkadaştntn, ülkemizde 1980 yuvadan sonra uy
gulanan ekonomik politikaların tarım sektöründe açtığı iddia edilen tahribatın boyutlarını tespit etmek armayla 
Meclis araştırması açümasma ilişkin önergesi (10/99) 

BAŞKAN — Gündemin 2 nci sırasındaki, Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin ve 29 arka
daşının, ülkemizde 1980 yılından sonra uygulanan ekonomik politikaların tarım sektöründe 
açtığı iddia edilen tahribatın boyutlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergenin öngö-
rüşmelerine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Yok. 
Bir Defaya mahsus olmak üzere, önergenin görüşülmesi ertelenmiştir. 

3. — Sinop milletvekili Yaşar Topçu ve 23 arkadaşının, kanun hükmünde kararnamelerle ilgili 
olarak Hükümetçe yapılan uygulama konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/27) 
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4. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 14 arkadaştnın, kanun hükmünde kararnamelerle ilgili olarak 
Hükümetçe yapılan uygulamalar konusunda genel görüşme açümastna ilişkin önergesi (8/28) 

BAŞKAN — Gündemin 3 üncü sırasındaki "Sinop Milletvekili Yaşar Topçu ve 23 arkada
şının, kanun hükmünde kararnamelerle ilgili olarak Hükümetçe yapılan uygulama konusunda 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılması
na ilişkin" önergenin öngörüşmelerine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
Sayın milletvekilleri, bu genel görüşme önergesi ile 5 inci sıradaki (8/28) esas numaralı, 

Hatay Milletvekili Sayın Ali Uyar ve 14 arkadaşının, Kanun Hükmünde kararnamelerle ilgili 
olarak Hükümetçe yapılan uygulamalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesinin konuları aynıdır. 

Genel Kurul uygun gördüğü takdirde, her iki önergenin görüşmelerini birlikte yapacağız. 
Bu iki önergenin birleştirilerek görüşülmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
önergeleri sırasıyla okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüksek malumlarıdır ki, demokratik nizam kuvvetler ayrılığı ilkesi üzerine oturtulmuştur. 
Kuvvetlerin aynı elde toplanması, başka bir ifade ile, devlet iktidarını kullanmak yetkisi 

ile donatılmış olan yürütmenin, yasama ve yargıyı da eline alması, rejimi demokratik olmak
tan çıkarır, totaliter rejimler sınıfına sokar. 

tnsan haklarına ve hukukun üstünlüğü ilkesine dayalı rejim yerine, kişi, aile veya zümre 
egemenliği doğuran keyfi rejimler haline gelir. 

Ülkemizin benimsediği parlamenter sistem, demokratik nizamın bu temel, vazgeçilmez il
kesine göre şekillendirilmiş olmakla birlikte; yasama - yürütme ilişkisinde, yasamaya -doğrudan 
millî iradenin ürünü olması nedeniyle- üstünlük tanımış, yürütmeyi; yani hükümeti denetleme 
ve görevden alma yetkileriyle donatmıştır. 

Anayasamız incelendiğinde, genel esasları düzenleyen 7, 8 ve 9 uncu maddelerinin, kuv
vetler ayrılığı ilkesine göre düzenlendiği, yasama, yürütme ve yargının ayrı ayrı ellerde olması
nın amaçlandığı görülmektedir. 

Ne var ki, Hükümet ve onu yönlendirenler, kuvvetler ayrılığı ilkesini her defasında aşma
ya çalışmakta ve bu yetkileri kendisinde toplamayı, parlamentoyu devre dışı bırakmayı dolaylı 
yollardan başarmış bulunmaktadır. Yargı bağımsızlığının da sağlanamadığı dikkate alınırsa, 
ülke, bütün yetkilerin tek elde toplandığı görünümünü vermektedir. 

tik iş olarak, yasama dönemlerinin başında alınan bir'çoğunluk partisi karan ile, Mecli
sin, Hükümeti denetleme anayasal yetkisi, haftanın bir gününe sıkıştırılarak işletilemez hale 
getirilmiştir. 

Bilahara, Hükümetten gelen kanun tasarı ve tekliflerinde, yine çoğunluk partisi oylarıyla, 
Hükümete verilen düzenleme yetkileri o kadar geniş boyutlara ulaşmıştır ki, enflasyon gibi 
aşındırıcı nedenler olmasa, Hükümet, bir yasama devresi boyunca, hiç Meclise gelmeksizin 
aldığı yetkilerle, ülkeyi yönetebilecek hale sokulmuştur. 

Parlamentoyu dolaylı yollardan devre dışı bırakan uygulama, kanun hükmünde kararna
meler uygulamasında yoğunlaşmıştır. 
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Görünürde, Anayasanın 91 inci maddesindeki düzenlemeye dayandırılmış olan kanun hük
münde kararname çıkarma yetkisi, alabildiğine istismar edilerek, Parlamentonun fevkalade da
raltılmış, ya da çalışmaz hale fetirilmiş bir kısım yetkilerinin de elinden alınması sonucunu 
doğurmuştur. Anayasanın 91 inci maddesine dayanılarak 7 nci maddesindeki "Yasama yetkisi 
devredilemez" hükmü açıkça bertaraf edilmiştir. Bu kural, daha doğrusu bu yasak, yalnız Ana
yasa metninde kalmıştır. 

Oysa ki; KHK çıkarma yetkisi Anayasa Mahkemesi kararlarında da açık bir şekilde belir
tildiği üzere- istisnaî bir yetkidir. Oysa, bugüne kadar, yani yedi yıllık dönem içerisinde hükü
met çoğunluğuna dayanarak aldığı bu yetki ile 218 adet KHK çıkarmış, bunlardan sadece 68 
tanesi parlamentoda görüşülmüştür. Oysa, Anayasanın 91 inci maddesi, bu kararnamelerin ko
misyonlarda ve Meclis Genel Kurulunda öncelikle ve ivedilikle görüşülmesini emretmektedir. 
Yine, Hükümet, çoğunluğuna dayanarak, Anayasanın bu hükmünü çiğnemekle, yılda ortala
ma 9-10 KHK'nin Mecliste görüşülmesini sağlamak suretiyle, eline geçirdiği yasama yetkisini 
Mecliste paylaşmaktan özenle kaçınmaktadır. 

Anayasanın 121 inci ve 122 nci maddesine dayandırılan ve temel hak ve özgürlükleri dü
zenleyen KHK'ler, yine Anayasanın öncelik ve ivedilik hükümleri çiğnenmek suretiyle, Meclis
ten uzak tutulmaya çalışılmaktadır. 

Bütün bu uygulamalar, Parlamentonun yetkilerini devretmesi, saygınlığına ve fonksiyo
nuna gölge düşmesi sonucunu vermekte ve kamuoyunda büyük tepkilere neden olmaktadır. 

ArZ edilen bu durumun, Anayasanın 98, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddelerine göre, bir 
genel görüşme açılarak açıklığa kavuşturulmasını saygıyla arz ve talep ederiz. 

Yaşar Topçu 
(Sinop) ve arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Zonguldak Milletvekili Sayın Güneş Müftüoğlu, bir 
yazıyla, bu önergeye katıldığını bildirmiştir; bilgilerinize sunarım. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bu sene TBMM'nin 70 inci kuruluş yıldönümünü kutladık. Ulusal egemenliğin yegane 

temsil yeri olan bu kutsal çatının 70 inci yılında, Atatürk'ün "En büyük eserim" dediği TBMM, 
yavaş yavaş devre dışı bırakılmaya başlanmıştır. Öyleki, TBMM'nin, millî egemenliğin temsil 
edildiği tek yer olduğu kasıtlı olarak unutuldu, hanedanlığı kaldıran kararın alındığı bu yüce 
varlıktan, adeta intikam alınmak istenildi. 

Bu yıl, parlamenter hayatımız yönünden önemli bir yıldönümü. TBMM'nin 70 inci Kuru
luş Yıldönümü münasebetiyle, Çankaya kapısının sol tarafına kocaman bir bez parkart asıl
mıştı; "Kuveyt ve tlham Kaynağı Milletin Kendisidir" diye. öte yandan, Anayasada ve TBMM 
Genel Kurul Salonunda da "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" denilmektedir. Bunlar, 
önemli ve kimsenin inkâr edemeyeceği saptamalardır. Anayasanın 6 nci maddesinde "Egemen
liğin kayıtsız şartsız milletin" olduğu vurgulandıktan sonra, aynı maddede, "Türk milleti, ege
menliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organları eliyle kullanır" denilmektedir. 

Yine aynı maddede "Egamenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya 
sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir devlet yetkisi 
kullanamaz" diye net ve kesin bir hüküm koymuştur. 
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örneğin, Anayasanın yasama yetkisiyle ilgili 7 nci maddesinde "\!asama yetkisi Türk Mil
leti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez" denilmektedir. Durum 
bu kadar net, bu kadar kesin ve bu kadar anlaşılır bir ifade ile belirtilmişken, ANAP hükü
metleri işleri kanun hükmünde kararnamelerle yürütme yolunu seçmiş ve bu suretle, yürütme, 
yasamanın yetkisini adeta gasbetmiş, Meclisi dışlamıştır. 

Millî egemenliğin yegane temsilcisinin TBMM olduğu biline biline, gözardı edilmiş, Mec
lis devre dışı bırakılmıştır. Hükümetin bu anayasal suçuna karşılık, TBMM'nin ANAP'lı üye
leri de sessiz sedasız kalmayı yeğlemiştir. Halkın kendilerine teslim ettiği kutsal emaneti, ege
menlik hakkını kullanmamış, kullanamamış veya kullanma konusunda özen ve ısrar göster
memiştir. 

Burada iki seçenekle karşı karşıya kalmaktayız: Ya, TBMM'nin, özellikle iktidar kanadı
nın, sayın üyeleri kendilerini dışlayan bu Hükümetten hesap soracak ya da halktan aldıkları 
emaneti halka iade edecektir. Anayasanın kendilerine verdiği devredilmez yasama yetkisini kul
lanmayan, kullanamayan veya kullandırılmayan sayın milletvekillerinin bir başka seçeneği yoktur. 

Bu seçeneklerden birini kullanmak, hür demokratik parlamenter hayatımızın yara alma
ması, sağlam, sağlıklı olması ve işlerlik kazanması bakımından da son derece zorunludur; Ana
yasal bir buyruktur. Unutmamak gerekir ki, Mustafa Kemal, top tüfek sesleri altında bile 
TBMM'yi dışlamamış; tam tersine bütün kararların TBMM'de alınmasına titizlikle riayet et
miştir. 

Sağduyu sahibi, halkın iradesinin parlamentoya yansımasını isteyen milletvekillerinin bu 
Mecliste de büyük bir sayıda olduklarını halka ve kendilerine gösterecekleri gün gelmiştir, geç
mektedir. 

1972'den 1983 yılı sonuna kadar 11 yılda, toplam 125 tane kanun hükmünde kararname 
Meclise sevk edilmiş; bunların 53 tanesi görüşülerek neticelenmiştir. Buna karşılık, Aralık 
1983'ten bugüne değin yedi yılda 216 tane kanun hükmünde kararname çıkarılmış; bunların 
66 tanesi görüşülerek neticelenmiş, 150 tanesi ise komisyonlarda bekletilmektedir. 

Oysa, Anayasanın 91 inci maddesinde "Kararnameler, Resmî Gazetede yayımlandıkları 
gün Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur" denilmektedir. Anayasanın bu açık seçik ve ke
sin hükmüne bugüne kadar uyulmadığı bir gerçektir. Ayrıca, Anayasanın 121 inci maddesi ge
reğince çıkarılacak KHK'lerin Resmî Gazetede yayımlandıkları gün TBMM'nin onayına su
nulması da Anayasa emridir. 

413 ve 421 sayılı KHK'ler, Anayasanın bu emredici hükmüne rağmen, Hükümetin ve ko
misyon başkanının hukuk ve Anayasa tanımaz yorumlarıyla, onay makamı olan TBMM'den 
kaçırılmıştır. 

Bu tartışma sürerken, aynı maddeye dayanarak 424 sayılı KHK çıkarılmıştır. Aynı konuda 
peş peşe ve biri biriyle çelişen bu düzenlemeler, hem yürütmenin ne yaptığını bilmez telaş ve 
şaşkınlığını sergilemekte ve hem de Anayasaya aykırı tutumunu sürdürme niyetini göstermektedir. 

Toplum ve devlet organlarını ilgilendiren boyuta ulaşan bu konuda, Anayasanın 98 ve İç
tüzüğün 99 ve 100 üncü maddelerine göre Genel Görüşme açılmasını arz ve talep ederiz. 

Ali Uyar 
(Hatay) ve Arkadaşları 
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BAŞKAN — Bu önergeler üzerinde, Hükümete, gruplara ve önerge sahiplerine sırasıyla 
söz vereceğim. 

Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) — Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; Sinop Milletvekili Yaşar Topçu ve arkadaşlarıyla, Hatay Milletvekili Ali Uyar ve arkadaşla
rının, kanun hükmündeki kararnamelerin uygulanmasıyla ilgili genel görüşme açılmasına dair 
önergelerine cevap vermek üzere huzurlarınızdayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

önergelerin içeriği hakkında bilgi vermeden önce, Anayasamızda bunlarla ilgili yer almış 
olan maddeler üzerinde kısaca durma gereğini duyuyorum : Anayasamızın 6 ncı, 7 nci ve 8 
inci maddelerine, 1961 Anayasasının 64 üncü maddesine ve 1982 tarihli Anayasanın 91 inci, 
121 inci ve 122 nci maddelerine baktığımızda görürüz ki, miltî idarenin mutlak üstünlüğü ve 
egemenliğinin kayıtsız şartsız Türk Milletinde olduğu ve bunun, hürriyetçi demokrasi kuralla
rı içinde, Anayasada belirlenen organlar eliyle kullanıldığı hepimizin malumudur. 

Yine Anayasamızın 7 nci maddesinde, yasama yetkisinin Türkiye Büyük Millet Meclisin
de olduğu ve bu yetkinin devredilemeyeceği belirtilmiştir. Anayasamızın 8 inci maddesinde, yü
rütme yetkisi ve görevi Bakanlar Kuruluna verilmiş bulunmaktadır. 

Bu açıklamalarımdan sonra, 1961 Anayasasında ve 1982 Anayasasında, kanun hükmün
de kararnamelerin neden de alındığı ve uygulamada dikkat edilmesi gereken hususların neler 
olduğu konusuna değinmek istiyorum : 1961 Anayasası yürürlüğe girdiğinde, 64 üncü madde
sinde, kanun hükmünde kararnamelerle ilgili bir hüküm yoktu. 1961 Anayasası, yalnız kanun 
yapma yetkisinden bahseder. 1971 yılına kadar devam eden uygulama içinde, icranın, hükü
metlerin, hızla gelişen toplumun ihtiyaçlarına süratle cevap verebilmeleri açısından, kanun hük
münde kararname konusu gündeme gelmiş ve 1971 yılında çıkarılan 1488 sayılı Yasa ile mad
dede değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklik, 1971 yılından itibaren, parlamenter hukuk düzeni 
yanında, kanun hükmünde kararname düzenini gündeme getirmiştir. 

Uygulamaya 1972 yılından itibaren başlanmış ve günümüze kadar devam edilegelmiştir. 
1983 yılına kadar yapılan ve uygulamaya konulan kanun hükmünde kararname sayısı 173'ü 
bulmuştur. Bugün ise, kanun hükmünde kararnamelerin tamamı 432 civarındadır. Bunun 116' 
sı Meclislerde kanunlaşmış, 6'sı halen Genel Kurulun gündeminde olup, diğerleri de komis
yonlarda beklemektedir. 

Gerek 1961 Anayasasını tadil eden 1488 sayılı Kanunda, gerekse Anayasamızın 91 inci mad
desinde, açık olarak, "Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisini, Bakanlar Kuruluna Meclis 
verebilir; ancak, bu yetki verilirken, çıkartılacak olan kanun hükmünde kararnamenin amacı, 
kapsamı, ilkeleri ve uygulamada kalacağı sürede belirlenir" denilir ve üstelik bu madde de, 
kanun hükmünde kararnameler Resmî Gazetede yayımlandığı gün, Türkiye Büyük Millet Mec
lisine sevk edileceği hükmü yer almıştır. Bugüne kadarki tatbikat, bu düzeyde devam etmiştir. 
1970'li ve 1980'li yıllardan itibaren işbaşına gelen hükümetler, bugüne kadar kanun hükmün
de kararnameleri uygulamaya koymuşlardır. 4 Nisan 1978 tarihli Meclis zabıtlarına göz attığı
mızda görürüz ki, o günkü hükümet, bir kanun hükmünde kararname için yetki istemiş ve 
bu yetki çerçevesinde, Türk Ticaret Kanununun tadili, Bankalar Kanununun tadili, 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye Kanununun tadili, Açık Artırma ve Eksiltme Kanununun tadili, para -
kredi ve devletin reorganizasyonuyla ilgili kararları kapsar mahiyette bir yetki ta-
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lebinde bulunmuştur. Devrin muhalefeti bu yetkiyi 1961 Anayasasına aykırı gördüğü için ten
kitlerde bulunmuş; fakat, Hükümetin ihtiyacı olduğu görüşü içinde, Yüce Meclis, devrin Hü
kümetine kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisini vermiş ve bu yetki çerçevesinde, Hü
kümet 1978 yılında, 10'u aşkın kanun hükmünde kararnameyi yürürlüğe koymuştur. 

Görüldüğü üzere, dünyamızdaki hızlı gelişme ve ülkemiz toplumunun buna paralel artan 
ihtiyaçları dikkate alınmak suretiyle, kanun hükmündeki kararnameler her zaman gündemde 
olmuştur ve gündemde olacaktır. 

Burada, genel görüşme açılması istenen husus nedir, anlamak zor. Kanun hükmünde ka
rarnameler, Anayasamızın verdiği yetki dahilinde, Yüce Meclisin kararıyla verilen yetki kanu
nu çerçevesinde çıkarılmış, yürürlüğe konulmuştur. Kararnameler yürürlüğe konulduğu anda, 
Resmî Gazetede ilan edilir edilmez de Yüce Meclise sevk edilmiştir. Şu anda kanun hükmün
deki kararnamelerin hepsi Yüce Meclisin komisyonlarının gündemindedir, görüşülmektedir ve 
karara bağlanmaktadır. Tabiatıyla, tetkik edilecek bir husus varsa, zaten kararnameler şu an
da Meclisin komisyonlarında ele alınmış durumdadır. Ancak, Anayasanın öngördüğü biçim
de, kanun hükmünde kararnamelerin ivedilikle Yüce Mecliste görüşülmesi tezi ağır basıyor. 
Bu tez paralelinde, bütün kanun hükmündeki kararnameler, şu anda, komisyonlarda, öncelik
le ele alınmıştır; ancak, değerli milletvekilleri, bir hususu gözden ırak tutmamak mecburiye
tindeyiz : Şu anda, Plan ve Bütçe Komisyonunda 190'ın üzerinde kanun hükmünde kararname 
vardır ve bunlar 1974'Iü yıllardan gelmektedir. Komisyon, yalnız kanun hükmünde kararna
meleri, Anayasanın öngördüğü düzeyde, öncelikle ele alsa, ancak üç yıl içinde karara bağlaya
bilir. Yüce Meclis, şu anda kendisine tevdi edilen kanun hükmünde kararnameleri görüşmeyi 
öncelikle ele alsa, üç beş yıl yalnız bunlarla meşgul olması gerekir. Yeni yasa çıkarma yetkisini, 
asıl yetkisi olan yasama yetkisini kullanamaz durumda olacaktır. Bu hususu da göz ardı etme
memiz lazımdır. 

Kanun hükmünde kararnamelerle ilgili olarak Hükümetimizce yapılan işlemin, Anayasa
nın öngördüğü çizgide, Yüce Meclisin yetkisi dahilinde yürütüldüğünü bilgilerinize arz eder, 
saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Güneş Müftüoğlu; buyurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; Sayın Yaşar Topçu ve Sayın Ali Uyar tarafından, kanun hükmünde kararname
lerle ilgili olarak, Hükümetçe yapılan uygulamalar hakkında verilen genel görüşme önergesi 
üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini sunmak üzere söz aldım; sözlerime başla
madan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Bakan Kemal Akkaya'nın da belirttikleri gibi, kanun hük
münde kararname çıkarılması, yasama meclislerinin ağır işleyen yol ve yöntemlerinden kurtul
mak için, acele hallerde, yürütmeyi etkili kılmak için başvurulacak bir yöntem olarak hukuk 
sistemimize girmiştir. 

Kanun hükmünde kararname uygulaması, 1924 tarihli Anayasamızda yoktu. 1961 Anaya
sasında da yoktu; ancak, 1970'li yılların yasama meclislerinin (Millet Meclisinin ve Senato
nun) yapısı, bir partinin her iki mecliste ağırlıklı bir şekilde çoğunluğu sağlayamamış olması, 
yasaların komisyonlarda ve daha sonra meclislerde görüşülmesi, Senatoda yapılan bir değişikliğin 
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tekrar Millet Meclisinde görüşülmesi, Cumhurbaşkanının incelemesi ve Resmî Gazetede ya
yımlanması gibi zorunluluklar, olayı, bu Anayasa değişikliğine kadar götürmüştür. 

1961 Anayasasında 20.2.1971 tarih ve 1488 sayılı \asa ile yapılan değişiklik sonucunda, 
Türkiye Büyük Millet Meclisince, belli konularda, yasa ile, Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde 
kararname çıkarma yetkisinin verilebileceği kuralı getirilmiştir. Bu değişiklik yapılırken, ge
rekçe olarak "Yasa yapmanın belli usullere uyulmasını gerektirdiği, bunun da zaman aldığı, 
ekonomik ve sosyal koşullara göre, bazı hukuk kurallarının bu usuller dışında yürürlüğe ko
nulmasının, çağdaş devlet anlayışının doğal bir sonucu olduğu belirtilmiştir. 

1982 Anayasası da bu değişikliği benimsemiş ve 87 ve 91 inci maddelerinde kanun hük
münde kararname uygulamasına yer vermiştir. 87 nci maddede, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin görevlerinden birisinin de, Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararna
me çıkarma yetkisi vermek olduğu belirtilmiştir. 91 inci maddede de, "Sıkıyönetim ve olağa
nüstü haller saklı kalmak üzere, Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde -ki, 
12 ila 40 ına maddeler arasını kapsar- yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dör
düncü bölümünde yer alan siyasî haklar ve ödevler kanun hükmünde kararnamelerle 
düzenlenemez" denilmektedir. 

Keza, yetki kanunlarında çıkarılacak kanun hükmünde kararnamelerin amacını, kapsa
mını, ilkelerini, kullanma süresini ve süresi içinde birden fazla kanun hükmünde kararname 
çıkarılıp çıkarılmayacağının gözetilmesi gerektiğini vurgulamıştır. 

Aynı maddede, kanun hükmünde kararnamelerin Resmî Gazetede yayımlandığı gün yü
rürlüğe gireceği belirtilmiş ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması zorunluluğu 
da getirilmiştir. Bunlara ilave olarak, "\fetki kanunları ve kanun hükmünde kararnameler, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi komisyonları ve Genel Kurulunda öncelikle ve ivedilikle görüşülür" 
kuralı da bulunmaktadır. 

Ayrıca, Anayasanın 121 ve 122 nci maddelerinde, olağanüstü hal ve sıkıyönetim zamanla
rında da kanun hükmünde kararname çıkarılabileceği belirtilmiştir. Bu yetkiye dayanılarak bil
diğiniz gibi 285,413, 421, 424, 425 ve son olarak da hayli tartışmalı olan 430 sayılı kanun hük
mündeki kararnameler çıkarılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, 1971 yılında başlayan kanun hükmünde kararname uygulaması nasıl 
gelişmiştir, kısaca değinmek istiyorum. 

Bakınız, bizim tespit edebildiğimiz kadarıyla, elimdeki listeye göre, ilk kanun hükmünde 
kararname 1.9.1972 tarihinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili olarak çıkmıştır. 
Bununla birlikte 1972 yılında 2 tane, 1973 yılında 6 tane, 1974 yılında 4 tane, 1975 yılında 2 
tane -1976 ve 1977 yıllarında yok-1978 yılında 7 tane -bununla ilgili olarak Sayın Bakan demin 
değişik bir rakam verdiler-1979 yılında 13 tane kanun hükmünde kararname çıkarılmıştır. Gö
rüldüğü gibi hayli az rakamları ihtiva etmektedir. Dolayısıyla, 1972 yılından 1980 yılına kadar 
yapılan uygulama bizce normaldir, yaygın değildir, yasama yetkisinin yürütmeye devri izleni
mini verebilecek bir uygulama söz konusu değildir ve ayrıca, kuvvetler ayrılığı prensibi de, hiç
bir şekilde, zedelenmemiştir. 

1972'den 1980 yılına kadar bu şekilde devam eden uygulamadan sonra, çarpıcı bir örnek 
olması bakımından, sizlere, 1983 yılı ila 1990 yılları arasında yapılan ve sadece 4 tane yetki kanu-
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nuda dayanan uygulamadan bahsetmek istiyorum. Gerçekten, bu örnek çok çarpıcı olup, uy
gulamanın yanlışlığını açıkça ortaya koymaktadır. 

Değerli milletvekilleri, 3268, 3347, 3479 ve 3569 sayılı yetki kanunlarına dayanılarak tam 
117 adet kanun hükmünde kararname çıkarılmıştır. Bu 117 kanun hükmünde kararnamenin 
13 tanesi bugüne kadar kanunlaşmış olup, kanunlaşma oranı yüzde irdir. Bu çok düşük bir 
rakam olup, öncelik ve ivedilik kuralına hiçbir zaman uyulmamıştır. Bu 117 kanun hükmünde 
kararnamenin bir tanesini Anayasa Mahkemesi iptal etmiş ve 103 tanesi halen kanun hükmün
de kararname olarak yürürlüktedir. Ancak, burada dikkatinizi çekmek istediğim husus şudur: 
Bu 117 adet kanun hükmündeki kararnamenin dayandığı 3268, 3347, ve 3479 sayılı yetki Ka
nunları, 1990/2 sayılı Anayasa Mahkemesinin karan ile iptal edildi. Buna dayalı olarak da bu 
103 tane kanun hükmündeki kararname, şu anda, yetki kanunu bulunmadığından boşlukta 
bulunmaktadır. Anayasa Mahkemesinin iptal kararı 21 Nisan 1990 tarihli Resmî Gazetede ya
yımlandı ve yürürlüğe girdi; ancak, ortada yasal bir boşluk var. Bu kanun hükmünde kararna
meler ne olacak? 21 Nisan 1990'dan bu yana (onbir aydır) bu kanun hükmünde kararnameler, 
hukuk devletinin adeta bir yüzkarası olarak yürürlükte durmaktadır. Hukuk devletinde bu şe
kilde bir uygulamanın olması, bizce mümkün değildir. Oysa, bu konuda, Anayasa Mahkemesi 
yürütmeye ışık tutmaktadır. Anayasa Mahkemesinin 1989/4 ve 23 esas karar sayılı, 1988/64, 
1990/2 karar sayılı kararlarında, yetki kanunları ve kanun hükmünde kararnameler hakkında 
yol gösterici yorumlar var. Bu kararlara göre hareket edilse, uygulama bu kararlara göre yapıl
sa, hiçbir mesele kalmayacak; ancak, yanlışta direnilmektedir. Sonuçta da bir hukuk garabeti 
ortaya çıkmakta, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ilkesi zedelenmektedir. 

Anayasa Mahkemesi, demin bahsettiğim her iki kararda da, -gerek yetki kanunları ve ge
rekse kanun hükmünde kararnamelerde ne gibi hususlara dikkat edilmesi gerektiğini, açıkça 
sıralamıştır. Bu kararlardan aldığımız bilgilere göre, kanun hükmünde kararnamelerin belli ko
nularda çıkması ve Anayasanın 91 inci maddesindeki unsurları içermesi gerekmektedir. Bu yetki, 
kendine özgü ve ayrık bir yetkidir. Bu yetki kullanılırken, yasama yetkisinin devri anlamına 
gelecek veya bu izlenimi verecek biçimde güncelleştirilip, sık sık bu yola başvurulmamalıdır. 
Bu yetki yasaları ve kanun hükmünde kararnameler, Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyon
ları ve Genel Kurulunda öncelikle ve ivedilikle görüşülür. Görüşülmesinde dahi öncelik ve ive
dilik vardır. O nedenle, yasa çıkarmaya zaman bulunamaması hallerine münhasır olmalıdır. 
Yetki yasalan kısa süreli olmalıdır. Kanun hükmünde kararname uygulamasının yaygınlaştırıl
ması, uzun süreli yetki yasalarıyla süreklilik kazandırılması, her konuda kanun hükmünde ka
rarnamelere başvurulması, açıkça, yasama yetkisinin yürütme organına devri anlamına gelir. 

tşte, bu kurallara uyulsa, aslında mesele kalmayacak. Demin Sayın Bakan, "Gümdemde 
432 adet kanun hükmünde kararname var. Biz bunları görüşmeye başlasak, Büyük Millet Mec
lisinin üç yılını alır" diyorlar. Ancak, bu birikmeye sebep olan da kendi hükümetleridir; yani, 
bugüne kadar yapılan uygulamalar sonucunda 432 adet kanun hükmünde kararname gelmiş, 
116 tanesi kanunlaşmış, gerisi halen kanun hükmünde kararname olarak duruyor. Bunların 
vebali, günahı bizlerde değil; bu uygulamayı bu noktaya getiren kendi hükümetleri. 

Anayasa Mahkemesinin koyduğu bu kurallara aykırı olarak yapılan uygulamaya bir ör
nek de, 2935 sayılı Yetki Yasasına dayanılarak çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerdir. Ba
kınız, kamuoyunda çok tartışılan bu kararnameler; Olağanüstü Hal Bölge Valiliği bölgesinde 
birtakım düzenlemeler getiren kanun hükmünde kararnameler olup, yaygın adıyla "Sansür" ve 
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"Sürgün" kararnameleri. Bunlardan ilki, 10 Nisan 1990 tarihinde Resmî Gazetede yayımlana
rak yürürlüğe giren 413 ve 414 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerdir. 10 Mayısta, bu ka
nun hükmünde kararnamelerde, 424 ve 425 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle acele bir 
değişikliğe gidildi. Bu tepkilerden doğan bir değişiklik oldu. Birtakım artırımlar var; fakat, 
o kadar enteresan ki, biri diğerini yürürlükten kaldırıyordu; 10 Mayıs 1990'da yürürlüğe giren 
424 sayılı Kararname, 16 Aralık 1990'da yürürlüğe giren 430 sayılı Kanun Hükmünde Karar
nameyle yürürlükten kaldırıldı. Bu, 430 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, kamuoyunda çok 
büyük tepkiyle karşılandı, üzerinde çok yazıldı çizildi; şu günlerde, Körfez krizi nedeniyle unu
tuldu, bir kenarda kaldı. Aslında, "sansür" ve "sürgün" gibi hükümleri içeren bu kararname
nin, bir an önce, Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmesi lazım. Tabiî öncelikle komis
yonda görüşülmesi lazım; ancak komisyonda görüşülmüyor, Büyük Millet Meclisi Genel Ku
ruluna da götürttimüyor, bir tarafta unutuldu kaldı, işte bu uygulamada, Anayasanın 121 ve 
122 nci maddelerine dayanılarak, olağanüstü hallerde çıkarılabilecek kanun hükmünde karar
name yetkisinin de, bu şekilde kötüye kullanıldığı apaçık ortadadır. 

Sayın milletvekilleri, birçok bakan arkadaşımız ve komisyonda bu tip yasa teklif ve tasarı
larım görüşürken karşılaştığımız değerli Anavatan Partili milletvekili arkadaşlarımız, şu şekil
de bir savunma içine giriyorlar : Diyorlar ki, "Anayasanın 91 inci maddesinde Hükümete bu 
yetki verilmiş. Biz bu yetkiyi kullanmayalım mı?" Kullanın... Tabiî, kullanılmasına tamamen 
karşı değiliz; ama, yetkinin, hukuk devletine yaraşır bir şekilde kullanılması gerektiğini vurgu
lamak istiyorum, örneğin, bu konuda, Anayasa Mahkemesinin -demin bahsettiğim- çok güzel 
kararları var. O kararlar tetkik edilir ve o kararlara uygun olarak birtakım kararnameler çıka
rılırsa, uygulama daha doğru olacaktır. 

Hükümetin, sadece kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi değil, değişik birtakım 
yetki ve görevleri de var; bu yetkileri kullanmanızı bekliyoruz, özellikle, Türkiye Cumhuriyeti 
Devletini hukuk devleti yapmanızı bekliyoruz; bu konudaki yetkinizi kullanınız. Keza, Türki
ye Cumhuriyeti Devletini sosyal bir devlet yapın; bu yetkinizi kullanın. Kaldı ki, yetkinizîkul
lanınız işsizliği önleyiniz; yetkinizi kullanınız enflasyonu önleyiniz; yetkinizi kullanınız adalet
siz gelir dağılımını önleyiniz. Yani, 91 inci maddede verilen yetkiye dayanarak, dünya kadar 
kanun hükmünde kararname çıkarıyorsunuz. Bu uygulamanız tenkit ediliyor. Diyorsunuz ki; 
"biz yetkimizi kullanıyoruz..." Kullanın; ama, diğer yetkilerinizi de kullanın diyoruz. 

Sayın milletvekilleri, yıllardır süren, özellikle 1983 - 1990 yıllarını kapsayan kanun hük
münde kararname uygulaması yanlıştır. Kuvvetler ayrılığı prensibi bununla açıkça ihlal edil
mektedir, yasama organı, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi, âdeta devreden çıkarılmaktadır. 
Uygulama, hukuk sistemimizi sarsar duruma gelmiştir. Uygulama Anayasaya aykırıdır. Aykı
rılıkta direnmek de bir Anayasa ihlalidir. 

Bu duruma bir son vermek, uygulamadaki aksaklıktan tespit etmek ve yasal boşlukları 
düzeltebilmek için bu genel görüşmenin açılması gerektiğine inanıyoruz. Bu sayede yanlışlık
lar düzeltilecek, yanlışlar ortadan kalkacaktır. 

Söz konusu genel görüşme önergesine olumlu oy vereceğimizi arz eder, grubum ve şahsım 
adına saygılarımı sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müftüoğlu. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Ali Uyar; buyurun efendim. 
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SHP GRUBU ADINA ALt UYAR (Hatay) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; DYP 
Grubumuza mensup milletvekilleri tarafından verilen önergeyle ilgili olarak, Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubunun görüşlerini belirtmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Başta, temel hak ve özgürlükler olmak üzere, diğer hakların elde edilmesi için uğraş ve
renlerle, bize bu kutsal çatıyı hediye edenleri minnetle anarken, egemenliğin kayıtsız şartsız 
milletin olduğu ilkesine inanan ve bunu günlük yaşamında gösterenleri saygı ve sevgiyle selam
lıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu önerge münasebetiyle, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir il
kesini, rafa kaldırarak göstermelik hale getiren, millî iradeyi, yasama ve yürütme erkini dışla
yan, "SS kararnameleriyle" başta temel hak ve özgürlükler olmak üzere, demokratik hakları, 
söz, düşünce ve yazı hürriyetini askıya alan, bir yönüyle başkancı, bir yönüyle baskıcı ve bir 
yönüyle hanedana bir iktidarın, Anayasa ve hukuk dışı tutumunu görüşeceğiz. 

Meclisteki çoğunluğa güvenerek, hukukun ve demokrasinin "olmazsa olmaz" şeklindeki 
evrensel ilkelerini yok sayarak, onları tahrip ederek, çiğneyerek, aynı zamanda onlara karşı hi
le uygulayarak sorunları çözümlemeye kalkışmak, bu iktidarın vazgeçmediği bir kural, bir yöntem 
haline gelmiştir. İktidarın bu tutumu, ülkemizde, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ile anaya
sal düzenin karşı karşıya kaldığı tehlikenin boyutlarını gözler önüne getirmektedir. İktidarın, 
demokrasiye, hukuka, anayasal düzene inançsızlığını ve saygısızlığını sergileyen bu tutumu, aynı 
zamanda ülkemizdeki hukukî ve sosyal yapıyı tahrip edecek boyutlara ulaşmıştır. İktidarın her 
uygulaması, hukuk ve demokrasi alanında ve anayasal düzende tahribat yaparken, aynı za
manda yeni yeni tahribatların gelmekte olduğunu haber vermektedir. 

Halkın desteğini kaybetmiş, tabansız kalmış bu iktidar, adeta,havada asılı kalan bir ço
ğunluğun, parmak sayısının her şey olduğuna, anayasaya hukuk ve demokrasiye karşı çoğun
luğun her şeyi yapabileceğine inanmak gibi son derece tehlikeli bir gidişi de sergilemektedir. 

ANAP tktidan, bir yandan Anayasaya aykırılık oluştururken, bir yandan da Anayasada
ki usul ve yöntemleri saptırmakta, kötüye kullanmakta, anayasal düzene adeta meydan oku
maktadır. 

ANAP İktidarı, geçen sene, bir ayda, aynı konuda, peş peşe, 4 kanun hükmünde kararna
me çıkarmış, SHP'nin iptal davasını geçersiz kılmak için, kanuna karşı hile yapmış; bu yıl aynı 
konuda 5 inci kararnameyi çıkararak yeni bir hukuk ayıbı işlemiştir. 

Anayasanın 121 inci maddesine dayanılarak çıkardığını iddia ettiği bu kararnameler, 121 
inci maddenin tanımladığı kararnameler değildir. Buna rağmen, bu maddede öngörülen ama
cın dışında bir amaç gerçekleştirilecek şekilde kararname düzenlenmiştir. Bu da, hukuk ve ana
yasa tanımazlığın bir başka yönüdür. 

Bu kararnamelerin düzenledikleri hükümler ve oluşturulma yöntemleri, hukuk devleti an
layışına tamamen aykırıdır. Bu kararnameler, hukuk devleti esasıyla çatışma halindedir. Bu 
kararnameler, devletin demokrasiyi koruma amaç ve görevine ters düşen düzenlemeleri bera
berinde getirmektedirler. Bu kararnameler, kanunla düzenlenmesi gereken konuları düzenle
mektedirler. Bu kararnamelerin, gerek kararlaştırılma yöntemleri ve gerekse de içeriklerine ba
kıldığında, kaynağını Anayasadan almayan bir yetki ile çıkarılmış oldukları görülecektir. Ni
hayet, bu kanun hükmünde kararnameler, Anayasaya karşı hile yoluyla gerçekleştirilmişlerdir. 
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Bu kararnameler, çıkarılmadan önce Parlamentonun icazeti alınmadığı gibi, çıkarıldıktan sonra 
da Parlamentonun onayına sunulmamakla, Parlamento devre dışı bırakılmıştır. Bu kararna
meler, yalnız olağanüstü hal rejimi uygulanan bölgelerde değil, olağanüstü hal durumuyla ilgi
si bulunmayan bölgelerde de; olağanüstü hallere ilişkin uygulamaların yapılması, o bölgelerde 
de temel hak ve özgürlüklerin kısmen veya tamamen durdurulabilmesi düzenlemesini de getir
mektedir. 

Değerli milletvekilleri, gerçi Anayasa bazı konularda, yürütmeye kolaylık sağlamak gaye
siyle ve çok sınırlı olarak kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi tanımıştır; fakat, aynı 
zamanda, kararnamelerin yayınlanır yayınlanmaz Genel Kurulda görüşülmesi hükmünü de ge
tirmiştir. 

1983 öncesi bu yetki titizlikle kullanılmış, istismar edilmemiş, 11 yılda sadece 121 tane ka
rarname çıkarılmış; ama, ANAP hükümetleri, 1984 yılından bugüne kadar, 7 yılda 240 tane 
kanun hükmünde kararname çıkarmıştır. 

Mecliste -seçim oyunları sonucu- yüzde 36'lık bir oyla milletvekilliklerinin yüzde 64'ünü 
alan ve 293 milletvekili çıkaran bu iktidarın, şimdi, 276 milletvekili vardır. Yine büyük bir ço
ğunluktur. Buna rağmen, işi kararnamelerle yürütmenin, bunları, Anayasanın amir hükmüne 
rağmen Genel Kurula getirmemenin değişik sebepleri olabilir. 

Bunlardan bir tanesi, yürütmenin kendi grubuna güvenmemesidir. Çünkü, o grupta, Sa
yın özaPın vekilleri yanında diğer milletvekilleri de vardır ve bu milletvekilleri kendilerini hal
ka karşı sorumlu hissetmektedirler, örneğin, SS kararnamelerinde olduğu gibi, o hususta bazı 
milletvekillerinin rahatsız olduğunu bilmeyen kalmamıştır. Bunu düşünen ve Sayın özal'ın sek
reterliğini yapmaktan başka görevi olmayan yürütme, muhtemel bir direnişle karşılaşmamak 
için, kararnameleri Genel Kurula getirmemektedir. Körfez bunalımıyla ilgili bir oturumda da 
böyle bir direnişe tanık olmuştur ve Sayın özal'ın Akbulut'a dikte ettirdiği yetki, Genel Kurul
dan geçmemişti. 

Bir başka düşündürücü durum da şudur : 276 kişilik bir çoğunluğu olan İktidar Grubu, 
geçen yasama döneminde, toplantı yetersayısı olmadığından, 7 kez, Genel Kurulu toplayama
mıştır. Yine, geçen yasama yılında karar yetersayısı olmadığından, 14 defa, Genel Kurul çalış
ması tatil edilmiştir. Bu yasama döneminde, eylülden bu yana, 24 defa karar yetersayısı olma
dığı için, Genel Kurul yine dağılmıştır. Muhalefetten bir tek kişi gelmese dahi, 276 kişilik bir 
grup 114 kişiyi Meclise getirememektedir; bu da Hükümeti ürkütmektedir. 

Bir diğer ihtimal de şudur : Yürütme, kararnamelerin Genel Kurula getirilme gereğini da
hi duymamaktadır; çünkü, "Muhalefet bunları nasıl olsa kabul etmez; ekseriyet bizde. Bizde; 
ama, o ekseriyete danışmaya gerek yoktur. O ekseriyete ihtiyaç duyduğumuz zaman başvuru
ruz, sair zamanlar ise, ne gereği var; onlar da kendi haklarının gaspına göz yumuyor, hiç ses 
çıkarmıyorlar" diye düşünüyorlar. 

Değerli milletvekilleri, üzerinde ibretle durulması gereken bir husus vardır : 425 sayılı Ka
rarname imzalandıktan sonra, sayın bakanların ilginç açıklamaları oldu. Bu beyefendilerin ki
mi, "şöyle bir okudum; ama, aklımda kalmadı" dedi, kimisi "önümüze uzattılar, imzaladık" 
diyor, kimileri de, "duyduğum kadarıyla, bundan önceki kararnameler buna taşınmış" ve ki
mileri de "ta filan yerden alelacele geldik, yemekte bir şeyler imzaladık" diyorlar. Nikâh 
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şahitliği bile bu kadar kolay imzalanmazken, sayın bakanlar, bakınız neyi okumadan imzala
mışlar : Vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini askıya alan, süper valiye sıkıyönetim 
komutanlarından daha fazla yetki veren kararname, okunmadan, irdelenmeden, tartışılmadan 
imzalanıyor. Hukuk adına, insanlık adına işlenen cinayetin büyüklüğünü tasavvur ediyor mu
sunuz? Bu kararnameleri düşünmeden imzalayan bu beyefendiler ve onlara güvenoyu verenler, 
acaba niçin böyle davranıyorlar? Bakın, milletvekili seçilme şekline göz attığımız zaman, bu, 
kolaylıkla anlaşılır. 

Bilindiği gibi, 1983 seçimlerinde 400 adayı Sayın özal bizzat kendisi tespit etmiş ve bunla
rın 211 tanesi Meclise girmiştir. Sonra, Anayasa ihlal edilerek milletvekili transfer edilmiş ve 
sayı 255'e kadar yükseltilmiştir. 1987 yılında ise, Sayın özal, bu milletvekillerinin hepsini ön
seçime sokmadan listeye koymuş ve bunlann yarısı tekrar milletvekili seçilebilmişlerdir. 

Şimdi, bu sayın milletvekilleri, özal'ın bir dediğini iki etmezsek oturduğumuz yerden, hiç 
yorulmadan listeye tekrar gireriz ve büyük bir ihtimalle tekrar seçilebiliriz diye düşünüyorlar; 
ama, yağma yok... Bu sefer böyle olmayacak; çünkü, yarınız değil, dörttebiriniz buraya gele
meyecektir. Bu sayın üyelere göre egemenlik milletin değil, özal'ındır. Millî egemenliğin temsil 
edildiği yer de, Türkiye Büyük Millet Meclisi değil, Sayın özal'ın bulunduğu yerdir ve elbette, 
halkın değil, Sayın özal'ın isteği doğrultusunda hareket edeceklerdir. Nitekim, Sayın Özal'ın 
eşini il başkanı yapabilmek için, koskoca Meclisi 2 hafta süreyle çalıştırmadılar. Asırlarca sü
ren ve milyonlarca insanın kanıyla yazılan millî egemenlik, yasama, yürütme erki gibi, tarihî, 
kültürel ve aynı zamanda en değerli mirasa yazık olmuyor mu? 

Değerli milletvekilleri, Atatürk ve arkadaşları, top sesleri, tüfek sesleri altında bile bu mü
esseseyi çalıştırdılar, hiç mi hiç dışlamadılar, bütün kararların bu yüce çatı altında alınmasına 
özen gösterdiler; başarıya giden yolun bu kutsal çatıdan geçtiğini, en etkili, en güçlü kararın, 
millî egemenliğin temsil edildiği tek yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisinde alınan kararlar 
olduğunu gösterdiler. Millete, millî egemenliğe ve millî iradeye saygı, işte budur. 

Sayın milletvekilleri, Millî egemenlik kayıtsız şartsız milletin midir, yoksa bir kişinin mi
dir? Anayasanın 6 ncı maddesine baktığımızda, "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir" de
niyor. Türk Milletinin, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliy
le kullandığını aynı maddede görmekteyiz. Anayasanın 7 nci maddesinde de, "Yasama yetkisi 
Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez" şeklinde açık
ça ifade ediliyor. Bundan, hiçbir şüpheye, hiçbir yoruma gerek kalmadan, anlaşılan şudur : 
Meclis, millî egemenliğin temsil edildiği tek yerdir. Bu temsil yetkisi, hiçbir kişiye, zümreye ve
ya sınıfa bırakılamaz, devredilemez. Aynı zamanda, hiçbir kimse veya hiçbir organ, kaynağını 
Anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz. 

Yasama ve yürütme organlarının yetki ve görevleri kuvvetler ayrılığı prensibine göre belir
lenmiştir. Yasama organı yetkisinin herhangi bir organ tarafından kullanılamayacağı kesin bir 
dille belirtilirken yürütmenin görev ve yetkilerini Anayasa ve kanunlara uygun bir şekilde kul
lanması ve yerine getirmesi de herkesin anlayacağı bir dille açıklanmıştır. Bu yetki ve görevler, 
Anayasanın bağlayıcılığı ve üstülüğüne ilişkin 11 inci maddesinde, tartışmaya yer vermeyecek 
şekilde ifade edilmiştir ve ''Anayasa hükümleri yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare 
makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır" denilmiştir. Ana
yasanın, yasama ve yürütmeyle ilgili hükümleri bu kadar kesin ve bu kadar açıkken, ANAP 
Hükümetlerinin bunun dışına çıkmakta tereddüt etmedikleri sık sık görülmektedir. 

— 174 — 



T.BJM.M. B : 89 5 . 3 . 1991 O : 1 

ANAP Hükümetleri, kanun hükmünde kararnamelerle işi idare etmekte, millî egemenliği 
hiçe saymakta, millî egemenliğin temsil edildiği tek yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisini 
dışlamaktadır. Bu Anayasa dışı tutum ve davranışını ısrarla ve inatla sürdürmekte, kuvvetler 
ayrığı prensibini hiçe saymakta, ona karşı adeta meydan okumaktadır. Muhalefet bir yana, 
kendi grubunu dahi dışlamakta ve ona olan güvensizliğinden ötürü, büyük çoğunluklan ol
masına rağmen, kararnameleri Meclise getirmemektedir. 

HAYDAR KOYUNCU (Konya) — O sizi alakadar etmez. 

ALİ UYAR (Devamla) — Hükümet, adeta, şu Meclis olmasa ne kadar rahat ederim der-
cesine bir tutum sergilemektedir, Meclisin yasama ve denetim mekanizmalarını felce uğrat
maktadır. 

Burada, milletvekillerine, bir tarihî bir ulusal görev düşmektedir : Ya halktan aldıkları yetkiyi 
kullanacaklar, bir başka organa devretmeyecekler, bunu ispatlayacaklardır yahut kendilerini 
dışlayan, âdeta yok farz eden bu Hükümete gerekli cevabı verecekler ya da en son çıkar yol 
olarak, halka, emanetini geri vereceklerdir. 

Değerli milletvekilleri, 276'lık bir çoğunluğa rağmen Hükümet, çoğu kez, 114 kişilik ka
rar yetersayısını temin edememektedir ve 114 kişiyi Genel Kurula getiremeyen bu Hükümet, 
450 kişinin hakkını gaspetmiş durumdadır. Gel gör ki, bunu beceren bu Hükümet, bu sefer, 
halk desteğinin ancak yüzde 20'sini kazanan bir destekle Çankaya'da oturana, tam bir teslimi
yetle boyun eğmiş durumdadır. Yâni, bugün Türkiye'de ancak yüzde 20'lik bir destekle Çan
kaya'da oturan Sayın özal, Cumhurbaşkanlığının yanı sıra, hem Hükümetin ve hem de yasa
manın görevlerini üstlenmiş durumdadır. Çoğu yerde de, parti genel başkanı, bazen bakan, 
bazen bir delege gibi davranmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Anasayasının başlangıcında, kuvvetler ayırı
mının, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmeyip, belli Devlet yetkileri
nin kullanılmasından ibaret ve bununla sınırlı medenî bir işbölümü ve işbirliği olduğu ve üs
tünlüğün ancak Anayasa ve kanunlarda bulunduğu belirtilmiş, yanı sıra, millet iradesinin mutlak 
üstünlüğü, egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Milletine ait olduğu ve bunu millet adına kullan
maya yetkili kılınan hiçbir kişi ve kuruluşun, bu Anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi 
ve bunun icaplarıyla belirlenmiş hukuk düzeni dışına çıkmayacağı önemle vurgulanmıştır. 

öyle zannediyorum ki, Anayasanın bu giriş bölümünü okumayanların sayısı oldukça faz
ladır; yürütmenin de okumadığı anlaşılıyor. Peki, bu kutsal çatı altında oturduğunuz zaman, 
Başkanlık Divanının tam arkasında bulunan, "Egemenlik, Kayıtsız Şartsız Milletindir" veci
zesini de mi görmüyorsunuz? Bu kadar büyük harflerle yazılan bu ibareyi nasıl oküyamı-
yorsunuz? 

Değerli milletvekilleri, Anayasanın başlangıcındaki ve 4 üncü maddesindeki açık ve net 
hükümlere rağmen, ANAP Hükümetlerinin işleri kanun hükmünde kararnamelerle yürütme
si, Türk Milletinin egemenlik hakkının temsil edildiği merci olan Türkiye Büyük Millet Mecli
sini ve Türk Milleti adına yasama işlevini yürütmekle görevli milletvekillerini devre dışı bırak
ması, alenî bir Anayasa ihlalidir. Çünkü, Anayasanın yasama yetkisine ilişkin 7 nci maddesi, 
"Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez" 
demektedir. Gerçi Anayasa, Hükümete kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermiş, 
vermiş; ama, bunu da bazı kurallara bağlamış ve "kanun hükmünde kararnamelerle yetki 
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kanunları, Türkiye Büyük Millet Meclisinde öncelikle ve ivedilikle görüşülür" diye kesin bir 
hüküm getirmiştir. Anayasanın başlangıç bölümü ile 4,7 ve 91 inci maddesinin hükmü bu ka
dar kesin, ifadesi de bu kadar net iken, ANAP Hükümetleri bunları hiçe sayarcasına bir tutum 
izlemektedirler. 

Değerli milletvekilleri, Türk siyasî hayatında, şu ana kadar, 351 adet kanun hükmünde 
kararname çıkarılmış, bunların 111 tanesi Mecliste görüşülerek kanunlaşmış, 240 tanesi ise gö
rüşülmemiş olup, Meclis komisyonlarında bekletilmektedir. 351 kararnamenin 125 tanesi 1983'ten 
önce Meclise sevk edilmiş, bunların 53 tanesi Mecliste görüşülerek kabul edilmiştir. Bu du
rumda, Mecliste görüşülerek kabul edilenlerin oranı yüzde 42'dir. 

4 Kasım 1983'ten günümüze kadar ise, 226 adet kararname çıkarılmıştır. Bunların 68 ta
nesi görüşülerek kanunlaşmış, 158 tanesi ise komisyonlarda bekletilmektedir. Kanunlaşanların 
oranı ise, yüzde 30'dur. 

ANAP'ın, bu şekilde büyük bir çoğunluğa sahip olmasına rağmen Meclisten kaçması ol
dukça enteresandır. Çünkü, ANAP Hükümetleri ya Anayasanın amir hükümlerini hiçe say
makta, Anayasayı ihlal etmekte, bunu da ısrarla sürdürmekte veya kendi milletvekillerine dahi 
güvenmemektedir. Eğer, ANAP Hükümetleri, Anayasaya, millete ve onun temsilcileri olan Tür
kiye Büyük Millet Meclisine saygılı iseler, Anayasanın hükümlerini yerine getirirler. 293 ile baş
layan ve şimdi 276 olan çoğunluğa güvenseydi, kararnameleri Meclise getirip, görüşmekten ka-
çınmazdı. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının kanun hükmünde kararname 
çıkarma yetkisi vermeye ilişkin 91 inci maddesinde aynen, "Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ba
kanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebilir. Ancak sıkıyönetim ve 
olağanüstü haller saklı kalmak üzere, Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerin
de yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümde yer alan siyasî haklar 
ve ödevler kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemez. 

Yetki kanunu, çıkarılacak kanun hükmünde kararnamenin, amacını, kapsamını, ilkeleri
ni, kullanma süresini ve süresi içinde birden fazla kararname çıkarılıp çıkarılamayacağını gösterir. 

Yetki kanunları ve bunlara dayanan kanun hükmünde kararnameler, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi komisyonları ve Genel Kurulunda öncelikle ve ivedilikle görülüşür" denilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, bütün ısrarlara rağmen halka gitmeyen, halktan kaçan ANAP, şimdi 
de temel hak ve özgürlükler dahil, birçok konuda da Meclise gelmekten korkmakta, Meclisten. 
kaçmaktadır, tşin en ilginç yanı, yasama organının yetkilerini gasp eden yürütmenin sayın üyeleri, 
413, 421, 424 ve 425 sayılı kararnamelerle kendilerinin de dışlandığını anlayamadılar. 

Bir hükümet düşünün, üyeleri bir şeyler imzalıyor, soranlara da, "şöyle bir okudum; ama, 
aklımda kalmadı" diyor... Bir diğeri de, "vallahi, getirdiler, imzaladım" bir başkası da "ta 
Hatay'dan koşa koşa geldim, önümüze getirdiler, imzaladım'' diyor... tşte, bu şekilde, bir icra 
organı, yasama yetkisini gasp ediyor, çıt yok... yasama organı üzerine ölü toprağı serpilmiş sanki. 

Yüzonbeş yıldır insan haklarına saygılı hukuk devleti olma savaşı veren ülkemiz, kanun 
devleti statüsünden daha da geriye götürülmektedir; hukuk, yasa, Anayasa rafa kaldırılarak, 
keyfîlik ve oligarşinin tipik örneği sergilenmektedir. 10 Nisan 1990-10 Mayıs 1990 tarihleri ara
sında, 1 ayda tam 4 tane kanun hükmünde kararname çıkarılarak, üstelik, Olağanüstü Hal \asası 
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ile ilgili yapılması lazım gelen işlerin kararnamelerle kotarılmaya çalışılması, bunun en güzel 
ve hiç kimsenin inkâr edemeyeceği örnekleridir. Bu durum, kasten yaratılmaktadır. Çok sade 
ve herkesin anlayabileceği bir dille yazılan Anayasayı, ANAP'lı hukukçuların anlamadığını kabul 
etmek mümkün değildir. Bu, yasama yetkisini, yürütmeye ve o vasıta ile Çankaya'ya devret
mek heves ve isteğinden doğan bir uygulamadır. 

Sayın milletvekilleri, SHP'nin, 424 sayılı Kararnamenin iptali için Anayasa Mahkemesine 
açtığı iptal davasını geçersiz kılmak ve Anayasa Mahkemesinin etkinliğini azaltmak, yetersiz 
kılmak için mahkemeye karşı bir hile işlenmiştir, iyi niyet ve hukuka saygı ile bağdaşır yanı 
olmayan bir tutum sergilenmiştir. 

430 sayılı Kararname ile, Hükümet, Anayasaya aykırılıkları iddia edilen konulara bir süre 
daha kalıcılık sağlamaktadır. Hükümet, 42S sayılı Kararnameyi, hazırladığı 430 sayılı Karar
nameye tümüyle, taşıyarak, bu konuda Anayasa Mahkemesinin vereceği iptal kararını peşinen 
etkisiz hale getirmeyi amaçlayan bir şark kurnazlığı göstermiştir. Hükümet, 424 sayılı Karar
nameyi kaldırarak, yerine yeni bir kararnameyi hazırlamakla, güneydoğuda, insan haklarına 
aykırı uygulama ve antidemokratik kararlara bir değişiklik getirmemiştir; çünkü, daha öncele
ri yürürlüğe giren 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu ile 285 sayılı Kanun Hükmünde Karar
nameden söz edilmemiştir. Yeni bir hukuk ayıbını, bağımsız yargıya yürütmenin müdahalesini 
getiren yasakları, yargı yolunu kapatan, sansür ve sürgünü getiren hükümler, işte bu dokunul
mayan ve sözü edilmeyen yasa ve kanun hükmünde kararnamenin içindedir. 

Değerli milletvekilleri, kararnameler nedeniyle, o yöredeki insanlara kötü muamele yapı
lırsa, evleri yakılıp yıkılırsa, dilekçe verdiklerinde, savcılar dahi dava açamayacaklardır; çün
kü, 285 sayılı Kanun Hükmünde Kararname duruyor. Bir hukuk devletinde böyle bir karma
şanın yaşanması utanılacak bir şeydir. 

Geçen sene, 1 ay içinde 4 dört ayrı kararname çıkarılmış, basın, sansür cenderesine sokul
muş, vatandaşın hak arama hakkı dahi etinden alınmıştır. Olağanüstü Hal Bölge Valisi de, sı
kıyönetim komutanlarının sahip olmadığı yetkilerle donatılmıştır. Vatandaşların tüm hak ve 
yetkileri, içişleri Bakanı ile süper valinin insafına terk edilmiştir. 

Olağanüstü hal bölgesine ilişkin çıkarılan 413 ve 421 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
leri tek bir metin halinde toplayan 424 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin, yönetimin ger
çekleştireceği işlemlere ilişkin yargı yolunu kapattığı bir gerçek. Bu kararname ile yönetime, 
Olağanüstü Hal hasasında bile yer almayan yetkiler verilmiş, bu yetkinin kullanımı ise, yargı 
denetiminin dışına çıkarılmıştır. Bu kararname, her türlü yargısal denetim yolunu kapatan Hitler 
yasalarından farksızdır. Bu kararnamelerin getirdiği kısıtlamaların, Türk hukuk sistemi ve Ana
yasa ile bağdaşması mümkün değildir. Anayasaya göre, olağanüstü hallerde temel hak ve öz
gürlüklerin nasıl sınırlanacağı ya da durdurulacağı ancak yasalarla düzenlenebilir. Kararna
melerle, bu kural çiğnenmiştir. 

424 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, İçişlerine Bakanına, bölge valisine ve il 
valilerine tanınan yetkilerin kullanılmasıyla ilgili her türlü karar ve tasarruflara karşı herhangi 
bir yargı merciine başvurulamamaktadır. Dolayısıyla, bu işlemler hakkında ne iptal ve ne de 
tazminat davası açılabilmektedir. Bu durum, kuşkusuz, Anayasaya açıkça aykırıdır, zira, Ana-
yjasa, yargı denetimi dışında tuttuğu işlemleri bir bir saymıştır. Anayasa, sıkıyönetim komu
tanlarıyla olağanüstü hal yönetimi işlemlerini, yargı denetimi dışında tutmamıştır; her ikisine de, 
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Anayasaya göre, yargı yolu açıktır. 

Sayın milletvekilleri, demokrasi kültüründen birazcık da olsa nasibini alan herkesin bildi
ği gibi, demokrasilerde egemenlik hakkı kayıtsız şartsız milletindir. Hukukun üstünlüğü ilkesi
ne inanan, demokratik hür parlamenter sistemi benimseyen Türkiye Cumhuriyetinde de ege
menliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu, Anayasamızın 6 ncı maddesinde, herkesin anlaya
cağı bir dille yazılmıştır. Temsili demokrasilerde, egemenlik hakkı, Anayasanın koyduğu esas
lara göre, yetkili organlar vasıtasıyla kullanılır. Egemenliğin gerçek sahibi olan milletimiz, ege
menlik hakkının bir parçası olan yasama yetkisini, işbaşına getirdiği milletvekillerinden olu
şan Türkiye Büyük Millet Meclisi, yürütme yetkisini, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu, yargı 
yetkisini de bağımsız mahkemeler kanalıyla kullanır. Egemenlik hakkını kullanmaya yetkili 
kılınan yasama, yürütme ve yargı organları, Anayasada gösterilen özgürlükçü demokrasi ve 
bunun icaplarıyla belirlenmiş hukuk düzeni dışına çıkamazlar. Başka bir ifade ile, millet adına 
yasama, yürütme ve yargı yetkisini kullanmaya yetkili kılınan kişi ve kuruluşlar, kuvvetler ay
rılığı ilkesine göre Anayasa ile belirlenen yetkilerini, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya 
sınıfa bırakmayacağı gibi, kaynağını Anayasadan almayan hiçbir yetkiyi de kullanamazlar. 

1984'ten bu yana, ülkeyi daha çok kararnamelerle yöneten, aynı zamanda, Anayasanın 
amir hükmüne rağmen bu kararnameleri Meclise getirmeyerek, yasamayı dışlayan, yasama or
ganını dışlarken de Cumhurbaşkanı tarafından dışlanan bir yürütme; öyle bir yürütme ki, yar
gıya karşı hilei seriye yaparken, Anayasa dışına tamamen çıktığını anlamamak için çok cahil 
olmak gerekir. 

Anayasamızın 13 üncü maddesine göre, temel hak ve özgürlükler, Anayasanın sözüne ve 
ruhuna uygun olarak ancak kanunla sınırlanabilir ve yine 38 inci maddeye göre, ceza ve ceza 
yerine geçen güvenlik önlemleri ancak kanunla konabilir. Anayasamızın kurallarına göre, te
mel hak ve özgürlükleri Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun şekilde sınırlandırabilecek, ceza 
ve ceza yerine geçebilecek güvenlik tedbirlerini koyabilecek olan organ, Türk halkı adına yasa
ma yetkisini kullanan Türkiye Büyük Millet Meclisi olmalıdır. 

\bsama yetkisi, devredilemez bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisine ait olduğu hal
de, 1971'de Anayasada yapılan değişiklikle, hukuk sistemimizde, ancak zorunlu ve istisnai hal
lerde sınırlı olarak kullanılması, suiistimal edilmemesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde ön
celik ve ivedilikle görüşülerek karara bağlanması koşuluyla, yürütmeye kanun hükmünde ka
rarname çıkarma yetkisi tanınmıştır. 

Anayasanın 91 inci maddesine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çıkaracağı bir yetki 
kanunuyla, amacını, kapsamını, ilkeleri ile kullanma sürelerini belirtmek ve temel haklar, kişi 
hakları ve ödevleri ile siyasal haklar ve ödevlere ilişkin olmamak koşulu ile Bakanlar Kurulu
na, kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verilmiştir. 

Hükümet, yangından ve de acemice mal kaçırır gibi, 1 ayda aynı konuda 4 kez kanun hük
münde kararname çıkarıyor; hem de öyle aceleyle ve de dikkatsizlikle çıkarıyor ki, bakanların 
kimi okumadan, kimi yemek yerken imzalıyor, komisyon başkanı da, Türkiye Büyük Millet 
Meclisine tasarı sevk etmeden birbiri ardına aynı konuda kararname çıkarılmasına sevinerek, 
"böylece, yirmi gün daha kazandım" diyor... Belli ki, içinde bir rahatsızlık var. Bir taraftan 
Türkiye Büyük Millet Meclisine tasarı sevk etmiyor, öte yandan, birbiri ardına kararname çık
masına sevinerek, âdeta "sorumluluktan kurtuldum" gibi bir haleti ruhiyeye giriyor... 
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Bir taraftan kanun hükmünde kararnameler birbiri ardına yayımlanırken, öte yandan bü
yük, onarılmaz ve insanlık adına utanç verici icraatlar yapılıyor... öyle ki, sorumlular hakkın
da, herhangi bir yargı merciinde dava açılamıyor, sosyal hukuk devletinde, zarara uğrayan va
tandaş, "benim zararımı kim karşılayacak?" demek hakkından mahrum ediliyor... Bu ne bi
çim adalet, bu ne biçim sosyal hukuk devleti? Sosyal hukuk devleti ise, peki, faşizmin tarifi 
ne olmalıdır acaba... 

Şimdi, sözde yetkili görünen; ama, Sayın özaPın dikte ettirdiği işleri yapmaktan başka 
fonksiyonları olmayan yetkililere soruyorum : Bu kararnameler nedeniyle zarara uğrayan va
tandaşların zararını kim telafi edecek, onların haklarını kim savunacak, onları kim koruyacak? 

"Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir" ilkesine inanan ve bunu bir yaşam biçimi olarak 
uygulayanları en içten sevgi ve saygıyla selamlıyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyar. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Şevki Göğüsger; buyurun. (ANAP sıralarından al

kışlar) 

ANAP GRUBU ADINA ŞEVKİ GÖĞÜSGER (Kırşehir) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; Sinop Milletvekili Sayın Yaşar Topçu ve 23 arkadaşı ile Hatay Milletvekili Sayın Ali 
Uyar ve 14 arkadaşı tarafından Yüksek Başkanlığa sunulan, kanun hükmünde kararnamelerle 
ilgili olarak Hükümetçe yapılan uygulamalar konusunda Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 100 
ve 101 inci maddeleri gereğince genel görüşme açılmasına dair önergeleri üzerinde Anavatan 
Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Meclisi saygılarla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, gerçekten, araştırma önergesinin ihtiva ettiği konularla ilgili olarak 
konuşacağım, konu dışında hariçten gazel okumamaya gayret göstereceğim. 

Değerli arkadaşlarım, şunu da ifade etmeden geçemeyeceğim : Değerli sözcüler diyorlar 
ki, "Anavatan Partisi Grubu var, istediği kanunu çıkarır..." Elbette, tatbikatta böyle olmuştur; 
ama, ben de şunu kendilerine hatırlatmak istiyorum : Eğer biz, Anavatan Partisi Grubu ola
rak burada karar yetersayısını toplayamıyorsak, birlikte el ele verdiğiniz zaman sayınız 160'lan 
bulmaktadır, karar yetersayısını toplarsınız, istediğiniz kanunu da, önergelerle değiştirerek bu
radan geçirirsiniz, istediğiniz araştırma önergelerinin de buradan geçmesini sağlayabilirsiniz. 
Ben, her şeyden önce, en azından, bugün bu araştırma önergesinin müzakeresinde 24 sayın 
arkadaşımızın Doğru Yol Partisinden, 14 değerli arkadaşımızın da SHP'den olmak üzere, o 
kadar sayıdaki milletvekili arkadaşlarımızın, asgari ölçüde, attıkları imzalara sahip çıkmak su
retiyle, burada bulunmalarını gerçekten arzu ederdim, ümit ederdim. 

Yine görülüyor ki, Yüce Meclisi çalıştırabilen -elbette bunu bir iftihar vesilesi olarak 
söylemiyorum- Anavatan Grubuna mensup milletvekilleridir. 

Değerli arkadaşlarım, bu girişten sonra, Yüce Meclise sunulmuş bulunan bugün görüştü
ğümüz önerge ile ilgili görüş ve düşüncelerimize geçmeden önce, kanun hükmünde kararna
meler konusuna değinmek istiyorum. 

ALÂETTİN KURT (Kocaeli) — Hariçten gazel olmadı mı şimdi? 
RIZA ILIMAN (Çorum) — Güzel oldu; ama, gazel oldu... 
ŞEVKİ GÖĞÜSGER (Devamla) — Sayın Kurt, bu gazeli sana ithaf ettim; arkadaşlarınızı 

zamanında yerinde bulundurabilesiniz diye. 
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BAŞKAN — Lütfen içtüzüğe uygun hareket «delim. Lütfen, yerinizden müdahale etmeyin. 
. ALÂETTÎN KURT (Kocaeli) — Kendisi söyledi. 
BAŞKAN — Sohbet havasına dökemeyiz Meclis müzakerelerini. 

ŞEVKİ GÖöÜSGER (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, kanun hükmünde kararname
ler, devamlı, gerek gündem içi, gerek gündem dtşı, bu kürsüden konuşulmaktadır. Şimdi, bu 
konuya girmeden önce, bunun bir tarihî gelişimine bakmak lazım. 

Değerli arkadaşlarım, eğer, Türk idare sistemine bakarsanız, 1876 Anayasası, o zamanki 
yönetime, kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermiştir. 1921 Anayasası ile 1924 Ana
yasasında, kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi olmamasına rağmen, zamanın Mecli
since, yine hükümetlere, bazı konularda kanun hükmünde'kararname çıkarmak üzere yetki ve
rildiği de bir gerçektir. 

VEFA TANIR (Konya) — Olur mu?.. Anayasasında yoksa nasıl verir? 

ŞEVKİ GÖöÜSGER (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, şunu da bilgilerinize arz etmek 
istiyorum. 1908 ile 1922 arasındaki 14 yıllık dönemde 1 061 adet kanun hükmünde kararname 
çıkmış. Çıkarılan kanun sayısı da 1 500... Bunun mukayesesini takdirlerinize arz etmek istiyorum. 

Diğer taraftan, 1924 Anayasası ve 1921 Anayasasında kanun hükmünde kararname çıkar
ma yetkisi bulunmamasına rağmen, 1930 yılında, 3780 sayılı Millî Korunma Kanunu ve 1567 
sayılı Türk Parasının Kıymetinin Korunmasına Dair Kanunlarla ilgili olarak hükümetlere ka
nun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verildiği de Yüce Meclisin malumlarıdır. 

Değerli arkadaşlarım, bu tarihî gerçekleri yüksek huzurlarınıza arz ettikten sonra, 1961 
Anayasasında, yine malumunuz olduğu üzere, kanun hükmünde kararname çıkarma müessesi 
yok; ama, 1922'den önce ve 1922'ye kadar hükümetlerin kanun hükmünde kararname çıkar
mış olmaları ve 1921 ve 1924 Anayasalarında kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi bu
lunmaması üzerine, zamanın hükümetlerinin buna ihtiyaç duyması karşısında 1961 yılından 
itibaren geçen 10 yıllık bir aradan sonra, mevcut boşluğu doldurabilmek bahanesiyle, 1971 ta-
diltyte, 1961 Anayasasının 64 üncü maddesinde gerekli düzenleme yapılarak bu yetki getirilmiş 
bulunmaktadır. 

Bu kanun hükmünde kararnameler konusunun sık sık gündeme gelmesi ve şu anda mu
halefette olan arkadaşlarımızın bu konudan yakınmış olmalarını da göz önünde bulundura
rak, 1961 Anayasamun 64 üncü maddesinin 1488 sayılı Kanunla değişikliği sırasında, acaba 
Yüce Mecliste ne söylenilmiştir diye merakımı mucip oldu, baktım, hiçbir şey söylenmemiş, 
tamamıyla tasvip görmüş. 

VEFA TANIR (Konya) — Hangi tarih?.. 
ŞEVKÎ GÖÖÜSGER (Devamla) — 1971. 
VEFA TANIR (Konya) — Hangi ay? T&ni, 12 Marttan sonra? 
ŞEVKÎ GÖÖÜSGER (Devamla) — Evet, Sayın Erim Hükümeti zamanında. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Erim Hükümeti zamanında olmuş; ama, o zamanın partile
rinin sözcüleri de, partilerinin görüşlerini bu kürsüden ifade etmiş. CHP Grubu adına, Rah
metli Sayın tnönü konuşmuş; bugün SHP yakınıyor; ama -biraz sonra ona da geleceğim- hiç
bir şey söylememiş. O zaman, AP Grubu adına Sayın Demirel, Güven Partisi adına Sayın Pak-
süt, Demokratik Parti adına Sayın Cevat önder konuşmuşlar. Hepsi de, bu müessesenin lü
zumlu bir müessese olduğuna işaret etmişler. 
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ALt UYAR (Hatay) — Söylenmeyen şeyler zapta geçer mi? 
ALAETTtN KURT (Kocaeli) — Ama, bunu nasıl buluyorsun? 

ŞEVKİ GÖĞÜSGER (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, görülüyor ki, Osmanlı döne
minde başlayarak, Anayasalarımızda yer alan bu müessese, sadece 1961 Anayasası ile 1971 yılı 
arasındaki 10 yıllık bir dönem için söz konusu olmamış; ama, oradan geçen hadiseler, olaylar, 
böyle bir müessesenin Anayasada olma zaruretini ortaya koymuştur. 

Değerli arkadaşlarım, Anavatan Partisi iktidarının kanun hükmünde kararnamelerle ilgi
li uygulamalarından bahsetmek istiyorum. Bunları söylerken, değerli arkadaşlarıma doğru bil
gileri de vereceğim; notlarını da inşallah ona göre düzeltirler. 1589 sayılı Yetki Kanunu Sayın 
Erim zamanında hazırlanmış; ama, Sayın Talu zamanında işlemeye başlamış. Onu, size şura
dan arz edeceğim : Sayın Erim'den sonra Sayın Melen, bu kanuna dayanarak 4 adet kanun 
hükmünde kararname çıkarmış. Rakamları tek tek vereceğim. Sayın Ecevit, 2 adet kanun hük
münde kararname çıkarmış. 6 adet kanun hükmünde kararname yine Sayın Melen zamanında 
çıkarılmış. Bunların toplamı, 12 adet kanun hükmünde kararname etmektedir. Aradan beş yıl 
geçmiş, hiç birisi kanunlaşmamıştır. Ama, şunu da takdirle söylemek istiyorum : Bu 12 adet 
kanun hükmünde kararnameden 2 tanesi, Sayın Demire! Hükümeti zamanında kanunlaştırıl-
mıştır; biraz sonra başka örnekler de vereceğim. 

Kendi zamanınızda çıkardığınız kanun hükmünde kararnameleri Yüce Meclisten geçirme 
cesaretini gösterememişken, bize bunu söylüyorsunuz. Bunu tasvip etmek, kabullenmek müm
kün değildir. Biraz sonra, çıkarılan bu kanun hükmünde kararnamelerin kanunlaşma oranını 
da arz etmeye çalışacağım. 

Sayın Demirel zamanında bir tek kanun hükmünde kararname çıkmış. Ona da baktım, 
DEStYAP'la ilgili 1877 sayılı Yetki Kanunu çıkmış. Bu kanunun görüşmeleri sırasında gruplar 
adına neler söylenilmiş diye baktım; herkes, "1877 sayılı Yetki Kanununun çıkmasıyla memle
kette her şeyin halledileceğini ve memleketin güllük gülistanlık olacağını, her türlü sıkıntının 
giderileceğini" ifade etmiş; kurtuluş, Adeta, 1877 sayılı \fetki Kanununun çıkarılmasında gö
rülmüştür. Ama, 1877 sayılı Yetki Kanununa göre, bir tek kanun hükmünde kararname çık
mış; o da, hiçbir zaman Mecliste görüşülmemiş, kanunlaşmamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, üçüncü yetki kanunu, 1978 yılında Üçüncü Ecevit Hükümeti za
manında çıkarılmıştır. Buna dayanılarak 21 adet kanun hükmünde kararname çıkarılmış ve 
zamanlarında, bunların hiçbirinin kanunlaşması için gayret gösterilmemiştir. 

Değerli arkadaşlarım, şu konuyu gerçekten objektif olarak değerlendirmek lazım : ikti
dardayken başka şeyleri söylemek; ama, muhalefete düştüğünüz zaman da başka şeyleri söyle
mek yanlıştır. 

Bir partinin mensubu arkadaşımız, 1975 yılında, "bugün olduğu gibi, demokrasi, partile
rin iktidara gelip gittiği, hükümetlerin sık sık değiştiği, karşıt düşüncede siyasal kadroların bir
birinin ardından hükümet olabildiği bir rejimdir. Eğer böyle bir rejimde hükümetlere çok ge
niş yetkiler tanınırsa, hükümet kuran bir siyasal kadro, devleti istediği yöne serbestçe sokabil
me ortamı bulur ve ortada devlet kalır" diyor; zabıtlara böyle geçmiştir. Yani, bununla demek 
istiyor ki, meseleleri kanun hükmünde kararnamelerle çözmeyiniz, kanunla çözünüz. Katıldı
ğımızı bir an için ifade edelim; ama, aynı siyasî partinin sözcüsü 1978'de "yetki kanun tasarı
sının temel hedefi, idareye işlerlik kazandırmak ve kamu yönetimini savurganlıktan kurtarıp, 
etkinliğe yönetmektir. Genel Muhasebe Kanununda yapılacak bir ekleme ile bugüne kadar uygu-
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lama alanı bulunamayan etkinlik anlayışı kamu yönetimine getirilmiş olacaktır. Belli bir kamu 
fonu ile amaca uygun en fazla mal ve hizmet sağlanmasında ya da belli nitelikteki mal ve hiz
metlerin en az bedelle elde edilmesi ilkesi elde edilecektir. 1966 ve 1967 Avrupasmdaki iktisadî 
krizde, bunalımları bu imkânlarla giderme olanakları bulunmuştur" demektedir. \ani, 1966 

• ve 1967 Avrupasının bunalımlardan kurtarılmasını, kanun hükmünde kararnamelerle yapılan 
düzenlemelere bağlayan o zamanki hükümet, 2177 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi çı
kararak, bakınız hangi konularda düzenleme yapıyor: 

6S7 Sayılı Devlet Memurları Kanununda, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununda, 2 adet muhtelif kanunlarda -hangi kanunlar olduğu belli değil. Tabiî, kararnameye 
bakarsak buluruz- yapıyor. 10S0, 2490, 3904, 4353, 4876, 6150, 5539, 6200, 6686, 6760, 6762, 
6327, 79, 6623, 195 sayılı kanunlarda; KİT Kanununda, Bankalar Kanununda, Genel Kadro 
Kanununda, Fiyat Düzenleme ve Destekleme Fonunun Kurulması Kanununda, Taşıt Kanununda, 
Hazine Tahvilleri Çıkarılması Kanununda, Gümrük Kanununda, İhracatı Geliştirme Kanununda 
Düzenleme yapıyor ve bunları daha saymak mümkündür. 

Bugün devletin kanun hükmünde kararnamelerle yürütülmeye çalışıldığını ifade edenle
rin mazisi, bugünkü Hükümetten çok daha parlak olsa, belki takdirlerimizi sunmak mümkündür. 

Şimdi, Ulusu Hükümeti dönemindeki kanun hükmünde kararnamelere kısaca değindik
ten sonra, Anavatan Partisi İktidarının yaptığı düzenlemelere de bakacağız; Anavatan Partisi 
İktidarı da, aldığı yetki kanunlarıyla, bu kadar geniş alanda kanun hükmünde kararname is
tihsali yoluna gitmiş midir gitmemiş midir hususunu Yüce Meclisin takdirlerine bırakacağım. 

Değerli arkadaşlarım, Ulusu Hükümeti 4 defa kanun hükmünde kararname çıkarma yet
kisi almış. Bunlardan birisi, hepinizin bildiği, bankerlerle ilgilidir ve 13 tane kanun hükmünde 
kararname çıkarmıştır. Diğeri teşkilatlanma ile ilgilidir ve bununla ilgili olarak 105 adet kanun 
hükmünde kararname çıkarmıştır. Bir diğeri, 2767 sayılı Kanun ile ilgili olarak meslekî kuru
luşlar; yani noterler, barolar, eczacılar birliği, hekimler birliği gibi birliklerle ilgili olarak da 
17 adet kanun hükmünde kararname çıkarılmış. 

Bir diğeri ise, para ve sermaye piyasasıyla ilgilidir; yani, ekonomik konularla ilgilidir. Bu
nunla ilgili olarak da 2 kanun hükmünde kararname çıkarmış, 2 de memur ve hâkimlerin malî 
haklarıyla ilgili kararname çıkarmış. Toplam olarak 139 adet kanun hükmünde kararname çı
karmış. 34 de evvelden olanları ilave ettiğimiz zaman, özal'ın, yani Anavatan Partisi İktidarı
nın işbaşına geldiği güne kadar, 173 tane kanun hükmünde karaname çıkmış. 

Değerli arkadaşlarım, buradan da -yani, 173 kanun hükmünde kararnameden- şu rakamı 
takdirlerinize arz edeceğim : 1971 yılından 1980 yılına kadar 34 tane kanun hükmünde karar
name çıkmış ki, bunların çoğunluğu CHP İktidarı zamanında çıkmış, bunun 2 tanesi kanun
laşmış. Yüzdeye vurduğumuz zaman, yüzde 5,5 ediyor. 1980 yılından Anavatan Partisinin ikti
dar olduğu tarihe kadar 139 kanun hükmünde kararname çıkmış, bunun da 17 tanesi kanun
laşmıştır. Bunu da yüzdeye vurduğumuzda, yüzde ll'e yaklaşmaktadır. 

ALAETTİN KURT (Kocaeli) — Sayın Özal Başbakan Yardımcısı değil miydi o zaman? 
ŞEVKİ GÖĞÜSGER (Devamla) — önemli olan, icraya hâkim olduğun zamana bakarsın. 

Anavatan Partisi İktidarı döneminde (1984 yılından 1991 yılına kadar) 259 tane kanun hük
münde kararname çıkmış; toplam kanun hükmünde kararname sayısı 432'dir. 31 tanesi neşredil-
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memiştir. 259 kanun hükmünde kararnameden de 97 adedi kanunlaştırılmış ve bu Meclisten 
geçmiştir; 2 tanesi ret olmuş, 93 tanesi kabul edilmiş. Aşağı yukarı yüzde 40 mertebesinde olu
yor. Hangi iktidarlanni hangi hükümetlerin, Meclisten aldıkları kanun hükmünde kararname 
çıkarma yetkilerine dayanarak çıkardıkları kanun hükmünde kararnameleri bu Mecliste gö
rüşme imkânını sağladığını, görüştüğünün değerlendirilmesini, ben, siz sayın üyelerin takdir
lerine bırakıyorum. 

ALAETTÎN KURT (Kocaeli) — O hesapları beraber yapıp beraber takdir edeceğiz. 

ŞEVKt GÖĞÜSGER (Devamla) — O hesapları beraber yaparız Sayın Kurt. Bu belgelere, 
hangi hükümet zamanında, hangi kanun hükmünde kararname çıkmış, kaç adet çıkmış, hangi 
numara ile kimin zamamnda kanunlaşmış, arzu edersen bir gün beraberce bakarız. Dahası da 
var; belki bir fotokopisini de sana takdim edebilirim Sayın Kurt. 

Değerli arkadaşlarım, görülüyor ki, kanun hükmünde kararname çıkarma meselesi, bu 
çatının altına, bu Meclisin gündemine, ilk defa, Anavatan Partisi tarafından getirilmemiştir; 
şartlar zorlamıştır, memleketin meselelerine süratle çözümler getirme ihtiyacı hâsıl olmuştur 
ve tamamen Anayasa kuralları içerisinde alınan yetki kanunlarına dayanılarak düzenlemeler 
yapılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, evet, Anavayasanın 7 nci maddesi, "yasama yetkisi Meclisindir, 
devredilemez" diyor; doğrudur. Bunun aksini hiç kimse söylemiyor; ama, değerli arkadaşla
rım, sadece satırları okumayalım, satırların arasını da okuyalım. Aynı Anayasanın 87 nci mad
desi, "Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerinden-birisi de, hükümetlere kanun hükmün
de kararname çıkarma yetkisi vermektir" diyor. Demek ki, 7 nci maddenin istisnasının biri 
87 nci ve dolayısıyla Anayasanın 91 inci maddesinde var. Ama, 121 inci maddesine baktığınız
da, olağanüstü hallerde, afetlerde memleketi bunalıma götürebilecek hadiselerin vuku bulma
sının ihtimal dahilinde olduğu zamanlarda, 121 inci maddeye göre de bu sıralardan yetki dahi 
almadan, hükümetlere kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, o halde, Anayasanın 7 nci maddesini değerlendirirken, Anayasanın 
6 na maddesini ve arkada büyük harflerle yazılı olduğunu ifade ettiğiniz ifadeleri değerlendi
rirken, Anayasanın 87, 91, 119, 120 ve 121 inci maddeleriyle birlikte değerlendirmeniz gerekir; 
o zaman objektif olursunuz, \bksa, sadece Anayasanın 7 nci maddesini görüp, ona göre bir 
değerlendirme yapmak, o değerlendirmeyi yapanları doğruya ve sağlıklı bir sonuca götürmez. 

Değerli arkadaşlarım, bu sebeple ifade ediyorum ki, bu konuları değerlendirirken, objek
tif olarak değerlendirdim. İktidarda iken müracaat ettiğimiz vasıtaları ve o vasıtaları kullan
mak için bu Meclisin kürsüsünden yaptığımız müdafaalan unutmadan, muhalefette kaldığı
mız zaman da düşünmesini bilmek, sanıyorum son derece olgunluk işareti olur. 

BAŞKAN — Sayın Göğüsger, süreniz dolmuştur, lütfen toparlayınız. 
ŞEVKt GÖĞÜSGER (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkan. 

Demin ifade ettiğim, "Anavatan Partisi İktidarı döneminde 259 kanun hükmünde karar
name çıkmış" dedim. CHP İktidarı döneminde çıkan kanun hükmünde kararnamenin sayısı 
21 olmakla beraber, kapsadığı konuları da ifade ettim. 259 tane kanun hükmünde kararname
nin 150 adedi teşkilatla ilgilidir. Bu, elbette bizim partimizin misyonu idi. "İdarî reform 
yapacağız" dedik, yaptık; muvaffak da olduk. Onların her birisini, kısa sürede, o günün şart
larında bu Meclisten geçirme imkânı yoktu. 

— 183 — 

file:///bksa


TJUMJM. B : 19 5 . 3 . 1991 O : 1 

Bir diğer 32 tanesi bürokrasi ile ilgilidir. Bugün, köyünüze gittiğiniz zaman, seçmeniniz 
size, ehliyet almakta zorlanmadığını, pasaport almakta zorlanmadığını söylüyorsa, işte bunla
rın sayesinde söylüyor; yapılan da budur. 

ALAETTtN KURT (Kocaeli) — Körlere de ehliyet vermişler. 

ŞEVKt GÖöÜSGER (Devamla) — 55 adedi de personel rejimiyle ilgilidir. 18 adedi, Ana
yasanın olağanüstü haller için hükümete verdiği yetki nedeniyle çıkardığı olağanüstü hal ile 
ilgili kanun hükmünde kararnamedir. Değerli arkadaşım ifade etti; bunların birisi burada gö
rüşülmeden başka bir kanun hükmünde kararname ile kaldırıldı. Değerli arkadaşlarım, bunda 
yadırganacak hiçbir şey yok ki... Memleketin şartları önceden alınan tedbirlerin yeterli olma
dığını gösteriyorsa, daha yeterli tedbirleri almak veya alınan tedbirlerin uygulanmasına ortam 
kalmıyorsa onları kaldırmak, elbette, Hükümetin, Anayasanın 121 inci maddesinden aldığı yetki 
çerçevesindedir. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Başkanın ikinci kez ikazına muhatap olmadan sözlerimi bi
tirmek istiyorum. 

Genelde, Anavatan Partisi iktidarı döneminde çıkarılmış kanun hükmünde kararnamele
rin bu Mecliste görüşülme ve kanunlaşma oranına baktığınızda, bir de daha önceki iktidarlar 
zamanında çıkarılmış olan kanun hükmünde kararnamelerin bu Mecliste görüşülüp kanunlaş
ma oranlarına baktığınızda, çok açık ve seçik olarak göreceksiniz ki, Anavatan Partisi İktidar
ları, Hükümetleri, kendisinden kuvvet aldığı Türkiye Büyük Millet Meclisini dışlamak, onu 
icraatının dışında bırakmak gibi bir düşünce ve tasavvurda hiçbir zaman olmamıştır, bundan 
sonra da olmayacaktır. Yüce Meclisin gündemlerinde, komisyonlarında bulunan kanun hük
münde kararnameler de, her şeye rağmen, sırası geldikçe görüşülmeye devam edilecektir. 

Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Göğüsger. 
önergedeki birinci imza sahibi Sayın Yaşar Topçu söz hakkını Sayın Vefa Tanır'a devretti

ğine dair bir dilekçe vermiştir. 
Buyurun Sayın Tanır. (DYP sıralarından alkışlar) 

VEfft. TANIR (Konya) — Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlarım; Sayın Göğüsger'i 
dinledikten sonra, bu genel görüşmenin açılmasına şiddetle ihtiyaç olduğu kanaati hâsıl oldu 
bende. 

Evvela, Sayın Göğüsger, bugünkü gündemin nasıl uygulandığının farkında değiller, t ki 
önerge birleştirilerek buraya gelmiştir. İki önergenin altındaki imza sahiplerinin Mecliste bu
lunmamalarını bir suç gibi göstermiştir, çünkü gündemin bugün görüşülecek maddesi başka 
idi; ama sayın bir bakanın bulunmamasından dolayı, önerge sahipleri, yani imza sahipleri, bu
günkü gündemde görüşülen bu önergelerin farkında bile değiller. Çünkü, bu önergelerin birisi 
üçüncü sırada, birisi de beşinci sıradaydı. Bunu kaydettikten sonra, işin aslına gelelim. 

Muhterem arkadaşlarım, biz önerge sahipleri, Anayasada yazılı olan 91 inci madde orta
da iken, "siz, kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisine sahip değilsiniz, çıkarmayın" 
iddiasında bulunmuyoruz. Siz geliyorsunuz, hem sayın bakan olarak, hem Anavatan sözcüsü 
olarak bunun iddiasına giriyorsunuz... Bizim iddiamız o değildir. Biz, sizin Anayasanın 91 inci 
maddesini istismar ettiğiniz iddiasındayız. Çünkü, "yazılı hukuku niye kullanıyorsunuz? diye 
size genel görüşme getirme imkânı olur mu? Genel görüşmemizin manası bu değildir. 
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Muhterem arkadaşlarım, bu konuyu, bu Mecliste ağırlığıyla bilen arkadışımın sayısı az-
<fcr. Oylama için içeriye girdiniz; ama, bakınız nereden nereye geldik, onu lütfen bir öğrenelim. 

Burada konuşan sözcü arkadaşlarım, kanun hükmündeki kararnamenin 1921 Anayasa
lında da, 1924 Anayasasında da, 1961 Anayasasında da yer almadığını söylediler. Yani, Türki
ye Cumhuriyeti, kurulduğu günden itibaren, 47 yıl kanun hükmünde kararnameye lüzum gör
memiş, ihtiyaç duymamış. Hukukumuza nasıl girmiş? 1971 yılında girmiş. Ne olmuş 1971 yı
lında da kanun hükmündeki kararnameye ihtiyaç duyulmut? 1971 yılının 12 Martında bir olay 
olmuş; yani bir iktidar vazifeden alınmış. Vazifeden alınan iktidar diyor ki, "ben vazifemi tam 
yapardım; ama, 1961 Anayasası bana vazife yaptırmıyor. Çünkü, 1961 Anayasası çift meclise 
dayanan bir Anayasaydı. Kanunlar burada görülüşülüyordu ve gidiyor senatoda görüşülüyor
du. Bazen değişiklik yapılıyordu, tekrar buraya geliyordu, bir kanunun çıkması iki üç ayı alı
yordu. 1967-1968 yıllarında, Türkiye, alışık olmadığı olaylarla karşı karşıya gelmiştir; Avru
pa'da esen anarşi rüzgârları Türkiye'ye de gelmiştir ve acil kanunlara ihtiyaç duyulmuştur. Se
natonun bünyesi, Meclisten giden kanunları oyalayıcı rakamlara sahip idi. Onun için, iktidar
da olan Adalet Partisi, 1969 seçimlerine girerken seçim programına kanun hükmündeki karar
nameyi koymuş, vatan sathında bunu işlemiş idi; fakat, 1969 seçimlerinde iktidara gelen Ada
let Partisi devam edemediği için bu kanun hükmündeki kararname seçim sokaklarında kaldı. 
Demek ki, kanun hükmündeki kararnamenin ilk telaffuzu Adalet Partisinin 1969 seçimlerinde 
olmuştu. 

1971'de 12 Mart olunca, işte, kanun hükmündeki kararname, Adalet Partisinin seçim pro
pagandasından bu Meclise girmiştir. Sebep?.. "Biz anarşiyi önlerdik, Türkiye'de anarşi önle
nebilirdi; ama, Meclisin kanun yapması, Meclisten kanun çıkarmak uzun müddete bağlı; çift 
Meclis var, bunun için kanun hükmünde kararnameye şiddetle ihtiyaç duyuldu" denmiştir ve 
arkadaşlarımızın izah ettiği gibi, 1961 Anayasasının 64 üncü maddesi, 12 Marttan sonra, yani 
1971 yılında, rahmetli Nihat Erim Hükümetinde değişikliğe uğramıştır. 

Şimdi, 12 Martı alacaksınız öne, 12 Mart öncesini anarşileri alacaksınız öne ve bir de Ni
hat Erim Hükümetinin bünyesini alacaksınız öne... Kanun hükmündeki kararnamelerle ilgili, 
1961 Anayasasındaki 64 üncü maddenin değişmesinin esbabı mucibeleri budur. 

1982 Anayasası yapılırken de, Senatoyu kaldırmış olmasına rağmen, -yani, kanun hük
mündeki kararnamenin Anayasamıza girme sebebi Senatodur- Senatonun kalkmış olmasına 
rağmen, 1982 Anayasası 91 inci maddeyi almıştır. 

Şimdi, ben döneceğim, beni zar zor dinleyen iktidar Grubuna diyeceğim ki, 1982 Anaya
sasını yapanlara şükredelim... Eğer, bu 91 inci maddeyi koy masalardı, siz Türkiye'yi batırırdı
nız. Çünkü, kanun yapma gücünüz yok. (ANAP sıralarından, "Allah, Allah" sesleri") 

Şimdi, gelelim Allah, Allah'a... Elinizde bir gündem var; bakın, burada 67 tane kanun 
teklif veya tasarısı var. Kaçı teklif, kaçı tasarı... Bu tasarıların da bir kısmı, ya dokunulmazlı
ğın kalkması ya milletlerarası antlaşmadır. Sonra dönelim, bu 67 kanun teklifinden 1 numara
ya bakalım. Bu 1 numara, kaç aydır gündemin 1 numarası? "Efendim, biz başlıyoruz, siz ka
rar yetersayısı arıyorsunuz bütçeden beri 1 numaralı kanun bu Meclisten çıkamamıştır" dene
bilir. Evet, karar yetersayısı arıyoruz; çünkü, Meclisi çalıştırma vazifesi sizin, 280 milletvekiliy
le burada oturacaksınız; siz karar yetersayısını bu 280'in içerisinden çıkarmayacaksınız, biz bu-
Yada 60 kişiyle size karar yetersayısı vereceğiz... Bu olmaz. 
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Demek ki, kanun hükmünde kararname sizin imdadınıza yetişmiş ve bundan dolayı da, 
bu zaafınızı bildiğiniz için, kanunu Meclisten geçirememe, kanun tasarısı getirememe güçsüz
lüğünde olduğunuz için, kanun hükmündeki kararnameleri isitismar etmişsiniz ve bu Meclis 
yasa yapacağına, Anayasanın 7 nci maddesi bu Mecliste bu yasada dura dura, bu yasa yapma 
yetkisi buradan alınmış, işte buraya verilmiştir. İstismar buradadır. 

Şimdi, ben size soruyorum; 1984'te çıkmış, kanunlaşmamış kanun hükmünde kararname 
var mı, 1985 yılında var mı, 1986 yılında var mı? Var. O zaman bunun aciliyeti nerede kalmış? 
1984 yılından beri kanun hükmündeki kararname, kanun gibi uygulanır hale gelmiştir. 

GALtP DEMtREL (Malatya) — Efendim, 1971'den beri var. 

VEFA TANIR (Devamla) — 1971'den beri olanını da; 8 senedir iktidardasınız, elinizde 
hiçbir iktidara nasip olmayan bir sayı var, böyle bir sayı ile siz kanunlaştıramazsanız, bunun 
kusurunu kimde bulabilirsiniz? 

Arkadaşlar, onun için, bu genel görüşme önergesinde, istediğimiz, niçin Anayasanın 91 
inci maddesini kullanıyorsunuz diye size bir sual açmak değildir. Niçin Anayasanın 91 inci mad
desini daha çok kullanıyorsunuz ve Meclisin elinden yasa yapma hakkını alarak Hükümete 
veriyorsunuz?... Yoksa, arkadaşlarım diğer önergede daha derinlere indiler, kanun hükmünde
ki kararnameleri tek tek aldılar; ama, bizim, önergemizde işlemek istediğimiz tema, kanun hük
münde kararnamenin, 1971 şartları içerisinde Anayasamızda yer almış olmasıdır, çift meclis
ten dolayı yer almış olmasıdır; aciliyeti olan şeylerin, o günkü anarşik düzende hükümetleri 
yenik düşürmesinden dolayıdır. Yoksa rahat bir iktidarda, rahat demokratik bir dönemde, ka
nun hükmünde kararname, sık sık müracaat edilecek bir anayasa müessesesi değildir. O za
man, Anayasanın 7 nci maddesini tamamen çiğnemiş oluruz. 

Aziz arkadaşlarım, en kötü şey de, bizim hakkımız olanı, yani şuradaki 425 kişinin hakkı 
olan bir yetkiyi alıp 25 kişiye vermiş olmamız olur. Bu, hiçbir zaman tasvip edilip, müdafaa 
edilen ve müdafası da kolay olan bir konu değildir; ama, nedense bir saplantı vardır : Bu taraf
tan bir şey geldi diye bu taraf bunun müdafasına geçiyor ve haksız bir müdafaa yapılıyor... 

Onun için bu konuşmayı yapmak istedim. Zaten, karar yetersayısı da yoktur. Gelin bu 
genel görüşmeyi açalım da... Yani, biz sizi, niye kanun hükmünde kararname çıkarıyorsunuz; 
bunda hakkınız yoktur diye bir sıkıştırma yönünde değiliz; ama, bu yola sık sık gidiyorsunuz, 
Meclisin hakkını alıyorsunuz; gelin bu hakkı Yüce Meclise verdim diye bu konuşmayı yaptım. 

Teşekkür ederim. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tanır. 
Genel görüşme açılmasına ilişkin önergeler üzerindeki öngörüşmder sona ermiştir. 

Şimdi, önergeyi oylarınıza sunacağım... (DYP ve SHP sıralarından "karar yetersayısı 
aransın" sesleri) 

Genel görüşme açılmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Sayın milletvekilleri, karar 
yetersayısı yoktur; ara vermemiz halinde dahi karar yetersayısı sağlanamayacağı kanaatinde 
olduğumuzdan, gündemdeki kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 6 Mart 1991 
Çarşamba günü -daha evvel alınan karar gereğince- saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.04 
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VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE.CEVAPLARI 

İ. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'tn, Güneydoğu Anadolu Belgesinde muhtemel bir kim
yasal savaşa karsı önlem alınmadığı ve bu nedenle belgedeki vatandaşların goç ettikleri iddiasına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve içişleri Bakam Abdülkadir Aksu'nun yazdı (Sevabı (7/1830) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Anayasa ve îçtüzüğün'gereği aşağıda belirtilen soruların Başbakan tarafından yazılı ola
rak yanıtlanmasını arz ederim. 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

v » 
1. Körfez krizinin 15 Ocak 1991 tarihine kadar çözümlenmemesi halinde savaşın başla

yacağı büyük bir olasılık olduğu halde, Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşayan halkın olası 
bir kimyasal savaşta nasıl korunabileceği konusunda dddî hiç bir önlemin alınmamasının ne
deni nedir? 

2. özellikle sınıra yakın bölgelerde yaşayan halkın güvenlik içerisinde konutlarını ve eş
yalarını koruyarak, hükümetçe hazırlanacak geçici barınma merkezlerine bir plan dahilinde 
nakledilmeleri niçin düşünülmedi? Bu konuda 14 Ocak tarihinde, bu bölgede yaşayan halkın 
sıkıntılarını ve alınabilecek önlemleri bir telgrafla size ilettiğim halde, niçin bir önlem almadınız? 

3. Sınıra yakın bölgede yaşayan yurttaşların bu panik ortamı içerisinde bir kısmının bir 
daha dönmemek üzere, kış koşullarında üstü açık araçlarla bölgeyi terketmderine hükümet 
olarak nasıl seyirci kalabildiniz? Bölgede yaşayan Kürt nüfusun bu şekilde bölgeden göç etme
sini nasıl arzu edebilirsiniz? 

4. Ekonomik durumu elveren onbinlerce insanın savaş boyunca geçid bannma merkez
lerinde misafir edilmeleri gerekirken, bu konuda hiç bir önlem almayıp göç edenlere seyirci 
kalıp, ülkede seyahat özgürlüğü vardır, demek sizce ne derece ciddî bir yorumdur? 

T. C. 
îçişleri Bakanlığı 

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü 5.3.1991 
Sayı : \ay. 813.46.91/188-7/1830 

Konu : Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi : a) T.B.M.M. Bşk.'nın 7/1830-6699 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 31.1.1991 gün ve K.K. Gn. Md. 07/106-931/01401 sayılı yazısı. 

Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay tarafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen ve Başba
kanımızca tarafımdan cevaplandırılması tensip edilen soru önergesinde öne sürülen hususlarla 
ilgili olarak hazırlanan cevap aşağıya çıkarılmıştır. 
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1. Körfez krizinin başlaması ile birlikte gerek klasik gerekse NBC silahlarının kullanıl
ması ihtimaline binaen kriz bölgesindeki il ve ilçelerde yaşayan halkın korunması ile ilgili ön
lemler alınmış ve bu işler halen sürdürülmektedir. Yörede gerek Sivil Savunma gerek sağlık 
hizmetleri yeterli ve ciddi bir şekilde sürdürülmektedir. 

2. Gerek bölgede yaşayan gerekse sınır bölgelerindeki halkımızın korunması ve moralle
rinin yüksek tutulması için her türlü önlemler alınmıştır. Televizyon programlarında da izlen
diği gibi burada yaşayan vatandaşlarımızın yaşantılarını normal bir düzen içinde devam ettir
diklerini, herhangi bir tedirginliklerinin olmadığını ve Devlete güvendiklerini ifade ettiklerini 
hep birlikte izlemekteyiz. 

3. Sınır bölgelerinde yaşayan vatandaşlar arasında bir panik ortamı olmamıştır. Münfe
rit bir iki bölgeden ayrılmanın dışında bölgeyi terkeden olmamıştır. Burada yaşayan çeşitli kö
kenden gelen vatandaşlarımızdan hiçbirinin bu bölgeden göç etmelerini düşünmedik, aksine 
bölgede kalmaları için her türlü Sivil Savunma, moral, sağlık ve ekonomik tedbirler alınmıştır. 

4. Biz bölgeden hiçbir vatandaşımızın ayrılmasını arzu etmemekteyiz. Bunun için eko
nomik durumu iyi olan vatandaşlarımızın geçici barındırma merkezlerinde misafir edilmeleri 
gibi ayrıcalık yaratma hususunu da hiç düşünmedik. Birlik ve bütünlüğün sağlanması ve yapı
lan hizmetlerin vatandaşların tümüne eşitlik ilkesi doğrusunda uygulanmasına büyük itina gös
terilmiştir ve buna devam edilecektir. 

Arz ederim. 

Abdülkadir Aksu 
tçişleri Bakanı 

2. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'm, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya çok sayıda Sağlık personeli 
gönderildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Holü Şıvgm'm yazdı cevabı (7/1835) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Sağlık Bakanı Sayın Halil Şıvgın tarafından yanıtlan
masına müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 

Doç. Dr. Ali Uyar 
Hatay 

1. Harp hali veya seferberlik hali ilan edilmiş midir? 
2. tlan edilmemişse, binlerce sağlık personeli hangi kanun veya sebeple apar topar Doğu 

ve Güneydoğuya gönderilmiştir? 

3. "Anne ve çocuk yaşatma projesi" için gönderildiğini iddia eden doktorlar arasında 
cildiye, dahiliye ve cerrahi uzmanlarının bulunmasını nasıl izah edeceksiniz? 

4. Yoksa sizin döneminizde ihtisas konuları mı değişti? 
5. Yani cildiyede çocuk hastalıkları, anestezi dalında kadın doğum konuları mı işleniyor? 

6. istanbul Vali Yardımcısı Erdoğan tzgi, savaş ihtimali göz önünde bulundurularak bu 
personelin gönderildiğini söylüyor. Bu durumda kime inanalım? Size mi? Sayın Vali Yardımcı
sına mı? 

7. Anne ve çocuk yaşatma projesi Doğu ve Güneydoğu'da, bitişiğimizde harp gibi bir 
felaket yaşanırken mi uygulamaya konulur? 
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8. Gerçekleri ve harp ihtimaline karşı alınan tedbirleri, nelerden sakınılıp nelerden kork
mamak hususunda vatandaşa bilgi verme, aydınlatma gereğini ne zaman duyacaksınız? 

9. Anne ve çocuk yaşatma projesi hava koşullarının müsait olmadığı bu mevsimde nasıl 
uygulanır? 

10. Bu hava koşullarında nasıl başarılı olacaksınız? 

T. C. 
Sağlık Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği * 4.3.1991 
Sayı : HM. 9239/313 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 28.1.1991 gün ve Kan. ve Kar. Dai. Bşk. 7-1835-6709-29981 sayılı yazınız. 
Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın Doğu ve Güneydoğu Anadoluya sağlık personeli gönderil

mesine ilişkin yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Halil Şıvgın 
Sağlık Bakanı 

Hatay Milletvekili Sayın Ali Uyar'ın Doğu ve Güneydoğu Anadoluya çok sayıda sağlık perso
neli gönderilmesine ilişkin yazılı soru önergesine cevabımız : 

29.9.1981 tarih ve 8/3693 karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ek "Başbakanlık Sivil 
Olağanüstü Hal ve Savaş Hazırlıklan Planlama direktifi", bakanlığımızı, halkımızın ve Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin İhtiyaç duyabileceği sağlık hizmeti desteğini tek elden vermekle görevlen
dirmiştir. 

Bu nedenle Bakanlığımız, 1981'den beri bütün batı ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de, 
barış zamanında vatandaşlanmıza hizmet veren bir kısım yataklı tedavi kurumlannın buhran 
ve savaşta Silahlı Kuvvetlere tahsisi ile, burada tedavi görmekte olan vatandaşlarımızın diğer 
sağlık kuruşularına naklini ve ihtiyaç halinde hastane olmaya müsait otel ve işhanı gibi yerle
rin geçici yataklı tedavi kurumu haline getirilmesini ve diğer sağlık hizmetlerini planlanmıştır. 

Bakanlığımız, tırmanan Körfez Krizinin savaşa dönüşmesinden çok önce yaptığı ve uygu
lamaya hazır hale getirdiği planlarını, kriz'in savaşa dönüşmesinden sonra Başbakanlığın 4.1.1991 
tarih 12/00023 sayılı emirleriyle, Ordumuzun ihtiyaç duyabileceği hasta yatağı desteğini ver
mek için son hazırlıklannı yaparak, bölgede mevcut sağlık kuruluşlarının kadro açıklarını ka
patmak üzere, gerekli personeli geçici görevle Güneydoğuda ihtiyaç bulunan illerde görevlen
dirmiştir. 

Diğer taraftan, daha önce tran-Irak savaşı sırasında olduğu gibi, Irak'tan bazıları Türk 
soylu olmak üzere çok sayıda mülteci gelmeye başlamıştır. Diğer bir ifade ile, kontrol edileme
yen nüfus hareketleri sınır kapılarında görüldüğünden, iltica edenlerin sağlık kontrollerinin 
yapılarak, lüzumu halinde salgın hastalıklar gibi önlem alınması gerekebilecek haller de göz 
önüne alınarak, kritik bölgelerde zamanında, yerinde ve etkin sağlık hizmeti verecek persone
lin görevlendirilmesi sağlanmıştır. Netice itibariyle, Bakanlığımızca Kuveyt'in Irak tara-
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fından işgaliyle başlayan Körfez Krizi üzerine, Irak sınırında verilmesi gerekebilecek tüm sağ
lık hizmetleri planlanmış, düzenlenmiş ve hizmete hazır hale getirilmiştir. Görüleceği üzere, 
sağlık personeli bu amaca yönelik olarak görevlendirilmiştir. 

Mültecilerin içerisinde kadın, çocuk ve gebelerin bulunması nedeniyle, kadın doğum uz
manlarının; savaş çıkması ihtimaline dayak olarak da, bölgede ihtiyaç duyulabilecek cildiye, 
cerrahi gibi dallardan da uzman gönderilmesi kaçınılmazdır. 

Diğer taraftan,' 'Anne ve Çocuk Yaşatma Projesi" hazırlık çalışmalarına, uluslararası ku
ruluşlar ile birlikte 1990 yılında başlanmış ve uygulamaya geçilmesi de planlanmıştır. Bebek 
ve çocuk ölüm oranlarının Doğu ve Güneydoğu illerinde daha yüksek olması nedeniyle, bu 
bölgelere ağırlık vermek üzere hazırlanan projenin uygulanmasına ülke düzeyinde başlanmıştır. 

önergede yer alan ' 'Anne ve Çocuk Yaşatma Projesi Doğu ve Güneydoğu 'da, bitişiğimiz
de harp gibi bir felaket yaşanırken mi uygulamaya konulur?" şeklindeki sorunun cevabına ge
lince : Anne ve çocuğu yaşatmak, savaş ya da barış düşünülmeksizin verilecek sağlık hizmetidir. 

Anne ve çocuklar, sağlık hizmetlerinde öncelik verilmesi gereken bir grup oluşturmakta
dır. Toplumun diğer, bireylerinden farklı olarak anne ve çocuğun yaşadığı fizyolojik olaylara 
sağlık yönünden özel bir ilgi gösterilmediği takdirde, ileride telafisi imkânsız problemler orta
ya çıkmaktadır. 0-14 yaş grubu çocuklar ve 15-49 yaş annelik dönemindeki kadınlar, tüm ülke 
nüfusunun % 60'ını teşkil etmektedir. Çocuk, töplulumuzun geleceğini yönlendirmekte; onu 
dünyaya getiren anne de, toplumumuzun yarınını belirlemektedir. Bu grubun sağlık düzeyi, 
ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirleyen en önemli göstergedir. Dolayısıyla, özellikle gebe ka
dınlara ve çocuklara yılın bütün günlerinde, her türlü hava şartlarında savaş bile olsa, sağlık 
hizmeti götürülmesinin önemi açıktır. Bütün bu nedenlerle, 0-14 yaş grubu çocuklara ve 15-49 
yaş grubu kadınlara her koşulda hizmet götürülmesi, Bakanlığımızın temel politikasını oluş
turmaktadır. 

Netice olarak: Bakanlığımız, savaş ihtimali karşısında gerekli sağlık tedbirlerini almış olup 
ayrıca Ana ve Çocuk Yaşatma Projesi, gezici sağlık faaliyetleri, kan grubu tespit çalışmaları, 
sağlık eğitimi ve bilgilendirme gibi sağlıkla ilgili olarak planlanan diğer hizmetleri de vermeye 
devam etmiştir. Her zaman olduğu gibi, görevden kaçınmayan doktorlarımız ile diğer persone
limizin hizmet anlayışını takdirle karşıladığımı ve kendileri ile gurur duyduğumu bir kez daha 
bu vesile ile tekrarlamak isterim. 

3. — Antalya Milletvekili İbrahim Demir'in, Körfez krizinin Türk turizmi üzerindeki etkilerine 
ilifkin sorusu ve Turizm Bakanı İlhan Aküzûm'ün yazdı cevabı (7/1855) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın,, yazılı olarak cevaplandırmak üzere, sayın Turizm Bakanına tevci
hini arz ve istirham ederim. 

İbrahim Demir 
Antalya 

Sorular : 
Körfez krizinin ve körfezde devam etmekte olan savaşın Türk Ekonomisi, özellikle de Türk 

Turizmi üzerindeki etkisi olumsuz ve ağır olmuştur. Bu etkinin değerlendirilmesi konusunda 
ne gibi araştırmalar yapılmıştır? Türk Turizm sektörünün, ilgili firmaların, turizme hizmet ve
ren yan sanayiin ve esnafın kriz sebebiyle uğradığı zarar ziyan tespit edilmiş midir? 
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lUrizm sektöründe faaliyet gösteren ve Körfez Krizi sebebiyle güç durumda bulunan fir
malar ve esnaf sağlanan dış yardımlardan yararlandırılacak mjdır? Bu yardım, ne oranda ve 
nasıl dağıtılacaktır? 

Söz konusu firma ve kuruluşlar için borç ertelenmesi ve yeni kredi sağlanması gibi tedbir
ler düşünülmekte midir? 

Saygı ile arz olunur. 

T. C. 
Turizm Bakanlığı 

İsletmeler Genel Müdürlüğü 28.2.1991 
Sayı : 3-2497-4986 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 5 Şubat 1991 tarih ve Kan. Kar. Md. 7/1855-6771/30249 sayılı yazınız. 

Antalya Milletvekili İbrahim Demir tarafından verilen "Körfez Krizinin Türk Turizmi Üze
rindeki Etkileri" konusundaki yazılı soru önergesine ilişkin cevap ekte sunulmaktadır. 

Saygı ile arz olunur. 

~ İlhan Akttzüm 
Turizm Bakam 

2 Ağustos'ta başlayan Körfez Krizinin dünya ekonomisi ve siyasî yapısı üzerindeki etkileri 
turizm üzerinde de kendisini göstermiş, kriz bölgesinin dışında ve günlük hayatında olaylarda 
hiç etkilenmemiş olmasına rağmen, Türkiye'nin dış turizm hareketinde bir talep düşmesi ol
muştur. 

Ancak 1990 yılının son tahlillerinin turist sayısında bir önceki yıla göre VQ 20 turizm gelir
lerinde % 35 oranında artışlar olduğunu göstermesi hem önceki yıllarda yapılmış olan faali
yetlerin olumlu bir birikimi hem de Körfez Krizinden sonra yurt dışı temsilciliklerimizin gös
terdiği çabaların bir sonucu olarak geleceğe yönelik ümitler de vermiştir, tç ve dış bünyede baş
lanılan düzenlemelerin ilk sonuçları alınmaya başlanılmıştır, tç bünyede YPK'dan elde edilen 
desteklerle sektör kritik günleri geçiştirebilecek imkânlara kavuşmuştur. 

Dışa dönük olarak yapılabilecek belli başlı faaliyetler tanıtma ve PR unsurları kullanıla
rak gerçekleştirilebilir. Ancak tüm dünyanın gözleri önünde cereyan eden kriz ve savaşın kamu 
oylanndaki ekonomik ve pisikolojik etkileri devam etmektedir. Alternatif düşünceler ve deği
şik haberlerin etkisinde olan toplumların kararlarını etkilemenin yolu yeni bir alternatif gös
termek yerine boşalan alternatiflerin yerini yenisi ile doldurmaktadır. Bu nedenle yeni bir kam
panyaya başlamak ancak sıcak ortamın yatışmasından sonra etkili olacaktır. 

Alınabilecek tedbirlerin sadece malî ve ekonomik katkılar olarak düşünülmemesi seyahat 
arzusunu etkileyen psikolojik etkileri ve bilgi azlığını giderici PR faaliyetlerinin de ön planda 
tutulması ve yılın sadece bir kaç aydan ibaretmiş gibi değerlendirilmemesi daha doğru ve kom
bine faaliyetler oluşturulmasına neden olacaktır. 

Türk turizmi Türkiye dışında gelişen ve dünyadaki tüm üklekeri etkileyen nedenlerle bir 
bekleme içerisinde bulunmaktadır. Durumun düzelmesinden sonra dünya turizm piyasasmca ta-
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nınan alt ve üst yapısı ile ünlü konukseverliğini göstermeye hazır beklemektedir. 
Dünyadaki gelişmeler paralelinde verilen mesajlarla yaratılan potansiyelin arızi olayların 

etkisi ile geçici olarak statik hale gelmesi uzun dönemli gelişmeleri etkilemeyecek Türkiye kal
dığı yerden turizm hamlesini devam ettirecektir. 

Ancak olayın ekonomimizin tümünü hedef alan boyutları içerisinde yapılan değerlendir
mede turizm sektörünün zararlarının karşılanması da bir veri olarak yer alacaktır. 

Milyara varan yatırım ve iş hacmine sahip bir sektörün atıl durumda bırakılması gibi bir 
düşüncenin benimsenmesi de mümkün değildir. 

4. — Kars Milletvekili Mahmut Altnak'm, Hınıs Cezaevi Müdürü hakkındaki iddialara Miskin 
sorusu ve Adalet Bakam Mahmut Oltan Sungurlu'nun yazdı cevabı (7/1870) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının sağ
lanmasını arz ederim. Saygılarımla. 

Mahmut Almak 
Kars 

Nizamettin öztüfk isimli tutuklu Erzincan Cezaevinden Hınıs Cezaevine sevk istemiş ve 
kendi imkânları ile Hınıs Cezaevine gitmiştir. Bu şahıs Hınıs Cezaevinde Vedat Kuleli isimli 
müdürle aralarında geçen bir tartışma sonucu işkence gördüğünü ve müdürün kızgınlığı nede
niyle de Gümüşhane Cezaevine sürgün edildiğini belirtmektedir. 

Bu durumdan bakanlığınızın haberi var mıdır? Cezaevlerindeki müdürler istediği tutuk
luyu istediği cezaevine sürgüne gönderme yetkisine sahip midirler? 

Vedat Kuleli isimli müdürün Hınıs Cezaevindeki tutuklulara karşı davranışlarından dola
yı herhangi bir arattırma yapılmış mıdır? Eğer yapılmadı ise bu konuda ne yapmayı düşünü
yorsunuz? 

Nizamettin öztürk isimli tutuklu gördüğü işkence sonucu yaralanmış tedavi olmak üzere 
doktora görünmek istediği halde neden tedavisi için gereken yapılmamıştır? Diğer cezaevlerin
de de aynı uygulamalar var mıdır? İşkence sonucu ağır yaralanan tutuklular da aynı muamele
yi görüp ölüme mi terkediliyorlar? 

Tutukluların kendi emek ve imkânları ile yapmış oldukları süs eşyalarına gardiyanlar ve 
müdürler tarafından el konulmakta mıdır? Bu eşyalar gardiyan ve müdürler tarafından alını
yor ise, bunun yasal dayanağı var mıdır? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Bakan : 310 5.3.1991 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 13.2.1991 tarihli ve 7/1870-6847/30630 
sayılı yazınız. 

İlgi yazı ekinde alınan ve Kars Milletvekili Mahmut Alınak tarafından şahsıma yöneltilen 
yazılı soru önergesinin cevabı iki nüsha halinde ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 
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Sayın Mahmut Alınak Kars Milletvekili 

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

1. Gasp ve cezaevinden firar suçlarından hükümlü Nizamettin öztürk'ün, isteği üzerine 
sevk masraflarını kendisi karşılaması şartıyla 13.9.1990 tarih ve 50907 sayılı yazımızla, Hınıs 
Kapalı Cezaevine nakli için Erzincan Kapalı Cezaevine emir verilmiştir. Adı geçen hükümlü, 
10.10.1990 tarihinde Hınıs Kapalı Cezaevine alındığında yapılan üst aramasında", cezaevinde 
kapma planı ve siyasî içerikli yazılı dokümanlar elde edilmesi ve cezaevine alındıktan kısa bir 
süre sonra kendisine yandaş bulma çalışmalarına girişerek cezaevi disiplinini bozucu hareket
lerde bulunması üzerine* hakkında disiplin cezası uygulanmıştır. 

2. Hınıs Cezaevinin yapısal durumu da nazara alınarak hükümlü Nizamettin ûztürk, 
kiyasettin tlat isimli hükümlü ile birlikte disiplin nedeniyle 26.10.1990 tarih ve 60082 sayılı 
nakil emrimiz üzerine Gümüşhane E Tipi Cezaevine sevk edilmiştir. -

3; Hükümlü Nizamettin öztürk, 10.10.1990 • 31.10.1990 tarihleri arasında kısa bir süre 
Hınıs Cezaevinde kalmıştır. Bu süre içinde Cezaevi Müdürü Vedat Lüleci tarafından adı geçen 
hükümlüye kötü muamele yapıldığı yolunda Cumhuriyet savcılığına herhangi bir şikâyet ve 
ihbar intikal etmemiştir. Şikâyet ve ihbar vuku bulduğu takdirde Cumhuriyet savcılıklannca 
kanunî gereğine tevessül olunmaktadır. 

4. TUtuklu ve hükümlülerin kendi imkânları ile yapmış oldukları elişi süs eşyalarına, ce
zaevi personeli tarafından kendi rızaları dışında el konulması söz konusu değildir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

89 UNCU BİRLEŞİM 

5 . 3 . 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. — izmir 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, 
içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/27) 

4. —̂  tzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 13 arkadaşının, Sağlık Bakanlığında 
yapıldığı iddia olunan kadrolaşma hareketinin boyutlarını ve bu uygulamanın insan 
sağlığının korunması ve gelişimi üzerindeki etkilerini tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, 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, 
içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
Önergesi (8/28) 

6. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül ve 19 arkadaşının, ülkemiz sporuyla 
ilgili sorumsuz davranışları tespit etmek ve bu tür davranışlara son vermek amacıyla 



Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) 

7. — 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) 

8j — Zonguldak Milletvekili Tevfdk Ertüzün vıe 15 arkadaşının, Hükümetin fiyat 
artışları ve hayat pahalılığı konusundaki görüş ve taahhütlerinin hangi ölçüde ger
çekleştiğimi 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 oılan hak 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 Milldtvekıii Fuat Atalay ve 14 arkadaşının, Mardin İli Midyat 
ilçesi Budaklı Köyünde 21,5i 1990 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddiaları açılı-
hğa 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 nedenlerini 
ve sorumlularım tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/107) 

12. — İstanbul 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 Başkam ve îzmir Millet
vekili Erdal tnönü ile Grup başkanvekilleri Kocaeli Milletvekili Onur Kumbaracıbaşı 
ve istanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş'in, olağanüstü hal bölgesindeki olumsuz 
gelişmeler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına, ilişkin önergesi (8/31) 

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 (10/109) 
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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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/110) 

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

17. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu 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 etmek 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 sorumları ve bu konud'a izlenecek yeni poltifcaiıarı tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılimiasına 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 sorumlularını 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/115) 

2h — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 11 arkadaşının, ÇtTOSAN 
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 zorlukları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/117) 

23. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu ve 13 arkadaşının, Hükümetçe izlenen 
tütün politikasının tütün üreticileri üzerindeki olumsuz etkilerini tespit etmek amacıyla 
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Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 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, İçtüzüğün 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) 

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

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, İçtüzüğün 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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/123) 

3G< — 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, İçtüzüğün 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 Kontrgerilla Örgütüyle ilgili iddiaları açıklığa kavuşturmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/125) 

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 i!e 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 açıkbk 
getirmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca biı 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 amacııyla 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, İç
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 İli Yayladere 
İlçesi Yavuztaş Köyünde 7.12.1990 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddiaların 
gerçeklik derecesini tespit etmek ve Cumhuriyetimize, Devletimize ve halkımıza yöne
lik saldırıların kaynağındaki olayları ortaya çıkarmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/130) 

39. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer ve 9 arkadaşının, Diyarbakır ili 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 Ceylanpmar köylülerinin 
karşı karşıya bulundukları sorunları ve bu sorunların çözüm yollarını 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. — istanbul 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 uyarınca 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 uyarınca 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 uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/139) 
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50. — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün ve 42 arkadaşının, Türkiye Radyo ve Tele
vizyon Kurumunun yayınları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/37) 

51. — Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün ve 14 arkadaşının, körfez krizinin 
ekonomimizde ve toplum hayatımızda yol açtığı olumsuz etkiler ve bu krizden kay
naklanan kayıpları telâfi edecek tedbirler konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/38) 

52. — Erzincan Milletvekilli 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 uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/39) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Horzum Şirketler Grubuna 
20.11.1985 tarihli protokolden önce ve sonra ne kadar vergi iadesi ve kaynak kullanı
mı destekleme primi ödendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/234) (1) 

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

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

5. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, hayalî ihracatla ilgili olarak 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 yaptırılacak konutlara ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/168) 

8. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, ispir - Kundura, Tortum - Şayak, 
Dumlu - Yapağı Tiftik, Pasinler - Tütün ve Ilıca - Süt fabrikalarının son durumları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/169) 
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9. —- Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze ilçesinde sigorta hastanesi 
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/175) 

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

11. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük ilçesi Kapullu Köyün
de yaptırılacak afet evlerine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü som 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) 

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 soru 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 soru önergesi (6/224) 

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

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

17. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili Uludere ilçesi 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 
ili Yüksekova ilçesi Bsendere Bucağından sınırı geçerken jandarma tarafından öldürü
len veya yaralı olarak ele geçirilen vatandaşlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/334) (1) 

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

20. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili Yüksekova ilçesi Gü
venli Köyüne ait olan ve Dere Yaylasında otlatılmakta bulunan koyun sürüsüne Ay-
tepe Karakolu görevlilerince el konulduğu ve sürünün gümrüğe teslim edildiği iddia
sına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) (1) 
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21. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Doğu Anadolu'daki bazı illerin ya
kacak sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/254) 

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

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

24. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, TEK Toroslar İşletmesinin Çukurova 
Elektrik A.Ş.'ne devredilmesinden doğacak bazı sorunlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) (1) 

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

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

27. — Çorum Milletvekili Cemal Sahin'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. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, 1988 yılında akaryakıta yapılan zam
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/381) (1) 
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34. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 25.12.1988 tarihinde basına dağı
tıldığı iddia edilen «Türkiye Emlak Bankası çalışanları» imzalı açıklamaya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/382) (1) 

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

36. — 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) 

37. — 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) 

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

39. — 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) 

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

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

42. — 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) 

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

44. — 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) 

45. — istanbul Milletveküi Aytekin Kotü'in, istanbul Anakent Belediyesince ku-̂  
nüan şirketlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) (1) 

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

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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47. — Diyarbakır Milletvekili Fuat, Atalay'ın, Sovyetler Birliğinden ithal edilen 
doğalgazm hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/400) (1) 

48. — 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) 

49. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Emlak Bankasının ambl«mi ile ilgili 
çalışmalara ve bu nedenle yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/328) 

50. — Erzurum Milletveküi İsmail Köse'nin, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde 
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü toru önergesi 
(6/329) 

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

52. — 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) 

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

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

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

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

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

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

59. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Fiskobirlik 1988 yılında ger
çekleştirilen fındık alımlarına ve bu nedenle yapüan ödemelere ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/414) (1) 
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60. •-- Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Ankara Bahçelievler sem
tinde 29.1.1989 günü meydana gelen olaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/415) (1) 

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

62. — 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) 

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

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

65t — 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) 

66. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, kamu bankalarınm 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) 

67. — 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) 

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

69. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, tarım arazilerinin sulanmasında 
elektrikten yararlanılabilmesi için elektrik şebekelerinin tevsii hususunda çalışma yapı
lıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/427) (1) 

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

71. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, il mahallî idareler kontrolörlerine 
denetim özel hizmet tazminatı verilmemesinin nedenine ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/429) (1) 
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72. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta Tapu Sicil Müdürlüğü ile 

ilgili olarak Valilikçe yapılan tahkikata ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/431) (1) 

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

74. _ 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) 

75. — 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) 

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

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

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

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

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

8Ü. — 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) 

82. — 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) 

83. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, günlük bir gazetenin 27.11.1988 ta
rihli nüshasında yer alan S.S.K. Genel Müdürü üe ilgili iddialara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/443) (1) 
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84. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 9 Eylül Üniversitesi Denizli Mühen
dislik Fakültesi öğretim üyelerinden birine Fakülte Dekanınca hakaret edildiği ve gö
revinden ahndığı iddialarına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından »özlü 
soru önergesi (6/362) 

85. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta tlj Yalvaç İlçesine bağlı 
bazı köylerin yol sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyisleri Bakanından sözlü soru 
Önergesi (6/363) 

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

87. — 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) 

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

89. — 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) 

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

91. — 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) 

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

93. — 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) 

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

95. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, küçük esnaf ve zanaatkarlara kul
landırılan kredinin miktarına ve şartlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/452) (1) 
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96. — Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş'in, Emlak Bankasınca 12.9.1980 
tarihinden bu yana üretilen konutlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/453) (1) 

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

98. — 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) 

99. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya Üniversiteli inşaatına iliş
kin Millî Eğitim Bakamndan sözlü soru önergesi (6/422) 

100. — 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) 

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

102. — 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) 

103s — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nm, Ödemiş'te üniversite veya yüksekokul 
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/425) 

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

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

106. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, vatandaşların AİDS hastalığı 
hakkında aydınlatılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 

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

108. — 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) 
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109. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, tarım ürünlerinin 1989 yılı taban 
fiyatlarının tespitine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/467) (1) 

110. — 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) 

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

112. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, Devlet memurlarının konut so
rununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

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

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

115. — 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) 

116. — 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) 

117. — 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) 

118. — 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) 

119. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, ilköğretim müfettişlerine ve mü
fettişlik için atama emri bekleyen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakamndan sözlü 
soru Önergesi (6/484) (1) 

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

121. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Güzel istanbul Hizmet Vakfına 
yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/486; (1) 
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122; — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Çocuk ve Tabiat Vakfına yapılan 
bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) (1) 

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

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

125. — Denizli Milletvekili Adnan Keskinin, TEK Genel Müdürü ile yardımcıla
rından Kurum iştiraklerinde görev alanlar bulunup bulunmadığına ve bu Kurum için 
satın ahnan güç trafolarına iilşkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/489) (1) 

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

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

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

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

130. — 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) 

131. — 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) 

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

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

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

(89 uncu Birleşim) 
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135. — tzmir 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) 

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

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

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

139,, — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bazı kişi ve firmalar tarafından 
M.T.A.'ya ait Nevşehir'deki Ponza Taşı Madeninden kaçak olarak üretim ve satış ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/517) (1) 

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

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

142. — 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) 

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

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

145. — 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) 

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

147ı — 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) 
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148. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, ortaöğretimde devamsızlık nede
niyle sınıfta kalan öğrenciler için af getirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 

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

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

151. — 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) 

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

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

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

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

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

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

158s — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, İstanbul Atatürk Havalimanı Güm
rük Müdürlüğünde ortaya çıkarıldığı iddia edilen hayalî ihracat olayına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/547) (1) 

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

160, — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, Siirt İli Şırnak İlçesindeki bazı 
yayla ve meralarda atış eğitimi yapılacağına dair Kaymakamlık duyurusuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/549) (1) 
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161. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun yasadışı Türkiye Komünist 
Partisi ve kapatılan Türkiye İşçi Partisi genel sekreterlerine ülkeye geri dönmeleri için 
güvence verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/550) (1) 

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

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

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

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

166<— Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Eskişehir Cezaevindeki tutuklu ve 
hükümlülerin Aydın ve Nazilli cezaevlerine nakledilmelerinin nedenine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/556) (1) 

167. — 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) 

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

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

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

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

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

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

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

176. _ 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) 

177. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt tîi 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) 

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

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

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

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

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

183. — 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) 

184s — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, ilk ve ortaöğretim kurumlarında bir ders
liğe düşen öğrenci sayısına ve öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/578) (1) 

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

186. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Başbakanlık ve bakanlıklarda 
çalıştırılan danışmanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/580) (1) 
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187. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Orman Kanununa göre «muha
faza ormanı» olarak ayrılan ormanlara ilişkin Tarım Orman ve ıKöyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/581) £1) 

I188.J — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Koope
ratif ince gerçekleştirilen ayçiçeği alımlarına ve 1989 yılında ne kadar ham ayçiçeği 
yağı ithal edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/582) (1) 

189. — 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) 

190. — 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) 

191. __ 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) 

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

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

194. — 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) 

195. — 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) 

196. — izmir 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) 

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

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

;199. — Tokat Milletvekili Kâzım özev'in, Tokat » Turhal Spor sahasının ne za* 
man çimlendirileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/595) (lj 
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200. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, KİT ürünlerinin zam yapılma
dan piyasaya çıkarılmadığı ve çürümeye terkedildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/496) 

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

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

203. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Sabuncular Çay Fabrika-
«ımn bahçesindeki radyasyonlu çaylardan sızan artıkların şehir içme suyuna karıştığı 
iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/499) 

204. — 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) 

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

206. — 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) 

207. — 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) 

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

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

210. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Fakir ve Muhtaç öğrencilere Yar
dım Derneği tarafından Trabzon'da yaptırılacak olan öğrenci yurdunun temel atma 
töreninde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/597) (1) 

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

212. — 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) 
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213. — Balıkesir Milletvekili 1. önder Kırlı'nın, Millî Savunma eski Bakanı Er
can Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığındaki görevleri sırasında yolsuzluk yaptığı iddia
sıyla hakkında Memurin Muhakematı Yasasına göre açılan soruşturmanın sonucuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/600) (1) 

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

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

216. — Giresun Milletveküi Mustafa Çakır'ın, kendir ürünü taban fiyatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/611) (1) 

217. — 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) 

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

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

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

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

2224 — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, Malatya Milletvekili Yusuf Bozkurt 
Ozal'ın, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına ait bir villada ikamet ettiği iddiasma 
ve villanın tefriş masrafı üe aylık giderine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/621)(l) 

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

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

225. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, İçel, Silifke, Erdemli köyleri içme suı 
yu (Aksıfat) projesinin 1989 yılı ödeneğine ve bu projenin temel atma töreni için ya
pılan harcamaya ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakarımdan sözKi soru önergesi 
(6/622) (1) 
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226. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, T/mir - Beydağ - Palamutcuk köy yo
luna ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) 

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

228. — 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) 

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

230. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, tarihî eser kaçakçılığının önlen
mesi ve bu eserlerin korunması için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Kültür Baka
nından sözlü soru önergesi (6/528) 

231. — 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) 

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

233i — Kırklareli Milletvekili irfan Gürpınar'ın, Kırklareli İli Lüleburgaz İlçesin
deki Türkgeldi ve Sarımsaklı çiftliklerinin Libya'hlara satılacağı veya kiralanacağı id
dialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/628) (1) 

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

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

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

237. — 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) 

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

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

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

241 i — 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) 

242. — Balıkesir Milletvekili î. önder Kırlı'nın, Ankara Milletvekili ve Millî Sa
vunma eski Bakanı Ercan Vuralhan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Soruş
turma Kurulu talebinin Türkiye Büyük Millet Meclisine sevkedilmediği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/635) (1) 

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

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

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

246. — 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) 

247. — 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) 

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

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

250. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, 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) 
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251 â — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, ülkemizin, Sovyet Sosyalist Cum
huriyetler Birliğinden almak zorunda olduğu doğal gazı kullanamamasından dolayı 
herhangi bir cezaî durumla karşılaşıp karşılaşılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü so-ı 
ru önergesi (6/641) (1) 

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

253. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, elektrik ithali için Sovyetler Bir-
ligi 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) 

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

255. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Siirt, Mardin ve Hakkâri illerin
de valilerce düzenlendiği iddia edilen huzur toplantılarına üişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/657) (1) 

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

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

258. — 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) 

259. — 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) 

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

261. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Türkiye Kömür işletmeleri Kuru
munun dış borçlarına ve Kurumca 1987 - 1989 yıllarında üretilen ve tüketime arz edi
len kömür miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/664) (1) 

262. — 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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263. — 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) 

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

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

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

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

268. — 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) 

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

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

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

ı 
272. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge

me Kurumunda yapılan tayinlere ve bazı işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/670) (1) 

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

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

275. — 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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276. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, 7,11.1989 tarihinde İstanbul'da 
öldürülen bir gazetecinin katilinin bugüne kadar yakalanamamasının nedenine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 

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

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

279. — 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) 

280. — 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) (t) 

281. — 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) 

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

283. — 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) 

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

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

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

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

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

290. — 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) 

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

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

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

294. — 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) 

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

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

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

298. — 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) (!) 

299. — 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) 

300. — 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) 

301. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Afşin - Elbistan, Keban ve Kara-
kaya santra.ilerinin 1988 - 1989 yıllarındaki elektrik üretimlerine ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/694) (1) 
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302. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'm, Edirne tli Süleoğlu beldesi ile çevre 
köylerde mukim bazı vatandaşların 11 Jandarma Alay Komutanlığına ihzar edilerek 
kimlik ve ikametgâh kontroluna tabi tutuldukları iddiasına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/696) (1) 

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

304. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli 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) 

305. — 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) 

306. — 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) 

307. — 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) 

308. — 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) 

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

310. — 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) 

311. — 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) 

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

313. — Bingöl Milletvekili tlhami 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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314. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, istanbul Ataköy'deki iki adet 
okul arsasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/712) (1) 

315. _ Erzincan Milletvekili Mustafa Kül'un, İstanbul Gaziosmanpaşa Mehmet
çik ilkokulu Müdür Yardımcısı hakkındaki iddiaya ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/713) (1) 

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

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

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

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

320. — istanbul Milletvekili ismail 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) 

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

322. — Bingöl Milletvekili Ilhami Binici'nin, Bingöl ili Karlıova ilçesi ile Muş 
ili Varto ilçesi arasındaki karayoluna ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/683) 

323. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Kılıçkaya Barajında su tutulma
sından etkilenen köylülerin sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/724) (1) 

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

3253 — Manisa Milletvekili M, Erdoğan Yetenç'in, 1983 yılından bugüne kadar 
göreve atanan imam hatip lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/726) (1) 

326. — 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) 
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327. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, 1983 ve 1990 yılları itibariyle 
tçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan imam hatip lisesi ve ilahiyat fakültesi me
zunlarının sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/729) (1) 

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

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

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

331. — 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) 

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

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

334. — 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) 

335. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, cBütçe Gelirleri Yıllığı», «Aylık 
Bütçe Bülteni» ve «Kamu Hesapları Bülteni» adlı yayınlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/745) (1) 

336. — 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) 

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

338. — 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) 

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

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

341. _. 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) 

342. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, 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) 

343. — 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) 

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

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

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

347. — 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 som önergesi (6/761) (1) 

348. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakülte»! 
koridorlarında bir grup öğrencinin toplu namaz kıldıkları iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/762) (1) 

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

350. — 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) 

351. — 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) 

352i — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, üniversite öğrencileri arasında mey
dana gelen olaylara ilişjkin içişleri Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/796) (1) 
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353. — 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) 

354. — 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) 

355. _ Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun, Dursunbey ilçesi Alaçam 
Orman Işletmesince açılan sınavla ilgili iddialara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü som önergesi (6/704) 

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

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

358. — 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) 

359. — 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) 

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

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

362. — 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 som önergesi (6/805) (l) 

363. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, sınır ihlali suçundan dolayı Bis
mil Cezaevinde hükümlü bulunan bir Iraklıya ilişkin Başbakandan sözlü sora önergesi 
(6/807) (1) 

364. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli ili Pülümür ilçesi Kırdım 
Köyünde 13.2.1990 tarihinde çığ altında kaldıkları iddia edilen iki vatandaşın cesetle
rinin çıkarılması için hiçbir çaba sarfedilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
som önergesi (6/808) (1) 
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365. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, Manisa ili Alaşehir İlçesi Kavaklı
dere Kasabası Belediye eski Başkanı hakkındaki iddialara ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/718) 

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

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

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

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

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

371s — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Kastamonu tli İlgaz ilçesi 
Saraycık ve Balcı köylerinde meydana gelen yangınlar nedeniyle yöredeki vatandaş
lara yardım yapılmadığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru 
Önergesi (6/731) 

372. — 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) 

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

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

375. — İzmir Milletvekilli Fuat Kıleı'nun, son üç yıl içinde ülkemize iltica eden 
Irak'lılara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/827) (1) 

376. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, son üç yıl içinde Bulgaristan'dan ülke
mize gelen soydaşlarımıza ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/828) (1) 

377. — 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) 

378. — Balıkesir Milletvekili t. önder Kırh'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) 
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379. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Enez İlçesi Karpuzlu Be-
' tediyesi sınırları içinde bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait arazilerin kimlere ne 

kadar bedelle kiraya verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/831) (1) 

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

38ij — 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) 

382. — 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) 

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

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

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

386. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, istanbul, izmir ve iskenderun gibi li
manlarımızda kirlenmeyi önleyici bariyer ve kimyasal sistemler bulunup bulunmadığı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/840) (1) 

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

388. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Pakistan asıllı İngiliz uyruklu mollaların 
Edirne'deki camilerde cihat çağrısı yaptıkları iddiasına ve Türkiye'ye geliş nedenlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/842) (1) 

389̂  — Hatay Milletvekili Ali Uyar'm, Hacettepe Merkez Öğrenci Yurdunda 
meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/844) (1) 

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

391. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgöl'ün, çimento işçilerine, istedikleri 
zammın verilmemesinin nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/846) (1) 
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392. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersm'in, Ç1MSE - tş Sendikasınca başla
tılan grevin ertelenme nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/847) (1) 

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

394. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, T( C. Ziraat Bankasından teşvik 
kredisi almış olan Tercan İlçesindeki kümes hayvanı üreticilerinin sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/848) (1) 

395. — Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar'ın, Sosyalist Parti Van 11 örgütünün 
17.4.1990 tarihinde polisler tarafından basıldığı ve gözaltına alman yedi kişiye işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/754) 

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

397. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, öğretmenlere sendika kurma hakkı 
tanımp tanınmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/871) (1) 

398. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İsparta - Karacaören, Tunceli - Mer
can ve Trakya barajlarj ile İğdır sulama suyu inşaatları nedeniyle usulsüz ödemeler 
yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/872) (1) 

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

400* — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun tli Vezirköprü ilçesinde Tekel 
tarafından sürdürülen yaprak tütün alımlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü som önergesi (6/766) 

401. — 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) 

402. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, 1980 yılından Önce temeli atılan şeker 
fabrikalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/769) 

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

404. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Tarım Orman ve Köyifleri Bakanlığına 
bağlı üretme çiftlikleri ile araştırma kuruluşlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü toru önergesi (6/771) 
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405. - Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Seydişehir Alüminyum Fabrikasında 
kaç işçi çalıştırıldığına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/773) 

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

407* — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, 1979 ve 1989 yıllarındaki büyük 
ve küçük baş hayvan sayısına ve Et - Balık Kurumunun kesim kapasitesine ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/775) 

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

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

410. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, silah taşıma imkânı sağlanan jU genel 
meclisi üyeleriyle belediye başkanlarından Doğru Yol Partisi mensubu olanların mü
racaatlarına cevap verilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından «özlü soru önergesi 
(6/778) 

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

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

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

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

415. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünce 
sulama ücretlerinin artınldığı iddiasına üişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/784) , 

416< — îzmir Milletvekili Fuat Kücı'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) 

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

418. — izmir Milletvekili Fuat Kücı'nın, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Fonun
dan konut kooperatiflerin© 1989 yüında verilen kredilere üişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/788) 
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419. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanhğına bağh hayvancılık işletmelerine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789) 

420. — 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 «toru önergesi (6/790) 

421. — 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) 

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

423. — Bursa Milletvekili İlhan Aşkın'ın, Bursa Biiyüişehir Belediyesine ait Taş
ocağı ve Asfalt Şantiyesinin nakli için alınan karara ve bu amaçla gerçekleştirilen ka
mulaştırmaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/873) (1) 

424,, — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, T.R.T. Kurumunun 1988 yılında za
rar etmesinin nedenine ve sorumluları hakkında soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/874) (1) 

425. — Balıkesir Milletvekili I. Önder Kırh'nın, huzurevleri ücretlerine yapılan 
zammın huzurevi sakinlerini mağdur ettiği iddiasma ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/875) (1) 

426. — 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) 

427. — 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) 

428. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Horzum'un, bazı milletvekilleri tarafından 
korunduğu iddiasma ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/878) (1) 

429. — İzmir Milletvekili Akın Gönen'in, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumuna bağlı huzurevlerinin ücretlerine yapıldığı iddia edilen zamma ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/879) (1) 

430. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ülkemize sığınan İran vatandaşları bu
lunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/880) (1) 

431. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nm, ülkemize sığınan Irak vatandaşları bu
lunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) (1) 
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432. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, 1983 - 1984 öğretim yılından bu 
yana üniversite, yüksekokul ve yurtlarla ilişiği kesilen veya kaydı silinen öğrencilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/885) (1) 

433. — Kocaeli Mlletvekidi Ömer Türkçakal'm, Missuri Üniversitesi Siyasal Bil
giler Fakültesince ülkemizle ilgili olarak hazırlandığı iddia edilen rapora ilişkin Başba
kandan sözîlü soru önergesi (6/886) (1) 

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

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

436. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, kamu iktisadi teşebbüslerinde yö
netim kurulu üyeliği veya danışmanlık görevi verilen eski milletvekillerine üişkin Baş
bakandan sözlü soru önergeti (6/818) 

437. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, eski belediye başkanlarından ve 
belediye başkanı adayı olup da seçilemeyenlerden kaç kişiye kamu İktisadî teşebbüs
lerinde veya diğer devlet kuruluşlarında görev verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/819) 

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

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

440. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, basında yer alan «bazı üst düzey 
bürokratlarının görevden alınması için kara listeye alındığına» dair haberlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/822) 

441. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, 1983 yılından bu yana Türk Si
lahlı Kuvvetleriyle ilişiği kesilen subay ve astsubayların yargnanıp yargılanmadıklarına 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/823) 

442. — Bingöl Milletvekili îihami 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) 

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

444. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Hakkâri İli Çukurca İlçesinde ko
ruculuk kabul etmeyen köylülerin bulunduğu köylerin etrafının mayınla döşendiği id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) (1) 
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445. — 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) 

446. — İstanbul Milletvekili Ali Haydar Erdoğan'ın, Başbakanlıkça Devlet Plan
lama Teşkilatından alındığı iddia edilen hayali ihracat dosyalan için dava açılıp açıl
madığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/8.91) (1) 

447. -— Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, «Eğitim - İş Kolu Kamu Gö
revlileri Sendikası» nın kuruluş başvurusuyla ilgili dilekçenin Ankara Valiliğince ka
bul edilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/843) 

448. — 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) 

449. - - İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, konut edindirme fonu için toplanan 
paralara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/849) 

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

451. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, Şırnak İli Beytüşşebap İlçesi Dön
mezler Köyünden iki vatandaşın Boğazveren Köyü korucuları tarafından gözaltına 
alındığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/893) (1) 

452. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, 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) 

453. — Nevşehir Milletvekili Cemal Seymen'in, Cumhurbaşkanljğının 1990 malî 
yılı ödeneğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/895) (î) 

454„ — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Mardin İh Dargeçit İlçesinde 30.5.1990 
- 1.6.1990 tarihlerinde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/896) (1) 

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

456. — İstanbul Milletvekili Mustafa Şarıgül'ün, küçük esnaf ve çiftçilerin vergi 
cezalarının affedilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kamndan sözlü soru önergesi (6/910) (1) 

457. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, Ankara Tıp Fakültesi 3 üncü sınıf 
öğrencilerinden birine işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/911) (1) 
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458. --•-• Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Beytüşşebap İlçesi 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) 

459. — 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) 

460. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Bağ - Kur emeklilerinin yaşam 
standardının yükseltilmesi için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/913) (1) 

461. —• Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Ankara İli Şereflikoçhisar İlçesinde 
görevli jandarma bölük komutanı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/914) (1) 

462. — 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) 

463. — 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) 

464. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, silah taşıma ruhsatı verilen il 
genel meclisi üyelerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/919) (1) 

465. — 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) 

466. — içel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, T. C. Ziraat Bankasınca hayvan
cılık kredilerine uygulanan faiz oranına ilişkin Barbakandan sözlü soru önergesi 
(6/925) (1) 

467. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, 1990 yılı hac döneminde baş
vuruda bulunan ve hacca gidebilen vatandaşların sayısına ve hacı adaylarından alınan 
ücretlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/926) (1) 

468. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Fırat Üniversitesinde çalıştırılan ge
çici işçilere közleşmeye bağlı haklarının verilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/927) (1) 

469. — Aydm Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Karaman İli Ermenek ilçesinde 
Türkiye Emlak Bankası şubesi açılıp açılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/929) (1) 

470. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, olağanüstü hal uygulaması nedeniyle 
yapılan harcamalara ilişifcin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/930) (1) 
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471. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak İli Kuruoaşile 
İlçesi Tekkeönü Köyü Sağlık Ocağının araç ve tıbbî malzeme sorununa ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/855) 

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

473. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Amasra İlçesi adlî teşkila
tının ne zamar kurulacağına ilişkili Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/857) 

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

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

476. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüFün, otomobil ithalinin neden olacağı 
sorunlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/932) (1) 

477. — 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) 

478. — Ankara Milletvekili Rıza Yıltnaz'ın, bir Devlet Bakanının gümrüksüz ola
rak yurda kaçak mal soktuğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/934) (1) 

479. — 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) 

480. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, Ankara Sigortanın Etibank tarafın
dan satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/936) (1) 

481. — 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) 

482. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, Denizcilik Bankasınca, gemi alımı 
için kimlere ne miktar kredi verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/938) (1) 

483. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 1990 yılı hacı adaylarının kar
şılaştıkları bazı sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/940) (1) 

484. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, vatandaşlıktan çıkartılan bazı 
eski vatandaşlara farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/941) (1) 
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485. - Ankara Milletvekili ibrahim Tez'in, Sağük Bakanlığı ile Sosyal Sigortalar 
Kurumu dışındaki sağlık tesislerinde çalışan sağlık personelinin ek ödemeden yarar-
landırılmamasının nedenine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/859) 

486. — 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) 

487 — 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) 

488. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Başbakanın İskenderun ve İkizce'ye 
yaptığı seçim gezisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/860) 

489. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, askerî helikopterlerin hangi hallerde 
kimin emri ile kullanıldığına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/861) 

490. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Silonu ilçesi Derebaşı Köyünden zo
runlu olarak İlçeye göç ettiği iddia edilen vatandaşların sorunlarına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/862) 

491. — İçel Milletvekili M. tstemihan 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) 

492^ — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi 
Liderinin bölücülük yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/863) 

493. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, 1990 yık 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) 

494. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Van ili Başkale İlçesi Yukarı Dik
men Köyünde 1.6.1990 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/945) (1) 

495. — 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) 

496. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 1990 yık Haziran ayında Tunceli ili 
Ovacık ilçesi Çayüstü Köyünde ve 1.8.1990 tarihinde Mardin îli Kızıltepe İlçesi Ay
dın Köyünde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/947) (1) 
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497. •— Samsun Milletvekili Ali Eser'in, petrol ürünlerinin kullanımında tasarrufa 
gidilmesi için açıklama yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/865) 

498. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafın
dan tahıl bedeli olarak çiftçilere verilen çeklerin karşılıksız çıktığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/948) (1) 

499. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası A. O. ile 
ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/949) (1) 

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

501!. — izmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Toplu Konut tdaresince 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) 

502. — 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) 

503. -— Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Şırnak ili Uludere İlçesi Ballı 
Köyünden bazı vatandaşların keyfî olarak gözaltına alındığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/956) (1) 

504. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, izmir Büyükşehir Belediyesince Macar 
tkarus Firmasından satın alınacak körüklü otobüsler için Ziraat Bankasınca teminat 
mektubu verilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/957) (1) 

505. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sunak Hine bağlı Dereler ve 
Taraklı köylerinde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/958) (1) 

506. - - Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Devlete ait makam otolarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/959) (1) 

507. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Devlet yetkililerinin son altı ayda 
yaptıkları yurt dışı gezilerinin maliyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/962) (1) 

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

509. — 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) 
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510. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Etibank Mazıdağı Fosfat İşletme te
sislerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/966) (1) 

511. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası A.O, Genci 
Müdürü hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/967) (1) 

512. — 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) 

513. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, Ardahan - Şavşat karayolunun ne za
man bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/970) (1) 

514. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, Zara - Suşehri Geminderesi yolu
nun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/971) (1) 

515. — 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) 

516. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, ülkemizde faaliyet gösteren sermaye 
şirketlerinden hangilerine kamu adına sermaye ortağı olunduğuna ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/978) (1) 

517. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla îmamoğlu'nun, Göksün - Andırın ve 
Andırın - Kahramanmaraş yollarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/882) 

518. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in Menderes Deltasına ve bölgede 
uygulanacak olan «Sulak alanların ve bataklıkların kurutulması projesi»ne ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/981) (1) 

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

520. — îzmir 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) ' 

521. — 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) 

522. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, Çevre Kirliliğini Önleme Fonun
dan illere ayrılan tahsisatlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/994) (1) 
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523. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Sımak İli merkezinde oturan va
tandaşlara ait meyve ve kavak ağaçlarının güvenlik güçlerince kesildiği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/995) (1) 

524. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli İlinin çevre sorunlarıyla 
ilgili olarak yabancı bir firmaya tanzim ettirilen rapora ve bu rapor gereğince alınan 
tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1000) (1) 

525. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Yuvacık (Kirazdere) Barajına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1001) (1) 

526. — 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) 

527s — Zonguldak Milletvekili Şinâsi Altıner'in, Çankırı İli Dgaz İlçesi Saraycıfc 
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) 

528, — 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) 

529, — 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) 

530- — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Afyon İli Bayat İlçesi İmrallı Köyü| 
Sağlık Ocağının ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/899) 

531. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Çay - Dinar karayoluna ve Afyon İli 
Emirdağ İlçesine bağlı bazı köylerin sulama suyu sorununa ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/900) 

532. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Afyon İli Tatarlı Kasabasında daha 
önce kapatılan jandarma karakolunun yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/902) 

533. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'm, Kütahya Hinin ne zaman doğal 
gaza kavuşturulacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/903) 

534. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'm, Beşkarış ve Akçaköy barajları
nın yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1008) (1) 

535. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Çevre Müsteşarlığınca belediye
lere verilen çöp araçlarına ilişkin 'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1009) (1) 
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536. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Mardin İlinde kapalı bulunan 
okul sayısına ve öğretmen sorununa ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/904) 

537. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Mardin'de nakliyat işiyle uğraşan 
şoför ve nakliyecilerin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/9Û5) 

538. — Bingöl Milletvekili Ilhami Binici'nin, Bingöl İli Sıtma Savaş Kurumunda 
görevli bir sağlık memurunun emekliye ayrılış nedenine ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/907) 

539. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Aşağı Sakarya Projesine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/920) 

540. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Magic Box'ın yayınma nasıl ve 
niçin izin verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1014) (1) 

541. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya ilindeki Gökçeören batak
lığının kurutulması ve Çark Deresinin ıslahı çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/921) 

542. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya Organize Sanayi Bölgesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) 

543. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Magıc Box Şirketine Türkiye Kal
kınma Bankasınca kredi verilip verilmediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/923) 

544. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Merkezine bağlı ör
dekti Köyündeki vatandaşlara ait ot yığınları ile ahırların güvenlik güçlerince yakıldı
ğı iddiasına ilişkin İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/1017) (1) 

545. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Polly Peck Şirketine Hükümetimiz
ce teminat mektubu verilip verilmediğine ilişkin Baş/bakandan sözlü soru önergesi 
(6/1018) (1) 

546< — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Çevre Kanununun uygulanmasıy
la ilgili olarak çıkarılması gereken yönetmeliklere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1019) (1) 

547. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, 1991 yılı Yunus Emre tanıtım 
ve kutlamaları İçin ne gibi hazırlıklar yapıldığına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/924) 

548- — 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) 

(89 uncu Birleşim) 
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549. — 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) 

550. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, çiftçilerden alman sulama suyu üc
retlerine ve Mersin'in İğdır Köyünün sulama suyu sorununa ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1022) (1) 

551. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, 3320 numaralı Kanunun uygulama
sına ve sertifikalf arsa satışlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1023) (1) 

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

553. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, İzmir Büyükşehir Belediyesi
nin satın alacağı otobüsler için teminat mektubu verilmesi konusunda T. C. Ziraat 
Bankasına yaptığt başvuruya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1026) (1) 

554. — 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) 

555. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Eskişehir özel Tip Cezaevinin konu
muna ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/954) 

556. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, işkence nedeniyle polisler aleyhine 
açılan bir davaya bakan yargıçların tehdit edildikleri iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/955) 

557. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 26.3.1989 tarihinden sonra hangi be
lediyelere ne miktar yardım yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
som önergesi (6/972) 

558. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, televizyonda yayınlanan «32 nci 
Gün» programına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/973) 

559. —. Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, yabancı dil eğitimi yaptırmak ama
cıyla 26.3.1989 tarihinden sonra yurt dışına gönderilen basın mensuplarına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/974) 

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

561. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Mahallî İdareler Genel Müdürlü
ğünce 26.3.1989 tarihinden sonra proje karşılığında hangi belediyelere ne kadar yar
dım yapıldığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/976) 

562. — 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) 
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563. — Artvin Milletvekili Ayhan Arifağaoğiu'nun, Cumhurbaşkanının A.B.D. 
gezisi sırasında Başkan Bush'la yaptığı görüşmede Kıbrıs konusunun ele alınıp alın
madığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1039) (1) 

564. — 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) 

565. — 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) 

566. — Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, yurt dışında çalışan yurttaşları
mızın doğan çocuklarına verilebilecek isimlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/982) 

567. — 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) 

568. —Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde 
yapıldığı iddia edilen bilgisayar ihalesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/985) 

569. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfınca gerçekleştirilen kok kömürü ithaline dair ihalenin iptal nedenine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/986) 

570. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Adıyaman İl özel İdaresince ger
çekleştirilen kum ocağı ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/987) 

571. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Türkiye Taşkömürü Kurumu ile ilgili 
iddialara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1043) (1) 

572. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Sümerbank Holding A.Ş.'nin İstanbul 
Menkul Kıymetler Borsasındaki faaliyetleriyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözü 
soru önergesi (6/1044) (1) 

573. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumu Aile Bütünlüğünün Korunması Dairesi eski Başikanına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/988) 

574. — 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) 

575. — 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) 
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576. —, 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) 

577. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Jandarma Genel Komutanlığı 
ve Emniyet Genel Müdürlüğünce satın alındığı iddia edilen helikopterlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1045) (1) 

578. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Devlet alacaklarına uygulanan faiz ora
nına ve personel alımı için yapılan sınavlarla ilgili suiistimal iddialarına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/996) 

579. — 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) 

580. — îzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, İstanbul Atatürk Fen Lisesi ile il
gili iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1046) (1) 

581. — Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı'nın, Susurluk îmam - Hatip Lisesi kız 
öğrencilerinin Cumhuriyet Bayramı törenlerine başörtüsü ile katıldıkları iddiasına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1047) (1) 

582. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, ülkemizde «Kontr ger illa», «Ter-
ritoriyal örgütlenme» veya bunlara benzer örgütler bulunup bulunmadığına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1050) (1) 

583. — 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) 

584. — 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) 

585. — 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) 

586. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Şırnak İline bağlı bazı köylerdeki 
okulların köy evleri ile birlikte yakıldığı iddiasına ve bu köylerdeki öğrenciler ile öğ
retmenlerin durumuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1058) (1) 

587. — 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) 

588. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Yüksek Öğretim Kanunu ile Toplantı 
ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet ettikleri iddia edilen öğretim üyeleriyle 
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ilgili olarak savcılıkça takibat yapılıp yapılmadığına ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1004) 

589. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Bayan Özal'ın A.B.D. ve Japonya zi
yaretlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1059) (1) 

590. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, işçi ve memurlar ile emeklilerin 
ekonomik sorunlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1060) (1) 

591. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, fon gelirlerine ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1061) (1) 

592. — tslanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in, Özel Harp Dairesine bağlı ol
duğu iddia edilen bir örgüte ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1010) 

593. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, müteahhit firmaya ödeme yapıl
madığı için Şanlıurfa Tünel inşaatının durduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1063) (1) 

594. — Ankara Milletvekili ibrahim Tez'in, Yozgat İli Sorgun İlçesi Bahadın 
Lisesi öğretmenlerinden biri hakkındaki iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1064) (1) 

595. — 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) 

596. — 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) 

597. — 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) 

598. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Türkiye'de faaliyette bulunduğu id
dia edilen Kontrgerilla Örgütüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1071) (1) 

599. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Altıntaş - Gediz karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1012) 

600. — 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) 

601. — 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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602. — Bingöl Milletvekili lihami 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) 

603. — Bingöl Milletvekili lihami Binici'nin, Kontrgerilla Örgütünün varlığına ve 
çalışma sahasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1074) (1) 

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

605. — 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) 

606. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, olağanüstü hal bölgesinde yaşayan 
vatandaşların maruz kaldıkları iddia edilen uygulamalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1078) (1) 

607. — 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) 

608. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 19.12.1989 tarihinde MİT Müsteşar
lığı tarafından Başbakanlığa gönderildiği iddia edilen yazıya ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/1080) (1) 

609. — Balıkesir Milletvekili t. Önder Kırlı'nın, Bandırma İlçesinde kurulmakta 
olan «Hidrojen Peroksit» fabrikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1081) (1) 

610. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Savunma Sanayii Müsteşarlığının he
likopter üretimi için açtığı iddia edilen ihaleye ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1028) 

611. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, «tik - San» İlkokulu Öğretmenleri Sağ
lık ve Sosyal Yardım Sandığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1029) 

612. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum ilinde Merkeze bağlı bazı köy
lerin yol ve elektrik sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1032) 

613. — Antalya Milletvekili İbrahim Demir'in, Antalya - Kaleiçi Yivli Minare 
Külliyesinin bir halı firmasına kiralandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1033) 

614. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, maden işçilerinin greve gitmelerinin 
nedenlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1082) (1) 
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615. — 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) 

616. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars İli Kağızman İlçesi Akyayla Kö
yüne yapılan operasyon sırasında meydana geldiği iddia edilen bazı olaylara ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1086) (1) 

617. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, Muğla İli Milas - Ören yolunun ge
nişletilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1087) (1) 

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

619. — 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) 

620. — 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) 

621. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Hakkâri İli Yüksekova ilçesi Yu
karı Tıluran Köyünde çobanlık yapan bir vatandaşın gözaltına alınmasının nedenine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1091) (1) 

622. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars Süt Fabrikasının özel sektöre 
devredilmesinin nedenlerine ve çalışan işçilerin ücretlerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1092) (1) 

623. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürüne ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1093) (1) 

624. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın Lüleburgaz Devlet Hastanesi ihalesine iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1094) (1) 

625. — 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) 

626. — 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) 

627. — 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) 
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628. — 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) 

629. — 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) 

630. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, ortaokullarda «Çevre Dersi» 
okutulup okııtıılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1103) (1) 

631. — 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) 

632. — 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) 

633. — 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) 

634. — 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) 

635. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Yüksekova İlçesi 
Dağlıca Bucağı Genişdere Mezrası köylülerine ait konutların yakıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1112) (1) 

636. — 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) 

637. — 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) 

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

639. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Aydın Valisi ve Devlet Has
tanesi ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1117) (1) 

640. — Zonguldak Mületvekili Tevfik Ertüzün'ün, yurt dışında çalışan ve iznini 
kullanmak üzere Türkye'ye gelen bir vatandaşın ölümüyle ilgili olarak ne gibi işlem
ler yapıldığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1118) (1) 
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641. — tzmir 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) 

642. — Samsun Milletvekili Ali Bser'in, Türkiye Taşkömürü Kurumunca üretilen 
satılabilir kömür miktarına ve 1989 - 1990 yıllarında gerçekleştirilen taşkömürü ithaline 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1120) (1) 

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

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

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

646. — Muğla Milletvekili Musa GÖkbefin, Muğla îli Milas ilçesi Emniyet Müdü
rü hakkındaki iddialara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1124) (1) 

647. — 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) 

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

649. — 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) 

650. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Yılmaz Güney'e ait filmlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1130) (1) 

651. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, pancar üreticilerine söküm avansı 
ve ürün bedellerinin ödenmediği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1131) (1) 

652. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, Körfez krizinin 1991 yılı makro eko
nomik dengeleri ve altıncı beş yıllık kalkınma planı hedefleri üzerindeki etkilerine iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1083) 

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

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

656. — 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) 

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

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

659. — Antalya Milletvekili İbrahim Demir'in, Antalya Havaalanının ihtiyaca cevap 
vermediği iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru Önergesi (6/1110) 

660< — Antalya Milletvekili İbrahim Demir'in, ANT-BİRLİK'çe 1990 yılında ger
çekleştirilen kütlü pamuk, alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1111) 

661. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, «Basından Özetler» isimli te
levizyon programında günlük bir gazeteye sansür uygulandığı iddiasına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soıru önergesi (6/1115) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

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

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

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



— 60 — 

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 Saygın'ın, 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin 
Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkın
da Kanun ile 1580 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/409) (S, Sayısı : 494) (Dağıtma tarihi t 
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 
Ticaret, Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/625) (S. Sayısı : 518) (Dağıtma ta
rihi : 15.24991) 

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 ı 
12.4.1990) 

15. — Milli Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılman 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/696) (S. Sayısı ; 
415) (Dağıtma tarihi : 11.5,1990) 

X 16. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı ve 3 Arkadaşının 2918 Sayılı 
Karayolları Trafik Kanununun 6 ve 114 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve İçimleri Komisyonu Raporu (2/239) (S, Sayısı : 423) (Dağıtma 
tarihi : 15.5.1990) 

X 17. — 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) 

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

19. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/629) (S. Sayısı : 430) (Dağıtma tarihi J 
29,5.1990) 
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20. — Malatya Milletvekili ibrahim 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 j 
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 (3/904) (S. Sayısı : 432) (Dağıtma tarihi t 
29.5.1990) 

22. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Ktd-
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi- ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/955) (S. Sayısı : 433) (Dağıtma tarihî t 
29.5.1990) 

23. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal 
dırilması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1044) (S. Sayısı : 440) (Dağıtma tarihi t 
29.5.1990) 

24. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/968) (S. Sayısı : 441) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

25. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/736) (S. Sayısı : 436) (Dağıtma tarihî ı 
29.5.1990) 

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

27. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanbk Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/902) (S. Sayısı : 438) (Dağıtma tarihi i 
293.1990) 

28. — İçel Milletvekili Fikri Sağlar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Ku
rulu Karma Komisyon Raporu (3/941) (S. Sayısı : 435) (Dağıtma tarihi : 29.5.1990) 

29. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rtması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1002) (S. Sayısı : 439) (Dağıtma tarihi ı 
293.1990) 
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X 30. — Milletlerarası Hidrografi Teşkilatı Sözleşmesinin Onuncu Maddesindeki 
Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/626) (S. Sayısı : 447) (Dağılma tarihî : 27.9.1990) 

X 31. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükü
meti Arasındaki Askerî Eğitim ve öğretim İşbirliği Anlaşmasında Değişiklik Yapılma
sına İlişkin Anlaşmama Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporlan (1/527) (S. Sayın : 448) (Dağıt-
ma tarihi : 27,9.1994(1) 

X 32. — Nükleer Enerjinin Barışçı Amaçlarla Kullanılması Alanında Türkiye Cum-< 
huriyeti Hükümeti ile Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşması-' 
um Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu (1/523) (S. Sayısı ; 449) (Dağıtma tarihi : 274U990) 

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

34. — 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) 

35. — İzmir Milletvekili Erdal inönü ve 44 Arkadaşının, Temelli Kapatılmış Si
yasî Paıtilerin Açılması ve Hazineye intikal Eden Mal Varlıklarının ladesi Hakkmda 
Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/306) (S. Sayısı : 464) (Dağıtma ta
rihi : 22.10.1990) 

36. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 3 Arkadaşının, 10.7.1953 Ta
rihli ve 6132 Sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesine Bir Bent Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(2/334) (S. Sayısı : 468) (Dağıtma tarihi : 24.10.1990) 

X 37. — 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 tarihi : 25.10.1990) 

X 38. — 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
rihi : 25.10.1990) 

X 39. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Arasında 
Eğilim ve Kültür Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporlan (1/605) 
(S. Sayısı : 467) (Dağıtma tarihi : 25.10.1990) 

40. — İstanbul Milletvekili Mustafa Timisi ve 7 Arkadaşının, 2559 Sayılı Polis 
Vazife ve Selahiyet Yasasına Bir Madde Eklenmesine ve 466 Sayılı Yasa Dışı Yaka-
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îanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Yasanın 1 inci Mad 
desinin Bir Bendinin Değiştirilmesine İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet ve İçişleri Komis
yonları Raporları (2/39) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi : 31.10.1990) 

41. — izmir 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 42. — 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) 

43. — Balıkesir Milletvekili A. Edip Uğur'un, Mezarlıklar ve Şehitlikler Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/400) (3. Sayısı : 490) (Dağıtma ta
rihi : 8.11.1990) 

X 44. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda 
Adlî Yardımlaşmaya Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/601) (S. Sayısı : 484) 
(Dağıtma tarihi ; 8.11.1990) 

X 45. — 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 46. — 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 47. — 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 : 8.1.1.1990) 

X 48. — 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 49. — 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) 
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X 50. — Milletlerarası Ticarî Hakemlik Konusundaki Avrupa Sözleşmesinin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/630) (S. Sayısı : 499) (Dağıtma tarihi : 28.12.1990) 

X 51. — 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 52. — Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek İkinci Protokol'ün Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/680) (S. Sayısı : 501) (Dağıtma tarihi : 28.12.1990) 

X 53. — 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 Köyişieri Komisyonu Raporu (1/741) (S. Sayısı : 502) (Dağıtma 
tarihi : 28.12.1990) 

X 54. — 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) 

55. — 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) 

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

X 57. — 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) 

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

59. — Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında Kanunda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişieri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/745) (S. Sayısı : 517) (Dağıtma tarihi : 14.2.1991) 
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60. — 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
çici 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 .aporları (1/526, 2/36, 2/38) (S. Sayısı : 520) (Dağıtma tarihi : 20.2.1991) 

61. — 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 îçişleri Komisyonu Raporu (2/385) (S. Sayısı : 521) (Dağıtma tarihi : 
20.2.1991) 

62- — İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in, 26.6.1973 Tarih ve 1774 Sayılı Kim
lik Bildirme Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/437) (S. Sayısı : 522) (Dağıtma tarihi : 26.2.1991) 

63. — Yargıtay Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/721) (S. Sa
yısı : 523) (Dağıtma tarihi: 28.2.1991) 

64. — Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/764) (S. Sayısı : 524) (Dağıtma tarihî: 28.2.1991) 

65. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/759) (S. Sayısı : 525) (Dağıtma tarihi : 28.2.1991) 

66. — Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/760) (S. Sayısı : 526) (Dağıtma tarihi : 28.2.1991) 

X 67. — Adlî Personel ile Hazine Avukatlarına Yol Gideri ve Tazminat Veril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/778) (S. Sayısı : 527) (Dağıtma tarihi: 28.2.1991) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 




