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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açıldı. 

Ankara Milletvekili İbrahim Tez, işsizlik sorununun toplumumuza etkileri ile ekonomik 
açıdan alınması gerekli tedbirlere ve 

Hakkâri Millevtekili Naim Geylani de, savaş sonrası Irak ve Ortadoğu'daki muhtemel ge
lişmelere, 

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, Adıyaman tütün piyasasının henüz açılmamış 
olması nedeniyle çiftçilerin karşılaştıklan sorunlara ilişkin gündem dışı konuşmasına, Maliye 
ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci cevap verdi. 

Tedavi maksadıyla Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan İçişleri Bakanı Abdülkadir 
Aksu'nun göreve başlamasına kadar, İçişleri Bakanlığına, Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sun
gurlu'nun; " 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine gidecek olan; 

Devlet Bakam Güneş Taner'in dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Maliye ve Gümrük 
Bakanı Adnan Kahveci'nin, 

Dışişleri Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in, .dönüşüne kadar, Dışişleri Bakanlığına, 
Millî Savunma Bakanı Mehmet Yazar'ın, 

Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek'in dönüşüne kadar, Kültür Bakanlığına, Devlet Ba
kam İsmet özarslan'ın; 

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

Kars Milletvekili Mahmut Almak ve 9 arkadaşının, İdil İlçesi ve Kuvak mezrasında mey
dana gelen olayların nedenlerine ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/142) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemdeki yeri
ni alacağı ve öngörüşmesinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

İngiltere Avam Kamarası Genç Siyaset Adamları Atlantik • İngiltere Grubunun Londra'
da düzenleyeceği Avrupanın Geleceği Konferansına Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen 
üç kişilik bir parlamento heyetinin katılmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi kabul edildi. 

Cumhurbaşkanı Turgut Ozal'ın vaki davet üzerine 11 • 16 Mart 1991 tarihleri arasında Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine yapacağı resmî ziyarete katılmaları uygun görülen milletve
killerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve eki liste kabul edildi. 

Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Mardin, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van ille
rinde devam eden olağanüstü halin, 19.3.1991 günü saat 17.00'den geçerli olmak üzere 4 ay 
süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresinin (3/1564), yapılan görüşmelerden sonra, 
kabul edildiği açıklandı. 
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2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, 3289 Sayılı Beden Ter
biyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilatj/e Görevleri Hakkında Kanun ile 179 ve 181 Sayı
lı Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde kararna
menin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun Tasarısının (1/545) (S. Sayısı : 510) görüşmeleri, 
Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi. 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarı-
sının,(l/758, 2/433) (S. Sayısı: 512), yapılan açık oylamadan sonra, kabul edilip kanunlaştığı 
açıklandı. 

12 Mart 1991 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 18.50'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Ay tekin Kötü 

Kâtip Üye 
Çanakkale 

Mümin Kahraman 

• 

Kâtip Üye 
istanbul 

Mustafa Sarıgül 
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II. — GELEN KAĞITLAR 

8 . 3 . 1991 Cana 

W \ -
1. — Çanakkale Millevtekili Mustafa Cumhur Ersümer ve 4 Arkadaşının, 298 Sayılı Se

çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/506) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 53.1991) 

Tezkere 
1. — Yakup Üstündağ Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Başbakan

lık Tezkeresi (3/1571) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 63.1991) 

Yazdı Soru Önergeleri 
1 Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, üre gübresinin satış fiyatına ilişkin Başba

kandan yazılı soru önergesi (7/1958) (Başkanlığa geliş tarihi : 73.1991) 

2. — tzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, ekonomi uzmanlarına hazırlattırılan "Tür
kiye'de 1980 Sonrası ihracata Yönelik Sanayileşme Modeli" başlıklı raporun tez olarak kulla
nıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1959) (Başkanlığa geliş tari
hi : 73.1991) 

3. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, turizm sektörünün içinde bulunduğu sorunlara 
karşı ne gibi önlemler alınacağına ilişkin Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1960) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 7.3.1991) 

11 . 3 . 1991 Pazartesi 

m? 
1. — Hatay Milletvekili öner Miski ve 2 Arkadaşının, Hatay ilinde iki ilçe Kurulması 

Hakkında Kanun Teklifi (2/507) (içişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlanna) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 63.1991) 

Tezkereler 
1. — Ali Boyraz (Poyraz), Hüseyin Acar, Mehmet Dirlik, Mehmet Gencer, Recep Nur Cen

giz, Mehmet Ali Yılmaz, Mehmet Tören, Faruk özdemir, Mehmet Soğan, Mahmut Aktaş, Ke
nan Şen, Cemal Agcakaya ve Mehmet Sıddık Korkmaz Haklarındaki ölüm Cezalarının Yeri
ne Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/1572) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 73.1991) 

2. — Şerif Sirmen Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık 
Tezkeresi (3/1573) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 73.1991) 

Yazdı Soru Önergeleri 

1. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, polis okullarında uygulanan eğitimin hangi esas
lara göre düzenlendiğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1961) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 83.1991) 

2. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, Akhisar Sigara Fabrikasına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi (7/1962) (Başkanlığa geliş tarihi : 83.1991) 
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Meclis Araştırması Önergesi 

1. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 11 arkadaşının, kamu iktisadî teşebbüsleri ile bağlı 
kuruluşların yönetim, denetim ve danışma kurullarına 1987 yılı başından itibaren atananların 
öğrenim durumu ve meslekleri ile bu kişilere yapılan aylık ödemeleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/143) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.3.1991) 

Gensoru Önergesi 

1. — Tunceli Milletvekili Orha Veli Yıldırım ve 23 arkadaşının, kararsız ve basiretsiz tutu
mu ile ülkemizdeki terör olaylarının kaygı verici boyutlara yükselmesinde, sorgulamalarda in
sanların ölmesinde ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki olayların meydana gelmesinde pay 
sahibi olduğu ve bu olaylar karşısında acze düştüğü iddiasıyla tçişleri Bakanı Abdülkadir Ak
su hakkında Anayasanın 99 uncu, içtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açılması
na ilişkin önergesi (11/19) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.3.1991) (Dağıtma tarihi : 11.3.1991) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Batkauveklli E. Yüdınm Ava 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul Ünltt (Buna), Ali Sami Akkaş (Balıkedr) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 92 nci Birleşimini açıyorum. 

III.— YOKLAMA 
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; salonda bulunan üyelerin, yüksek 

sesle, mevcudiyetini bindirmelerini rica ederim. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

Gündeme geçmeden önce, üç sayın üyenin gündem dışı söz talebi vardır; onları yerine ge
tiriyorum: tik sözü, Adana Milletvekili Sayın Selahattin Kılıca, Atatürk ve Karakaya Barajla
rının istimlakleri hakkında vereceğim... 

İLHAMt BtNtCİ (Bingöl) — Sayın Başkan, ben söz talebinde bulunmuştum, söz verme
diniz efendim. 

BAŞKAN — Aşağı yukarı on kişi söz talebinde bulundu, bunların üç tanesine söz hakkı 
verebildim. 

İLHAMt BtNtCt (Bingöl) — Sayın Başkan, ben 12 Mart ve getirdikleri konusunda söz 
istemiştim; bugün de 12 Martın yıldönümü... Siz niçin, benim 12 Mart üzerinde konuşmamı 
yasaklıyorsunuz? 

BAŞKAN — Ben yasaklamadım... 
İLHAMt BtNtCt (Bingöl) — Ben, bir senedir, devamlı söz istiyorum, neden söz vermi

yorsunuz? Bana söz vermemenizin gerekçesini anlatır mısınız? 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, çok kısa bir izahatta bulunmam icap-ediyor. Zamanı
nı aldığım için, evvela, Sayın Genel Kuruldan özür diliyorum. 

Muhterem arkadaşlar, arkadaşımız dün saat 19.00 sıralarında söz talebinde bulundu. Da
ha önce telefonla müracaat etmiş... 

İLHAMt BtNtCt (Bingöl) — Hayır efendim; saat 19 değildi, saat 14'te müracaat ettim... 

BAŞKAN — Efendim, lütfen sözümü dinleyin. Ben sizi dinledim... Bir dakika.. Telefonla 
söz taleplerinin... v 

İLHAMt BtNtCt (Bingöl) — Olan olayları anlatın. Niçin saptırıyorusunuz? 

BAŞKAN — Efendim, lütfen... Biz buraya kavga etmeye gelmedik. Çok rica ederim... 
Arkadaş... 

İLHAMt BtNtCt (Bingöl) — Ben de kavga etmeye gelmedim. Terör konusunda bir sene
dir devamlı gündem dışı söz istedim, bana söz vermediniz. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Binici... Lütfen... Lütfen... 
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Muhterem arkadaşlar, arkadaşın söz talebini yerine getiremedim; önce, geç müracaat edil
mişti ve ben üç arkadaşımızın güncel konularda olan taleplerine söz vermiş durumdaydım. 

ikincisi, ben, önce hesap vermeye mecbur değilim; takdir bana bırakılmış. Buradaki tak
dir tamamıyla... 

İLHAMI BÎNtCt (Bingöl) — Sayın Başkan, sizin partiniz 12 Marta karşıdır. 12 Mart de
mokrasiye son vermişti, 12 Mart, Adalet Partisini düşürmüştü... Bana bu konuda niye söz ver
miyorsunuz, gerekçesini söyler misiniz? 

BAŞKAN — Efendim, yirmi sene evvelki hadiseden bahsediyorusunuz. O, geride kalmış; 
biz ileriye gidiyoruz. Rica ediyorum... (DYP sıralarından alkışlar) 

ÎLHAMt BÎNtCt (Bingöl) — 12 Mart, demokrasiye son vermişti. Demokrasiye son ver
me bugün de güncel bir konudur, yarın da güncel bir konudur. 

BAŞKAN — Efendim, bakınız; Sayın Kılıç'ın konuşmasına dikkat buyurunuz. Arkasın
dan, izmir'de binlerce vatandaşın otobüs duraklarında beklediğini düşününüz. Arkasından, 
pancar parasını alamayan milyonlarca vatandaşı düşününüz... 

Efendim, 12 Mart çok geride kalmış bir olaydır. 
İLHAMI BİNİCİ (Bingöl) — Sayın Başkan, bu konu yarın da günceldir, öbür gün de gün

celdir; ama, siz gerekçesini Yüce Meclise anlatın. Anlatmıyorsunuz... 
BAŞKAN — Anlatıyorum!.. 
ÎLHAMt BİNtCÎ (Bingöl) — Hayır efendim!.. Bunlar gerekçe değil... 
BAŞKAN — 12 Mart, demokrasimizin Üzüntü verici bir safhasıdır; ama, burada, şimdi, 

bu işe muhatap olmuş kimseler söz talep etmiyorlar, zatı âliniz, o zamanlar, en aşağı 35 yaşın-
daydınız. O zaman nasıl bir teşebbüste bulundunuz Allah aşkına? 

ÎLHAMt BÎNÎCÎ (Bingöl) — Muhatabın birisi de benim. Yalnız, siz, lütfen, şu kürsüden 
cuntadan yana olup olmadığınızı açıkça söyleyin. 

BAŞKAN — Ben, hiçbir cuntadan yana değilim, merak etmeyin. 
Arkadaşlar, bu çatının altında, bu şekilde konuşmaların geçmesine, samimî olarak, çok 

üzülüyorum. Başkanlık Divanında bulunan her arkadaş, buradaki müzakereleri, selametle, so
nuna kadar yürütmek için görevlidir ve bu iş için çabalamaktadır. Ben, bu arkadaşımızı, bu 
sayın üyeyi bu Mecliste tanıdım; daha evvelden kendisi ile ilgili konuları, ne iş yaptığını, nerede 
bulunduğunu, memleketinin neresi olduğunu dahi bilmem. Kendisine karşı nasıl bir şey yapa
bilirim? Ne olduğunu bilmem. Kim olduklarını ancak albümden okuyorum. Nasıl karşı olabi
lirim? Ben sizi nereden tanıyorum?.. 

İLHAM t BİNİCİ (Bingöl) — Demokrasiyi savunacaksınız... Bana karşı değil. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Adana Milletvekili Sefahattin Ktlıç'tn, Atatürk ve Karakaya barajları sebebiyle yapılan is

timlaklerin geciken bedel ödemelerine ilişkin gündem dışı konuşması ve Bayındvltk ve İskân Bakanı Cen
giz Altmkaya'ntn cevabı 

BAŞKAN — Sayın Kılıç, buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar)' 
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SELAHATTtN KILIÇ (Adana) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; kamu inşaatları 
sebebiyle yapılan istimlaklerden şikayetçi olunması, şızlanüması, takdiribedel davaları, tezyi-
dibedel davaları, hep bildiğimiz; tabiî olmasa bile, çok kere vaki olan hususlardandır. Ancak, 
son zamanlarda, geniş alanları kapsayan baraj göllerinde, özellikle Atatürk Barajı gölü saha
sında yapılan istimlakler dolayısıyla, vatandaşlardan, devamlı, gerçekten feryat derecesine va
ran şikâyetler aldık. Bunun üzerine mahalline giderek, ilgili kurumlarla, avukatlarla, barolar
la ve vatandaşlarla görüşerek, yazılı belgeler üzerinde -hiçbir siyasî yarar gözetmeden, âdeta 
bir uzmanlar heyeti gibi- inceleme yaptık. Samimiyetle söylüyorum ki, bu incelemelerimiz so
funda şu sonuca vardık. Vatandaş, gerçekten haklıdır. Şu üç aslî sebepten haklıdır: 

Birincisi, kamulaştırma bedelleri geciktiği için, aradan bir veya iki sene, hatta bazı ahval
de üç sene geçtiği için ve takdiribedel de üç sene Önce yapıldığı için, bu paranın satın alma 
gücü üç sene sonra 1/3'e, 1/4'e düşmektedir. Elimizde yüzden fazla belge var; 1983'te menafii 
umumiye kararı alınmış, 1988'de takdiribedel yapılmış... Size bir tanesini okuyorum: 
"4.10.1988'de yapılan takdiribedelle namınıza tahakkuk eden şu bedel 7.2.1991 tarihinde 390/502 
sayılı makbuzla Ziraat Bankası Adıyaman Şubesine yatırılmıştır." Bu, tezyidibedeli davasının 
sonucu değil, ilk takdir. Üç sene sonra, yani değeri 1/3'e, 1/4'e indikten sonra, vatandaşa, "gel, 
paranı Ziraat Bankasından al. Tezyidibedel davası açarsın, açmazsın o, ayn hikâye. Bir ay içe
risinde malına el koyacağız" diye tebligatlar yapılmıştır, yapılmaktadır. Bunlardan yüzlerce vardır. 
O halde, bunu inkâr etmenin hiçbir faydası yoktur ve bu gerçektir. Şimdi, Sayın Bakan buraya 
gelip, bunu nasıl düzelteceklerini söylemek durumundadırlar. 

İdare, sadece orijinal takdiribedeli değil, ondan sonra da kamulaştırmada vatandaşın bu 
zararını önleyebilmek için, su seviyesi nereye kadar yükselirse, o seviyenin altında kalan tarla
ların takdirini yapıp bedelini yılı içerisinde ödemeye ve bir manada da vatandaşın zararını ön
lemeye teşebbüs etmiştir; bu, güzel bir şey. Ancak, su altında kalan arazi için gerekli olan öde
nek -sadece ödenek de değil- ve nakit zamanında verilmediği için, aynen birinci halde olduğu 
gibi, ödeme, yıllar sonrasına intikal etmiştir. Şimdi size bunları rakamlarıyla vereceğim. 

Ayrıca, idare, inşaat ödeneğiyle istimlak ödeneği arasında bir geçiş olsun, yani inşaat Öde
neğinden istimlak ödeneğine para harcayarak, vatandaşların mutazarrır olmasını önleydim, 
böylece istimlakle inşaat uyumlu bir şekilde cereyan etsin istemiş, yalnız, bu iki ödenek türü
nün farklı olması sebebiyle de başarılı olamamıştır. 

Üçüncü husus, ilamlı alacaklardır. Tezyidibedel davası açılmış, bütün mercilerden geçmiş 
kesinleşmiş. O halde, bunun için önce ödeneğe bu ödeneği de karşüacayacak nakde ihtiyaç vardır. 
Hem ödenekte gerileme olmuş, hem nakitte gerileme olmuş. O halde, bu üç sebep bir araya 
gelmiş, binlerce dersem belki mübalağa olur- çok sayıda vatandaş, alması gereken parayı bir
kaç sene sonra almak suretiyle satın alma gücünün üçte birini, dörte birini almak mecburiye
tinde kalmıştır, kelimenin tam manasıyla da perişan olmuştur. 

Şimdi, düşününüz. Bu vatandaşlarımızın büyük bir kısmı, hatta tamamı çiftçidir. Başka 
bir sanatınız yok, tarlanız suyun altında kalmış tarlasızsınız, bir de işiniz yok; tarlasızsınız, 
parasızsınız, işsizsiniz, lam manasıyla -mecazi manada söylüyorum- muhacir olmuşsunuz, öyle 
haller var ki, vatandaş, tezyidibedel davasını açmak için harç yatırmaktan bile aciz hale gel
miş. Bu harç hususunu da tashihe muhtaç bir nokta olarak belirtmek istiyorum. 
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Bakınız, Atatürk Barajı göl sahasında su altında kalan tüm arazi, 81 700 hektardır. Bu
nun 43 400 hektarı istimlake mariz, yani sahipli tarım arazisi, gerisi kayalık, devlet arazisi, va-
sairedir. Buna ilaveten, 1 ilçe, 34. köy ve 84 yerleşim merkezi olmak üzere, toplam 120 ünite 
de su altında kalmaktadır. Su altında kalacak istimlake maruz 43 400 hektar araziden 31 300 
hektarının kamulaştırılması yapılmış, bununda 22 700 hektarının bedeli ödenmiş, 9 bin hekta
rının bedeli henüz ödenmemiştir. Şimdi, bu orijinal bedeli (ilk takdiri kıymet bedeli) ödenen 
22 700 hektardan da geriye, şu anda 32 milyar liralık borç vardır. Tabiî, davaların bir kısmı 
neticelenmemiştir. Neticelenmeyen davaları neticelenmişlere kıyaslarsak, Devlet Su işlerinin, 
6 İSO davanın sonucunda 382 milyar liralık ilave ödeme yapması gerekiyor. Diğer yandan, 1991 
yılı içerisinde ilamlı alacaklardan 32 milyar liralık, Atatürk Baraj gölündeki su seviyesinin yük
selmesinden mütevellit yeni alanlar su altında kalacağı için de 164 milyar liralık yeni istimlak 
bedeli gerekmektedir. 1991'de su kotu 480'e çıkacak sonra da 500'e çıkacak. Su altında kalan 
bu yeni alan için de 264 milyar lira istimlak bedeline ihtiyaç var. Tezyidibedel davaları artar, 
artmaz... O, bahsidiğer. \ani, 382 milyar lira görülmekte olan davalardan, 32 milyar lira kesin 
ilama bağlı alacaklardan ve 1991 yılından itibaren su seviyesinin yükselmesi sebebiyle vaki ola
cak istimlaklerden dolayı da 264 milyar lira olmak üzere, toplam 678 milyar liralık yeni istim
lak ödemesine ihtiyaç vardır. Atatürk Barajının durumu budur. 

Filvaki, Atatürk Barajı için geçmiş yıllarda yapılan ödemeleri 1990 rayicine çevirirsek, bu 
rakam aşağı yukarı 200 küsur milyar liradır. Bunu topladığımız zaman, 900 milyar lira, kabaca 
1 trilyon lira gibi bir porteye varan çok büyük bir ödeme olduğu görülmektedir. Değerli arka
daşlarım, bu mesele fevkalade ciddidir. 

Karakaya Barajı biteli iki-ikibuçuk sene oldu; ama, kesinleşmiş ilamlı alacaklardan, Dev
let Su İşlerinin, vatandaşa, daha 12,5 milyar lira borcu var. Bir senede yüzde 40, 50, 60 enflas
yon oluyor, böyle olunca da paranın değeri düşüyor. "Yüzde 42" diyorlar... Bu para iki sene 
ödenmezse, bir dönüm tarla parasıyla bir gömlek alınacak hale geliyor. Bu kadar büyük meb
lağlarda para ödemenize rağmen, vatandaş, hakikaten perişan olmuştur. 

Kamulaştırma, ödenek ve nakit gibi sorunlara ilaveten bazı sorunlar daha var ki, bunları 
parasız da halletmek mümkün. Bunlardan birincisi şudur: Kamulaştırma sahalarında, hızla 
tapulama yapılıyor. Tapulama normal usullerle yapılıyor; fakat, kamulaştırmaya hızla ilıtiyaç 
olduğundan ve geç kalındığı için, bu tapulama kesinleşmeden kamulaştırma yapılıyor. Tapula
maya yapılan itirazlar sebebiyle de kamulaştırma bozuluyor ve bu defa ödeme, yine yıllara sari 
hale geliyor. O halde, tapulamanın çok daha ciddî olarak kesinleşmesinden sonra kamulaştır
maya girişilmesi lazım. Hisseli tapular var; bunlara mutlaka çare bulmak lazım. 10 ortak var, 
bir tanesi gelmedi diye 9 kişi para alamıyor. Olmaz öyle şey! Gelin, düzeltelim bunu. Yani, 
ödenek ve nakde ilaveten, hukukî sebeplerle düzeltilmesi gereken birçok nedenlerden dolayı 
da vatandaş mutazarrır olmaktadır. 

Ayrıca, hazine arazileri var. Tabiî vatandaşın elindeki Hazine arazisi tapusuz. Zaten, hazi
ne arazisi demek, o anlama geliyor. Bu arazilerin bir kısmı kira mukavelesiyle vatandaşın elin
de, bir kısmı da fiilî zilyet sebebiyle vatandaşın elinde bulunmaktadır. Bunlar da paralarını 
alamıyorlar veya çok uzun muameleler gerektiriyor. Hulasa, vatandaş, işsiz, parasız, perişan 
bir şekilde dolaşmaktadır. 

Bu genel sebeplere ilaveten, ayrıca, şartlardan gelen gecikmeler de var. Şimdi, siz bir köyü 
istimlak edeceksiniz... Köylülere diyorsunuz ki -bu fiîlen vaki- "su seviyesi henüz köyün 
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seviyesine gelmedi, 7 metre aşağısında" lamam, ama, köye gden yol, kıvrılarak vadilerden geldiği 
için, suyun altında kalmış. Siz yolu istimlak etmiyorsunuz... Ben ne yapacağım? Köye gelip 
gidemiyorum. Aynı şey tarla için de söz konusudur. Bizzat, gittik, yerinde gördük; benim tar
lam yamaçta; ama, tarlama giden yol vadiden inip çıkıyor. Şimdi, su gelmiş, vadiyi işgal etmiş. 
Benim tarlam 483 kotunda. Siz bana diyorsunuz ki, "Su seviyesi 475 kotunda, senin tarlan 
daha 8 metre üstünde", lamam, üstünde; ama, benim tarlamın yolu vadiden geçiyor, ben tar
lama ulaşamıyorum, tşte bunlar, özel sebeplerden mütevellit, vatandaşı perişan eden hususlardır. 

Ayrıca, bir husus daha var; köyde istimlak muamelesi bitip vatandaşlar köyden ayrılma
dan elektriği kesilen köyler gördük. Kazıktır bunlara. Hulasa, bir perişanlıktır gidiyor; Ata
türk Barajının istimlak sahasında devletin bunca para vermiş olmasına rağmen, bir perişanlık
tır gidiyor. 

incelemelerimiz gösterdi ki, bu, sadece Atatürk Barajına münhasır da değil. Dicle üzerin
deki diğer barajlarda da aynı şeyler söz konusu, Samsun Barajında da aynı şekilde Karakaya 
Barajını misal verdim. Oran da iki sene önce bittiği halde, hâlâ vatandaşın, bu baraj sahası 
istimlaki nedeniyle, devletten 12,5 milyar lira alacağı var. 

Değerli arkadaşlarım, kamulaştırma, bir iskân politikasının önemli bir parçasıdır. Evet, 
ülkeye yararlı bir inşaat için evimiz kamulaştırılan, tarlamız kamulaştırılsın; ama, biz de mu
hacir olmayalım. Bu, bir iskân politikasının parçası olarak yapılırsa, o zaman, devlet, olaya 
bir devlet gibi yaklaşmış olur. 

Bu meseleyi hiçbir şekilde hafife almamanızı rica ediyorum, inanınız, Birleşmiş Milletle
rin geri kalmış ülkelerin kalkınmasında yaptığı icdemede, kamulaştırmanın, kalkınmanın hı
zım kesen, kalkınmayı önleyen önemli sebeplerden birisi olarak zikredildiği vakidir ve bunun 
ciddî bir şekilde ele alınıp düzeltilmesinin de zamanı gelmiştir. Yol geçerken, 2 dönüm, 3 dö
nüm, S dönüm çok önemli olmuyor, enflayson oranı düşükse yine çok önemli olmuyor; ama, 
istimlak edilen alan 31 300 hektar ve enflasyon oram yüzde 30, yüzde 60'larda olunca, hadise 
bir fecaat bir feryat haline geliyor. 

Değerli arkadaşlarım, açıkçası, biz unutmuştuk; ama, vatandaş o kadar güzel şeyler söy
ledi ki, birazdan arz edeceğim. Şimdi, Türk Devleti 680 milyar lira daha ödeyecek. Gelin buna 
bir el koyalım. Hadiseye, ciddî ve bütün unsurlarıyla el koyalım. Ortada bir misal var. Samimi
yetle ifade ediyorum, ben unutmuştum; ama, vatandaş, çok güzel bir misal verdi, dedi ki,' 'Keban 
Baraj sahası istimlaki sırasında eflasyon oranı yüzde 3 veya 5 idi, önemli değildir; bir ilâ birbu-
çuk sene içerisinde Keban Barajının bütün istimlak bedelleri ödendi ve bunun sonucunda da 
bölge bir ekonomik enjeksiyon kazandı, bir güç kazandı; birçok tesis yapıldı. Şimdi, siz 1 tril
yon lira harcayacaksınız, geç vereceksiniz, parça parça vereceksiniz; böylece, bu para -tabirimi 
mazur görün- çarçur edilmiş olacak, yazık olacak." 

O bakımdan iktidar Partisinden özellikle rica ediyorum; geliniz, bunu bir an önce çözü
me kavuşturalım. Buraya gelip, saptırmalar, demagoji yapmalar hiçbir şey ifade etmez. Söyle
diklerimin tamamı belgelidir, söylediklerimin tamamı doğrudur. Gelin, bu işe bir el atın. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç, toparlayınız lütfen. 
SELAHATTİN KILIÇ (Devamla) — Bu işe ciddiyetle eğinileceğinden çok ümidim yok; 

ama, olsun; işin sonunda yüzde l'de, yüzde 5'tfc ümit olsa, vatandaşın yararını savunmak, va
tandaşın sorunlarını savunmak bizim görevimizdir. 
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Huzurlarınıza bu maksatla çıktım. Beni sabırla dinlediğinizden dolayı Yüce Heyetinize 
sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olunuz efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kılıç. 
- BAYINDIRLIK VE ÎSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Sayın Başkan, 

cevap vermek üzere söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Hükümet adına, cevap vermek üzere, Bayındırlık ve İskân Bakanı Cengiz 

Altınkaya; buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAYINDIRLIK VE ÎSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlayarak, Sayın Kılıç'ın öne sürdüğü hususlara açıklık 
getirmeye çalışacağım. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün yürütmekte olduğu baraj inşaatlarından özellik
le Atatürk ve Karakaya Barajlanndaki istimlak bedellerinin geç ödenmesiyle ilgili Sayın Kılıç'
ın öne sürdüğü hususların içinde belki bazı rakam hataları vardır. Kendileri, 1989 yılı bazında 
tespit edilen fiyatları ifade ettiler; öncelikle onları düzelterek sözlerime başlamak istiyorum. 

Karakaya Barajı dolayısıyla 1990 yılı birim fiyatlarıyla bugüne kadar ödenen kamulaştır
ma bedeli, takdirikıymet bedeli miktarı 288 milyar 500 milyon liradır. Bu baraj için açılan da
valardan sonra ödenen tezyidibeddi tutarı, 183 milyar 800 milyon lira olmuştur. Burasıyla ilgi
li tezyit davaları devam etmektedir ve şu anda 9 milyar 600 milyon lira tezyidibedel borcumuz 
vardır. Bunun karşılığında mevcut ödeneğimiz 3,6 milyar liradır; 6 milyar daha ödeneğimiz ol
duğu takdirde, borcumuz sıfıra düşecektir. 

Şimdi, ödenen rakamların boyutları ile bekleyenin boyutunu yan yana getirdiğimiz zaman, 
neredeyse, ihmal edilecek kadar küçük bir takam ortaya çıkmaktadır. 

Atatürk Barajında 480 kotuna kadar -ki, şu anda su seviyesi 469 kotandadır- kamulaştır
ma bedeli olarak 320 milyar lira ve tezyidibedd olarak da 38 milyar lira ödenmiştir. Bunun 
dışında, 33 milyar lira da, tezyidibedelden ötürü mevcut borcumuz vardır. 

Atatürk Barajı için 480 kotundan itibaren 542 kotuna kadar olan mesafede de, 1990 yılı 
fiyatlarıyla tahminen 950müyar lira daha istimlak bedeli ödememiz söz konusu olacaktır. De
mek ki, şu anda, Atatürk Barajında 33 milyar liralık tezyidibedd borcuna ilave olarak, bu yıl 
sonuna kadar 490 koduna çıkacak olursak, 160 milyar liralık daha bir borcumuz gözükmekte
dir. Bunu da temin etme çalışmalarımız sürmektedir; önümüzdeki birkaç hafta içinde 480-490 
kot arasının ödemeleri yapılacaktır. 

Şimdi, tabiî, bu rakamlar, Sayın Kılıç'ın ifade ettiği rakamlardan çok değişik rakamlardır;. 
Çünkü, takdir tarihinden itibaren bir yılı aşarsa yeniden değerlendirme yapılmakta ve vatanda
şımızın zarara uğraması önlenmektedir. Tezyidibedel davaları neticdendikten sonra, yüzde 30'luk 
bir gecikme faizi ödenmekte ve bu ödeme, Millî Emlak ödeneklerinden yapılan aktarmalarla 
birlikte gerçekleştirilmektedir. 

Bütün bu işlemler, mevcut 2942 sayılı İstimlak Kanunu çerçevesinde yapılmakta hepinizin 
bildiği gibi de, Devlet Su İşleri ve diğer yatırımcı kuruluşlar, istimlak beddlerini mahallî ko
misyonların takdir ettiği bedeller üzerinden ödemektedirler. l 

Bizim yatırıma kurutuşlarımız olan Pevlet Su İşleri, Karayolları Gend Müdürlükleri ve 
diğer genel müdürlüklerimiz, bu komisyonlarda taraf değillerdir. Komisyonlara, bedd konu
sunda yapılmış bir tek müracaat yoktur, bir tek telkin yoktur. Orada, belediye meclislerince 
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seçilmiş olan, kaymakamlıkların tayin etmiş olduğu yeminli komisyon üyeleri bulunmakta ve 
onlar tarafından takdir edilen bedeller ödenmektedir. Dolayısıyla, yatırımcı kuruluşların, bu
rada, arazi fiyatları konusunda en ufak bir tesiri olmamaktadır. Üstelik de, takdir bedelleri 
birçok bölgede, birçok yörede sevinçle karşılanmakta, hatta, bazı yerlerde hiç dava açılmaksı-
zın, vatandaş, devletine teşekkür etmektedir. Vatandaşın arazisi kıymetini bulmaktadır, hatta 
kıymetinin üzerinde bile takdir edilebilmektedir. 

tskân konusunda hiçbir zorlamamız yoktur, tstimlak edilecek bölgede yaşayan vatandaş
larımızın fikirleri, anketlerle sorulmaktadır. İskâna tabi tutulmak isteyenler iskâna tabi tutul
makta, istimlak isteyenler istimlake tabi tutulmaktadır. Hükümetimiz, bu konuya çok ciddî 
yaklaşmaktadır ve vatandaşımızın -zaten kanununda emri olduğu üzere- parası peşin ödenme
yen hiçbir malı elinden alınmamaktadır. \asanın emri böyle olduğuna göre, Hükümetimiz, Ba
kanlığımız bunlara hassasiyetle uymaktadır. Vatandaşımızın, parasını peşin ödemediğimiz hiç
bir malına el koymamaktayız. 

Bu yıl içinde, Atatürk Barajındaki bazı yeni dönüm noktalarını da geçmiş bulunmakta
yız. özellikle hidroelektrik santral montajındaki, 700 tonluk yekpare rotor elemanının monte 
edilmiş olması, bizim için güzel bir dönüm noktasıdır; bu operasyon başarıyla yapılmıştır. Bu 
vesileyle de, bunu değerli parlamenterlerimize müjdelemek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükümetimizin, Bakanlığımızın, devletimizin guru
ru olan bu yatırım projeleri üzerindeki izleme faaliyetleri, yasalar çerçevesinde ve gayet ciddî 
bir şekilde sürdürülmektedir. Elbette, biraz önce ifade ettiğim rakamlar kadar, bekleyen bor
cumuz vardır. Karakaya Barajında, neredeyse trilyonu bulan bir ödemenin karşılığında, 6 mil
yar liralık bir bekleme, Atatürk Barajında da 33 milyar liralık bir bekleme vardır. Bu bekleme
lerin de, tabiî, en kısa sürede ödemeye dönüşmesi için, biraz önce izah ettiğim çerçeve içinde, 
faaliyetlerimiz, konuları izlememiz devam etmektedir. 

Arz eder, hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Z — Giresun Milletvekili Ahmet Rüştü Kurt'un, findik üreticilerinin sorunları ve ödenmeyen be
dellerine iliffcin gündem dtst konuşması 

BAŞKAN — Giresun Milletvekili Sayın Rüştü Kurt'un, fındık paralarının ödenmemesi 
nedeniyle, gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Kurt. (SHP sıralanndan alkışlar) 

AHMET RÜŞTÜ KURT (Giresun) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konuyu, Türki
ye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden, yanılmıyorsam üçüncü kez dile getiriyorum. Ancak, her 
seferinde, Hükümetten, sorunun çözümü konusunda vaatler almamıza rağmen, bugüne dek 
hiçbir çözüm getirilmediğinden ve'olay, kanayan bir yara halinde devam ettiğinden, belki bir 
faydası olur düşüncesiyle, affınıza ve müsamahanıza sığınarak, bir kez daha dile getirmek is
tiyorum. 

Fındık, benim seçim bölgemin ve de Doğu Karadeniz'in çok önemli kısmının tek geçim 
kaynağıdır. Ayrıca, Türkiye'nin de en başta gelen bitkisel ihraç ürünüdür. Ancak, ANAP Hü
kümeti, fındığa ve fındık üreticisine sırtını dönmüş, fındık Üreticisinin sorunlarına kulaklarını 
tıkamıştır. 

— 323 — 



T.B.M.M. B : 92 12 . 3 . 1991 0 : 1 

1983 yılından beri, ANAP Hükümetleri, fındığa, her seferinde maliyetinin altında fiyat 
vermiş, peşin ödeme yapmamış, fındık üreticisini anasından doğduğuna pişman etmiştir. 

1990 yılında -devletin resmî rakamlarına göre- enflasyon yüzde 70 - 75 civarlarında seyre
derken, fındığa verilen fiyat artışı yüzde 33'tür. Halbuki, 1989 ile 1990 yılı arasında, fındık 
üreticisinin yaşamak için satın almak zorunda kaldığı zorunlu ihtiyaç maddelerinin fiyatı, yüzde 
100 ilâ yüzde 150 arasında artmıştır. 

Sayın milletvekilleri, bugün tarih, 12 Mart 1991 ve şu anda, Hükümet, fındık üreticilerine 
tam 100 milyar lira borçlu durumda. Hükümet, 8 Ekim 1990 tarihinden bu yana, yani tam 
beş aydır, fındık üreticisine bir kuruş para ödememiştir. Şimdi, düşünebiliyor musunuz!.. Köy
lünün fındığı dinden alınıyor, karşılığında bey aydır tek kuruş ödenmiyor. Peki, tek geçim kaynağı 
fındık olan Karadeniz köylüsü ne yer, ne içer; borcunu nasıl öder; çoluk çocuğunun okul mas
rafını nasıl karşılar; hastasına doktor, ilaç parasını nereden bulur? Bunlar Hükümeti hiç mi 
ilgilendirmiyor? Siz, Hükümet olarak ve Sayın Başbakan olarak fındık üreticisinin bu korkunç 
durumu karşısında, vicdanınız rahat, huzur içerisinde gerçekten uyuyabiliyor musunuz? 

Sayın milletvekilleri, bir de işin diğer yönüne bakalım: Ekim 1990'da fındığını teslim eden 
bir köylü, parasını peşin alsaydı, o tarihte bir ton gübre için 280 bin Türk Lirası ödeyecekti; 
bugün ise, 560 bin Türk Lirası ödeyecek. Yine, şekerin kilosu Ekim 1990'da 1 800 lira iken 
bugün 2 400 Ura; unun çuvalı Ekim 1990'da 47 bin lira iken bugün 64 bin lira; Ekim 1990'da 
ekmeğin tanesi 500 lira iken, bugün 1 000 Türk Lirası. 

Şimdi, Sayın Başbakana ve Sayın Hükümete soruyorum: Fındık üreticisinin ödemesinin 
yapılmaması neticesinde uğradığı bu zararı kim karşılayacak; fındık üreticisinin bu zararını 
kim ve nasıl tazmin edecek? 

Sayın Başbakan, sorun ciddidir, sorun önemlidir. Olayı lütfen göz ardı etmeyiniz. Bugün 
fındık üreticisi gerçekten kan ağlamaktadır; üreticinin ağzım bıçak açmamaktadır. Karadeniz 
Bölgesi ve fındık üreticisi, her an patlamaya hazır bir bomba gibidir. Bugün, Karadeniz Bölge
sinde; Giresun, Ordu, Trabzon illerinde köyler boşalmaktadır. Köylerdeki evlerin yarısından 
fazlasının kapıları kapanmış, bacaları tütmez olmuştur. Fındık üreticileri, çaresizlikten ne ya
pacaklarını şaşırmış; çoluk çocuk, sırf karınlarını doyurmak uğruna, büyük şehirlere kitle ha
linde göç etmeye başlamışlardır. 

Bu durum, doğal olarak, Karadenizli esnafa da yansımıştır. Esnaf da çok zor durumda
dır. Artık, çeklerin karşılıksız çıkması, senetlerin protesto edilmesi, normal ve olağan haller
den sayılmaktadır/Esnafta, bu gidişle peşpeşe iflas ve dükkân kapamaların ortaya çıkacağı 
endişesi yatmaktadır. 

Sayın Başbakan, 17 Şubat 1991 günü Anavatan Partisinin ti Kongresine gelmiş olduğu Gi
resun da, Giresun Meydanında halka hitaben yaptığı konuşmada, fındık paralarının en geç bir 
hafta sonra ödenmeye başlanacağını yüksek sesle ilan etmiş ve televizyon da bu haberi 57 mil
yon insana duyurmuştur. Aradan bir ay geçti, tek bir kuruş para ödenmedi. Bu nasıl hükümet 
etme anlayışıdır? Bu nasıl Başbakanın vermiş olduğu sözdür? Bir Ba'şbakamn Türkiye televiz
yonlarından 57 milyona vermiş olduğu söz bu kadar değersiz midir? 

Şimdi, Karadenizli fındık üreticisi soruyor: "Biz Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanının 
verdiği söze inanmazsak, kimin sözüne inanacağız?" 
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Başbakan Sayın Yıldırım Akbulut, verdiğiniz sözde durup durmamak sizin kendi sorunu-
nuzdur; ama Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık müessesesini yıpratmaya hakkınız yoktur. Bu 
müesseseyi korumak zorundayız. 

Sayın hemşerim, Sanayi ve Ticaret Bakam, geçen sefer de -aynı konuyu dile getirdiğimde-
cevaben yapmış olduğu konuşmada, bunu, Türkiye Büyük Millet Meclisine "seçmene selam" 
düşüncesiyle getirdiğimden bahisle, konuyu çok hafif bir şekilde geçiştirmişti. 

Sayın milletvekilleri, konu, gerçekten, bu kabil ele alınırsa, konuya bu şekilde yaklaşılır
sa, Sayın Bakanın, Sayın Hükümetin ve Sayın Başbakanın konuya yaklaşımı bu derece gayri 
ciddî ise, vay geldi benim fındık üreticisi köylümün başına... Daha çok bekler parasını almak için. 

Sayın Başbakan, o bölgenin bir çocuğu, bir milletvekili olarak sizden istirham ediyorum; 
durum, gerçekten, burada anlattıklarımdan çok daha vahimdir; lütfen, olayın üzerine eğiliniz. 
17 Şubat 1991'de Giresun Meydanında verdiğiniz sözü tutunuz. Kendi partinizin herhangi bir 
il kongresi için ayırdığınız zamanın, onda birini de, beş aydır parasını alamayan fındık üretici
sine ayırınız, onların sorunlarına eğiliniz ve lütfen bu sorunu hallediniz. 

Sorunu, "efendim, ne yapalım? Fındık üretimi çok fazla, tüketimi az, ihracat tıkandı, ih
racat yapamıyoruz. Bu nedenle, parayı ödeyemiyoruz" gibi bir yaklaşımla ele almak da, son 
derece tehlikeli bir gidiştir. 

Soruyorum; sekiz yıldır hükümettesiniz, madem böyle bir sorun var, ortaya hangi ciddî 
konuyu getirdiniz? Meclise, Hükümete ve Türkiye kamuoyuna, arz ve talep dengesi, üretim 
ve tüketim dengesi konularından hangisini getirdiniz? 

Ben burada sizlere, şahsım ve partim adına söz veriyorum; bu konuyu ciddî olarak dile 
getirin, ciddî olarak ortaya koyun, size sonuna kadar destekçiyiz; ama ne yazık ki, sizden şim
diye kadar böyle bir yaklaşım bulamadık ve bundan sonra da bulacağımızı zannetmiyorum. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurt. 

3. —izmir Milletvekili Neccar Turkcan'm, izmir Büyükşehir Belediyesinin ihalesini yaptığı ithal 
otobüslerin kredisinin gecikmesine ilifkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Son Konuşmacı, tzmir Milletvekili Sayın Neccar Türkcan, İzmir Belediye
since ihalesi yapılmış toplutaşım araçlarına açılması gerekli kredilerdeki gecikmeler hakkında 
söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Türkcan. 

NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; tzmir Büyük
sehir Belediyesinin açtığı 260 körüklü otobüs ihalesinin bütün işlemleri tamam olmasına rağ
men, kredi işlemlerinin Hükümette bir türlü bitirilmemesi üzerine söz almış bulunuyorum. Bu 
vesileyle, değerli milletvekili arkadaşlarıma, en içten saygılar sunarım. 

Değerli arkadaşlarım, 260 adet körüklü otobüs için 7.11.1989 tarihinde açılan ihaleyi, Ma
caristan'ın tkaruz firması kazanmıştır ve otobüsler gerçekten, MAN motor ve sağlam şasisiyle 
ülkemiz şartlarına göre çok iyidir ve yeni yapılanma içine giren Macaristari'a çok ucuz fiyatla 
ihale edilmiştir. 

Macaristan'daki ücret ucuzluğu ve kâr payının az olması, en azından bir otobüs yerine 
iki otobüs almayı sağlayacaktır. Ancak, bu fiyat damping değildir. Antidamping yasasıyla olayın 
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ilgisi yoktur. Macaristan'da kârın az oluşu ve ücretlerin düşük olması, fîyatı ucuza getirmekte
dir. Üstelik, ithal motora gümrük vergisi koymamaktadır. Ucuzluğun sebebi büyük ölçüde budur. 

Üç yıl ödemesiz, beş yıl ödemeli alınacak bu otobüsler, tzmir halkının, yağmur-çamur, 
soguk-sıcak saatlerde duraklarda beklemesini önleyecektir; ancak, Hükümet, teminatlarını gös
teren belediyeye kefil olursa... 

ihale süresi neredeyse geçecek duruma geldi. Sayın Hükümetten, bir an önce -olaya sıcak 
bakarak- konunun sonuçlanması için gerekli desteği izmirlilere sağlamasını istiyoruz. 

Burada, kullanılacak krediyi, Hükümet, belediye başkanına sağlamayacak, tzmir halkına 
sağlayacaktır. Sayın Güneş Taner'in, Belediye Başkanı Sayın Yüksel Çakmur'la bir geçimsizli
ği varsa, bu, ikisi arasındadır; aralarındaki bu meselenin faturasını tzmir halkına ödetmeye 
kimsenin hakkı yoktur. 

Sayın Güneş Taner'le dışarıda ikili konuşma yaptığımızda, buna niye destek vermediğini 
kendisine sorduk. En ucuz arabanın bu olduğunu, 142 milyon liraya ihale edildiğini; Türkiye'
deki araçların ise 540 milyon lira olduğunu, bir araba fiyatına üç araba alınabileceğini söyleye
rek, bir an evvel bu kredi olanağının sağlanmasını istediğimizde, Sayın Taner bize, "Bu antidam-
ping yasasına aykırı düşüyor, bunun çok gürültüsü oldu, biz bunun için ayrıca para ödemek 
zorundayız" dedi. 

Değerli arkadaşlarım, hepinizin bildiği gibi bizim tekstil sanayimiz, Uzakdoğu'dan, çok 
ucuz fiyata, ipekli, diğer mallar ve kumaş geldiği için, felce uğradı; o antidamping yasası ol
muyor... Yani, Macaristan, motorunu gümrüksüz getirttiği ve ucuz emekle ürettiği, kârı da az 
koyduğu için çok ucuza mal ettiği arabayı, yine ucuza verdiği zaman, patronların hoşuna git
medi diye, bunu, Hükümetin, "antidamping yasasına aykırı" deyip geri çevirmeye hakkı yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, tzmir Belediyesinin ESHOT Genel Müdürlüğü, 787 otobüs ve 81 
troleybüsle taşımacılık hizmetini yerine getirmektedir. Bu araçlar çok eskidir, yolda kalıyor, 
değişen parçaları çok çabuk yıpranıyor ve bunun sıkıntısını da, durakta bekleyen ve araba bo
zulduğu için yolda kalan vatandaş çekiyor. 

260 arabanın ihalesi yapılmıştır; ama, Hükümet gerekli belgeleri imzalayacak, ondan sonra 
da bu iş bitecek; bunu bekliyoruz. 

tzmir Büyükşehir Belediyesi, bu araçlar için, Ziraat Bankasının kefaletini üç parça gayri
menkul karşılığı sağlamaya çalışmıştı. Ziraat Bankası, hazırladığı ekspertiz raporunda, bu mallan 
yeterli gördüğü halde, ihaleden tam bir yıl sonra teminat mektubu vermekten vazgeçmiştir. Böy
lece, bir yıl gecikmiş olundu... 

Şimdi, Ziraat Bankası bu teminat mektubunu vermeyince, Belediye bunu Tütünbank'tan 
temin etme durumuna giriyor; fakat, Tütünbank'ın teminat mektubu yeterli olmadığı için, kredi 
limitinin yüzde 40 artırılması lazım geliyor. Bunun üzerine, 9.10.1990'da 13536 sayılı yazıyla 
Devlet Planlama Teşkilatına başvuran Tütünbank'ın kredi limitinin yüzde 40 artırılması uy
gun görülüyor ve kredi limitinin yüzde 40 artırılması için Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına 
başvurulması gerektiği bildiriliyor. Yapılan başvuru, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tara
fından kabul edildiği halde, Sayın Güneş Taner, bu işin siyasî olduğunu öne sürerek engellemiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bu izmirliler ANAP'lılara da oy verdi; ama, az oy verdiler diye, 
onları cezalandırmaya kimsenin hakkı yok. Yani, burada ne Yüksel Çakmur'un kara gözüne, 
kara kaşına verilecek bir kredi söz konusu, ne de Güneş Taner'in keyfi gelirse kredinin verilmesi 
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söz konusu. Sayın Başbakan, böyle durumlarda hemen müdahale etmelidir. Bir bakan, bir be
lediye başkanının kaşını, gözünü beğenmedi, tavrını beğenmedi diye oraya gidecek olan hiz
meti engelleyemez ve engellemeye de hakkı yoktur. Çünkü bu, iki belediye başkanı veyahut 
da bakan arasındaki mesele değildir; bu, beldenin insanlarını yakından ilgilendirmektedir. Onun 
için, bugün piyasada değeri 540 milyon lira olan otobüsü "Ben, 142 255 480 liraya vereceğim" 
diyen Macaristanın tkarus firmasından alınması için, Hükümetten, gerekli yardımı yapmasını 
bekliyoruz. 

Bunun için söz almış bulunuyorum. Bu yardımı Hükümetten beklemek, hem bizim, hem 
izmirlilerin en doğal hakkıdır. Hükümetin bu sorunu en kısa zamanda çözeceğine inanarak, 
Yüce Meclise saygılar sunuyor, teşekkür ediyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Türkcan. 
Gündem dışı konuşmalar bitmiştir. 
Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
L — Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine gidecek olan Cumhurbaşkanı Turgut Ozal'tn dönü

şüne kadar, Cumhurbaşkanlığına, TBMM Başkanı ismet Kaya Erdem'in vekillik edeceğine ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/1575) 

BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" kısmında, bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi vardır; bil
gilerinize sunuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, Ukrayna, Kazakistan ve Azerbaycan Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetleri Cumhurbaşkanları ile 11 • 16 Mart 1991 tarileri arasında resmî görüşme
lerde bulunacağımdan, dönüşüme kadar, Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sasının 106 ncı maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı t. Kaya Erdem vekâ
let edecektir. 

Bilgilerinize sunarım. 
Turgut özal 

Cumhurbaşkanı 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — 24.2.1983 Tarih ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savalar Kanununun 75 inci Maddesinin 
Birinci Fıkrası ile 19.3.1969 Tarih ve 1136 saydı Avukatlık Kanununun 5 inci Maddesinin (b) Bendi
nin Değiştirilmesi Hakkında 3700 saydı Kanunun bir daha görüşülmek üzere geri gönderildiğine ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1574) 

BAŞKAN — 27.2.1991 tarihli 3700 numaralı Kanunun bir daha görüşülmek üzere geri 
gönderildiğine dair, Cumhurbaşkanlığının bir tezkeresi vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 28 Şubat 1991 tarih ve 4090 - 18767 sayılı yazınız. 
ilgideki yazınıza ekli olarak gönderilen 27.2.1991 tarih ve 3700 sayılı "24.2.1983 Tarih ve 

2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 75 inci Maddesinin Birinci Fıkrası ile 19.3.1969 
Tarih ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 5 inci Maddesinin (b) Bendinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun, incelenmiştir. 
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1. — Kabul edilen Kanunun çerçeve 1 inci maddesi ile 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Kanununun 75 inci Maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiştir. 

Hâkimler ve Savcılar Kanununun 75 inci maddesi, "Disiplin Cezalarının Sicilden Silinmesi" 
başlığını taşımaktadır. 

Mevcut birinci fıkrada, meslekten çıkarma ve yer değiştirme cezalarından başka bir disip
lin cezası verilen hâkim ve savcılar, uyarma, aylıktan kesme ve kınama cezalarının uygulanma
sından itibaren dört yıl, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesini durdurma cezasının uygu
lanmasından itibaren altı yıl geçtikten sonra Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna başvur
mak suretiyle verilen bu disiplin cezalarını sicillerinden silinmesi yolunda istekte bulunma haklan 
mevcuttur. 

Görüldüğü üzere, disiplin cezaları arasında yer alan (Meslekten çıkarma) ve (yer değiştir
me) cezaları kapsam dışı bırakılmış, başka bir ifade ile, bu tür disiplin cezalarının, aradan ne 
kadar süre geçerse geçsin sicilden silinemeyeceği kabul edilmiştir. 

Buna karşılık getirilen düzenleme ile 2802 sayılı Kanunun 68 inci Maddesinin ikinci fıkra
sının (e) ve (0 bentlerine göre verilen yer değiştirme cezaları hariç olmak üzere, 68 inci madde
nin ikinci fıkrasının (a),(b),(c) ve (d) bentlerine göre verilen yer değiştirme cezaları uygulanma
larından itibaren yedi yıl geçtikten sonra yapılan müracaat üzerine Hâkimler ve Savcılar Yük
sek Kurulunca sicillerden silinebilecektir. Hâkimler ve Savcılar Kanununda (Yer değiştirme ce
zası) önemli bir mahiyet arz etmektedir. Şöyle ki; 

Hâkimler ve Savcılar Kanununun 32 nci maddesine göre, meslek hayatı boyunca bir defa 
dahi yer değiştirme cezası alan bir hâkim veya savcının birinci sınıfa ayrılması mümkün değil
dir. Bunun sonucu olarak, yer değiştirme cezası alan bir hâkim ve savcının Yargıtay ve Danış
tay üyeliğine seçilmesi ve Adalet Bakanlığında genel müdür, Teftiş Kurulu Başkanı, Müsteşar 
Yardımcısı ve Müsteşar olması kanunen imkânsızdır. 

Bunun yanında, 2802 sayılı Kanunun derece terfıini düzenleyen 21 inci maddesinde de, 
bu tür yer değiştirme cezası alanların derece yükselmesine tabi tutulamayacakları açıklanmıştır. 

Bu kadar önemli bir mahiyet arz eden bir konuda Hâkimler ve Savcılar Kanununun mev
cut maddeleri bir tarafa bırakılarak, yer değiştirme cezalarının uygulanmasında da, silme esa
sının getirilmesinin ne derece yerinde olduğu, Yüce Meclisin takdirlerine sunulmaktadır. 

Konuyu bir misalle anlatmak gerekirse; 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 68 
inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince, kusurlu veya uygunsuz hareket ve ilişkile
ri ile mesleğin şeref ve nüfuzunu veya şahsi onur ve sayısını yitirmesinden dolayı hakkında ana
yasal bir kuruluş olan Hâkimler ve Savalar Yüksek Kurulunca yer değiştirme cezası verilen bir 
kişi, aradan yedi yıl geçtikten sonra (mesleğin şeref ve nüfuzunu veya şahsi onur ve saygınlığını 
yitirmiş) olmasına rağmen, bu tür bir disiplin cezasının sicilinden silinerek terfiine ve birinci 
sınıfa ayrılmasına imkân sağlanmasının yerinde olup olmadığını düşünmek gerekmektedir. 

2. — Kanunun çerçeve 2 nci maddesi ile 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 5 inci maddesi
nin (b) bendi değiştirilmiştir. 

Avukatlık Kanununun 5 inci maddesinin (b) bendinin bugünkü şekli aşağıya aynen alın
mıştır. 
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' *b) Kesinleşmiş bir disiplin kararı sonucunda, hâkim, memur veya avukat olma niteliği
ni kaybetmiş olmak." 

\apılan değişiklikle, fıkra aşağıdaki şekle dönüştürülmüştür. 
"b) Kesinleşmiş bir disiplin kararı sonucunda, memur veya avukat olma niteliğini kay

betmiş olmak veya 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 68 inci maddesinin (e) ve (f) 
bentlerinde yazılı sebeplere dayalı olarak aynı kanunun 69 veya 70 inci maddeleri uyarınca mes
lekten çıkarılmış bulunmak, (Ancak 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 68 inci mad
desinin (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yazılı fiillerden dolayı kesinleşmiş bir disiplin kararı so
nucunda hâkimler ve sava olma niteliğini kaybetmiş olanların barolara kayıt ve kabulleri Türkiye 
Barolar Birliği Yönetim Kurulunun takdir ve kararına bağlıdır.)" 

Avukatlık Kanununun 5 inci maddesinin (b) bendinde yapılan değişiklik, 2802 sayılı Hâ
kimler ve Savcılar Kanununun 75 inci maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikten kay
naklanmaktadır. 

Genel kaide olarak, hâkimlik ve savcılık mesleğinden çıkarılan kişilerin avukat olmaları 
mümkün değildir. 

Avukatlığın amacı 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 2 nci maddesinde de açıklandığı gibi; 
hukukî münasebetlerin düzenlenmesine, her türlü hukukî mesele ve anlaşmazlıkların adalet 
ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesine ve genellikle hukuk kurallarının tam olarak uy
gulanması hususunda yargı organları ve hâkimlerle resmî ve özel kurul ve kurumlara yardım 
etmektir. 

Avukat, bu amaçla hukukî bilgi ve tecrübesini adalet hizmetine ve kişilerin yararlanması
na tahsis etmektedir. 

Yukarıda da arz edildiği gibi, Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre yer değiştirme cezası 
alan bir hâkim ve savanın terfi etmesi mümkün değildir. Bu şekilde birden fazla yer değiştir
me cezası alan bir kişi de Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca meslekten çıkarılmaktadır. 

Kabul edilen bu madde ile meslekten çıkarılan bir kişi, hâkimlik ve savcılık görevini yapa
maz duruma gelmiş iken, aynı derecede önemli olan ve kamu hizmeti niteliğinde sayılan avu
katlık yapabilecektir. 

Getirilen bu düzenleme Hâkimler ve Savalar Kanunu ile Avukatlık Kanunu arasında bir 
çelişki yaratacak nitelikte görülmektedir. 

Bu düşüncelerle 27.2.1991 Tarih ve 3700 Sayılı 24.2.1983 tarih ve 2802 sayılı Hâkimler ve 
Savalar Kanununun 75 inci Maddesinin Birinci Fıkrası ile 19.3.1969 Tarih ve 1136 Sayılı Avu
katlık Kanununun 5 inci Maddesinin (B) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Anayasa
nın 89 uncu maddesi gereğince bir defa daha görüşülmek üzere iade edilmiştir. 

Arz olunur. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — Ölüm cezasına hükümlü Selahattin Şimşek hakkındaki dava dosyasının geri verilmesine iliş
kin Başbakanlık tezkeresi (3/157Ç) 

BAŞKAN — Başbakanlığın, bir geri isteme tezkeresi vardır; okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: a) 27.11.1987 gün ve 08-3-301-20441 sayılı yazımız. 
b) Millî Savunma Bakanlığının 27.2.1991 gün ve MtY: 24-10-87/As. Adi. tşl. thb. Yet. As. 

Czev. S. sayılı yazısı. 
Taammüden adam öldürmek suçundan ölüm cezasına mahkûm edilen Selahattin Şimşek'e 

ait dava dosyası ilgi (a) yazımız ekinde gereği yapılmak üzere sunulmuştu. 
Hükümlünün 3679 Sayılı 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril

mesine Dair Kanundan yararlandırılmak suretiyle hakkında verilip kesinleşen ölüm cezası, mü
ebbet ağır hapis cezasına çevrilmiş bulunduğundan, adı geçen hükümlü hakkındaki dava dos
yasının, Millî Savunma Bakanlığına tevdi edilmek üzere Başbakanlığa iade edilmesini arz ederim. 

Yıldırım Akbulut 
Başbakan 

BAŞKAN — Adalet Komisyonunda bulunan dosya, geri verilmiştir. 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMA
SI ÖNERGELERİ 

1. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 11 arkadaşının, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile bağlı kuruluşlarının 
yönetim, denetim ve danışma kurullarını 1967yüt basından itibaren atananların öğrenim durumu ve meslekleri ile 
bu kişilere yapdan aylık ödemeleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına üifkin önergesi (10/143) 

BAŞKAN — Bir Meclis araştırması vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kökü Atatürk dönemine dayanan ve son yıllarda ulusal gelire katkıları beşte bir gibi önemli 

bir paya ulaşan KİT'ler, ANAP iktidarlarının sürekli hedef tahtası haline gelmiştir. 

"özelleştirme" adı altında gündeme getirilen garip politiklar sonucu, KİT'leri haraç-mezat 
satmak ve bunun altyapısını oluşturmak için, ANAP iktidarları kasıtlı bir tavır sergilemişler
dir. Bir yandan KİT'lerin zarar ettikleri ve ekonomiye yük oldukları propagandası yapılırken, 
diğer yandan bu kuruluşlar, ehil olmayan ellere teslim edilerek, ekonomik olmayan kurallarla 
yönetilmesi teşvik edilmiştir. Böylece, KİT'lerin başarısız olması ve gözden düşürülerek satıl
ması amaçlanmıştır. 

Bu anlayışın sonucu olarak KİT'ler bugün, iktidar partisine mensup olan ve işsiz kalmış 
eski politikacılarla, eş-dost ve akrabaların havadan para kazandıkları kurumlar haline getiril
miştir. Bu kuruluşların yönetim, denetim ve danışma kurulları, konularından habersiz, yeterli 
eğitimden yoksun kişiler ve özellikle de, ANAP'Iı eski milletvekili, eski belediye başkanları 
ile yine ANAP'ın il-ilçe yönetimleri ve hatta il-ilçe delegelerine parsellenmiştir. Kit'ler parti 
içi çekişmelerinde ve hizip çatışmalarında, menfaat dağıtarak avantaj sağlamada araç olarak 
kullanılmaktadır. Keza yine ANAP İktidarında bu kuruluşlar, Başbakan, bakan ve milletveki
li yakınlarının aydan aya dolgun maaşlarını almak için uğradıkları, bazı bürokratlarla emekli 
paşaların ek gelir kaynağı olan ve papatyalarla eşlerinin emrine sunulan arpalıklar halindedir. 
Kısaca bugün, KİT yönetimlerine yapılan atamalarda, partizanlığın ve eş-dost, akraba kayır
macılığının en pervasızlığını görmek mümkündür. 
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KİT'lerin zarar ettikleri nedeniyle, bir yandan bu kuruluşların ürettiği mal ve hizmetlere 
sürekli zam yapılırken, diğer yandan da bu kuruluşların, yönetim, denetim ve danışma kurul
larını, atandıkları yeri ve konusunu bilmeyen partililer, Başbakan ve bakan yakınları ile emekli 
paşalar ve papatyalarla doldurmak, kelimenin tam anlamıyla, bu kuruluşlan torpillemek ve 
bedelini de halka ödetmek demektir. Çünkü, atandıkları kurumla hiçbir faydası olmayan bu 
kişilere, hem boş yere yüklü paralar ödenmekte ve hem de bu kuruluşlar ehil olmayan ellere 
teslim edilmiş olmaktadır. 

KİT'lerin yönetim, denetim ve danışma kurullarında görev yapanlara, maaş-ikramiye ve 
huzur hakkı olarak, her yıl 15 milyarın üzerinde para ödenmektedir. Dolayısıyla, KİT ürünle
rine hemen her ay yapılan zamlarla, halkın cebinden ve sofrasından toplanan paraların büyük 
bir bölümü bu kişilere akıtılmaktadır. Bu yolla KİT'ler ve halk, iktidar eliyle bu kuruluşlara 
atanan, ANAP'a gönül vermiş kişiler tarafından sömürülmektedir. 

Bu nedenlerle, 1987 yılı başından itibaren, KİT'ler ve bağlı kuruluşların yönetim, denetim 
ve danışma kurullarına atananların kimler olduğu, öğrenim ve mesleklerinin ne olduğu ve bu 
kişilere her ay ödenen maaş, ikramiye ve huzur hakkı tutarlarının ne kadar olduğunun tespiti 
için, Anayasanın 98 ve Meclis İçtüzüğünün 102 nci maddesi gereğince bir Meclis araştırması 
açılmasını arz ederiz. 

Ahmet Ersin Vedat Altun 
İzmir Kars 

İrfan Gürpınar Yaşar Yılmaz 
Kırklareli Ankara 

Abdullah Sedat Doğan Rüştü Kurt 
' Adana Giresun 
Eşref Erdem Turhan Hırfanoğlu 

Ankara Hatay 
Erol Güngör Mahmut Keçeli 

İzmir Adana 
Mehmet Tabir Köse Kenan Süzer 

Amasya Tokat 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge, gündemde yerini alacak, Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön-

görüşme, sırasında yapılacaktır. 

2. — Tunceli Milletvekili Orhan MU Ytldtrtm ve 23 arkadaştnm, kararsız ve basiretsiz tutumu 
üe ülkemizdeki terör olaylarmm kaygı verici boyutlara yükselmesinde sorgulamalarda insanlarvı ölmesinde 
ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki olayların meydana gelmesinde pay sahibi olduğu ve bu olaylar karsı
sında aze düştüğü iddiasıyla içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu hakkında gensoru açılmasına ilişkin önerge
si (11/19) 

BAŞKAN — Bir gensoru önergesi vardır. 

önerge, bastırılıp, sayın üyelere dağıtılmıştır. 

Gensoru önergesini okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye'yi 1980-1983 arası askerî yönetimle birlikte yöneten iktidar partisi yöneticileri, 

1983'ten sonra sivil görüntü altında ülkeyi siyasal, toplumsal ve ekonomik anlamda iflasın eşi
ğine getirmiştir. 

Hükümet, bir yandan liberalleşme görüntüsü vermeye çalışırken, bir yandan da toplum
sal muhalefeti etkisiz kılmak, çağdaş gelişmeyi engellemek için baskı ve terör politikasına hız 
vermektedir. 

ANAP İktidarı, düşünce özgürlüğünü egelleyen TCK'nun 141, 142 ve 163 üncü maddele
rinin ceza sistemimizden çıkarılması ve anadiller üzerindeki yasağın kaldırılması girişimini oya
lamakta, savaş bahanesine sığınarak grevleri ertelemekte, hak ve özgürlükleri fiilen işlemez hale 
getirmekte, işkence ve terörün yaygınlaşmasına bilerek yol açmaktadır. 

Son zamanlarda peş peşe düzenlenen operasyonlar, kapatılan dernekler, şube ve karakol-
lardaki sorgulamalarda meydana gelen ölüm olayları (son bir ay içinde sorgulamada 5 kişi öl
müştür) dikkat çekici boyut kazanmıştır. Ayrıca, ülke düzeyinde siyasal şiddet sonucu öldür
me olayları ile gasp ve soygun gibi eylemler hızla çoğalmış, İçişleri Bakanlığı bu konuda başa
rısız kalmıştır. 

özellikle son ölüm olayları, Sımak tünde Türkiye Kömür işletmesine ait kömür ocakla
rında jandarmanın önce vatandaşların yük hayvanlarına ateş açarak öldürmesi, akabinde yurt
taşların üzerine ateş açarak iki sivilin ve bir askerin ölümüne sebebiyet verilmesi, bir kaç kişi
nin yaralanması, iki gün sonra idil ilçesinde vatandaşla güvenlik güçlerinin karşı karşıya geti
rilmesi ve bu yüzden çıkan çatışma nedeniyle iki yurttaşımızın yaşamını yitirmiş olması hem 
toplumda kaygı uyandırmış ve hem de acaba gündeme gelen "anti-terör" yasasında iç güven
lik güçlerine öldürme yetkisi verilmesi amacının gerekçesinin hazırlandığı sorusunu gündeme 
getirmiştir. 

Doğu ve Güneydoğu Bölgesinde yıllardır sürdürülegelen dil ve kültür yasağının meydana 
getirdiği ıstırabın, ekonomik çarpıklığın getirmiş olduğu yoksullukla pekiştirilmesi yetmiyor
muş gibi, insanlara pislik yedirecek derecede ileri götürülen zulüm, nihayet insanların öldürül
mesiyle doruğa ulaşmıştır. 

Iktidann tüm bu uygulamalarının temelinde halk yığınlarının toplumsal muhalefetini en
gelleme amacı yatmaktadır; ama başarılı olamamaktadır, iktidar, çaresizlik içinde çırpınmak
tadır. Günlük basında yer alan demeçleri izlemek bile bu çaresizliği anlamaya yeterli olmaktadır. 

Pek çok suçsuz insanlarımız televizyon reklamlarında, televizyon-polis işbirliği neticesi, 
kamuoyuna hain, cani, katil ve gaspçı olarak tanıtılmaktadır. 

Tüm bu uygulamalarla ilgili içişleri Bakanı tam bir acz içindedir. 

Sayın Cumhurbaşkanı, televizyon ekranından, Sayın içişleri Bakanının ülkede cahiliye dev
rine dönüşü özleyen anti-laik hareketler içinde olduğu suçlamasında bulunmuştur. 

Sayın içişleri Bakanı bir taraftan Sayın Cumhurbaşkanınca çeşitli konularda suçlanmış, 
diğer taraftan Türkiye'de yayınlanan bir dergi tarafından ağır suçlamalara hedef olmuştur. Kuşku 
yok ki, Türkiye'deki terör olaylarının kaygı verici boyutlara yükselmesinde, sorgulamalarda 
insanların ölmesinde, Doğu ve Güneydoğu'da meydana gelen olaylarda Sayın içişleri Bakanı
nın kararsızlığı, basiretsiz tutumu ve olaylara hâkim olamamasının ciddî payı vardır. Sayın Ba
kan, bütün bunlardan sorumludur. 
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Yukarıda sunduğumuz nedenlerle içişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu hakkında Ana
yasanın 99 uncu, tçtüzüğün 107 inci maddesi uyarınca gensoru açılmasını arz ve talep ederiz. 

Orhan Veli Yıldırım 
Tunceli 

Ömer Çiftçi 
Ankara 

Erdal Kalkan 
Edirne 

İbrahim Tez 
Ankara 

Mehmet Tahir Köse 
Amasya 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

Kenan Süzer 
Tokat 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Ali Haydar Erdoğan 
istanbul 

Abdullah Sedat Doğan 
Adana 

Eşref Erdem 
Ankara 

Mahmut Keçeli 
Adana 

Mehmet Kahraman 
Diyarbakır 

Yaşar Yılmaz 
Ankara 

Turhan Hırfanoğlu 
Hatay 

Vedat Altun 
Kars 

Tevfik Koçak 
Ankara 

Erol Ağagil 
Ankara 

Etem Cankurtaran 
tçel 

A. Rıza Sirmen 
Kocaeli 

frfan Gürpınar 
Kırklareli 

Rüştü Kurt 
Giresun 

Erol Güngör 
tzmir 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 

D) ÖNERİLER 
a) Danışma Kurulu Önerileri 
1. — (11/19) esas numaralı gensoru önergesinin, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak işler" 

kısmında yer almasına ve görüşülme gününe ilişkin Danışma Kurulu önerisi 
BAŞKAN — Okunmuş bulunan gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı husu

sundaki görüşme gününe dair, Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup oylarınıza su
nacağım: 

Danışma Kurulu önerisi 
No: 83 Tarih : 12.3.1991 
Danışma Kurulunun 12.3.1991 Salı günü yaptığı toplantıda, aşağıdaki önerinin Genel Ku

rulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 
E. Yıldırım Avcı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı V. 

ANAP Grubu Başkanvekili SHP Grubu Başkanvekili 
Ülkü Güney Onur Kumbaracıbaşı 

DYP Grubu Başkanvekili 
Vefa Tanır 
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öneri : 
11.3.1991 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve okunmuş bulunan (11/19) Esas Numara

lı Gensoru önergesinin Gündemin "özel Gündemde Yer Alacak İşler" Kısmında yer alması 
ve Anayasanın 99 uncu maddesi gereğince gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüş
melerin Genel Kurulun 19.3.1991 Salı günkü Birleşiminde yapılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
1. — 2-3 Nisan 1991 tarihlerinde Madrid'te düzenlenecek AGIK Parlamenter Asamblesinin ku

rulmasına ilişkin toplantıya TBMM'yi temsilen altı kişilik Parlamento heyetinin katûmastna ilişkin Baş
kanlık tezkeresi(3/1577) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup oy
larınıza sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
İspanya Senato ve Millet Meclisi Başkanlarının, Başkanlığımıza gönderdiği bir mektupla, 

AGtK Paris Şartında alman kararlar kapsamında, AGtK'in bir Parlamenter Asamblesinin ku
rulmasına ilişkin konulan tarUşmak üzere 2-3 Nisan 1991 tarihlerinde Madrid'te AGtK üyesi 
ülkeleri parlamenterlerinin katılacağı bir toplantı düzenleneceği bildirilmiştir. 

Söz konusu toplantıya Türkiye Büyük Millet Meclisinden de 6 kişilik bir parlamento hê  
yetimizin katılması istenmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dışişlerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Ka
nunun 9 uncu maddesi uyarınca anılan toplantıya katılma hususu Genel Kurulun tasvibine 
sunulur. 

t. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

BAŞKAN — Tezkereyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Gündemin, "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması yapılmasına Dair öngörüşmeler" kıs
mına geçiyoruz. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu ve 24 arkadaşının, kanun hükmünde kararnamelerle ilgili 
olarak Hükümetçe yapılan uygulama konusunda (8/27); Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 14 arkadaşının, 
kanun hükmünde kararnamelerle ilgili olarak Hükümetçe yapılan uygulamalar konusunda (8/28) genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergeleri (8/27, 8/28); (Devam) 

BAŞKAN — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu ve 24 arkadaşının, kanun hükmünde karar
namelerle ilgili olarak Hükümetçe yapılan uygulama konusunda (8/27); Hatay Milletvekili Ali 
Uyar ve 14 arkadaşının, kanun hükmünde kararnamelerle ilgili olarak Hükümetçe yapılan 
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uygulamalar konusunda (8/28); Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergelerinin öngörUşmelerine kaldığımız yerden de
vam ediyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
Geçen birleşimde, görüşmeleri birlikte yapılan genel görüşme önergelerinin öngörüşmde-

ri tamamlanmış, oylamasında kalınmıştı. 
Şimdi, önergeleri tekrar oylarınıza sunacağım. 

ALÎ U\AR (Hatay) — Sayın Başkan, karar yetersayısını arayın lütfen. 

BAŞKAN — önergeleri oylarınıza sunuyorum: Genel görüşme açılmasını kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Karar yetersayası yoktur. 

Birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.35 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 16.55 

BAŞKAN : Baskahvekili E. Yıldırım Aya 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertugrul Ünlü (Bursa), Ali Sami Akkaş (Balıkesir) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 92 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

Müzakerelere, kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu ve 24 arkadaşının, kanun hükmünde kararnamelerle ilgili 
olarak Hükümetçe yaptlan uygulama konusunda (8/27); Hatay Milletvdiüi Ali Uyar ve 14 arkadaşının, 
kanun hükmünde kararnamelerle ilgili olarak Hükümetçe yaptlan uygulamalar konusunda (8/28) genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergeleri (8/27, 8/28); (Devam) 

BAŞKAN — Sayın Topçu ve Sayın Uyar'in önergelerinin müzakereleri geçen birleşimde 
tamamlanmış ve oylamasında kalınmıştı. 

Biraz önce de karar yetersayısı bulunmadığı için oylamaya ara vermiştik. 
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Şimdi, önergeyi tekrar oylarınıza sunacağım: Genel görüşme açılmasını kabul edenler... 
Karar yetersayısı yine bulunamamıştır. 

Birleşime ara versek de karar yetersayısı yine bulunamayacağı kanaatine varıldığından, 
gündemdeki kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 13 Mart 1991 Çarşamba günü 
-daha evvel alınan karar gereğince- saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saat : 16.57 

• • 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Başbakan tarafından tele-bastn toplantısında Bay

burtlulara hitaben yapıldığı iddia edilen konuşmaya ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı Ah
met Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı cevabı (7/1841) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularıma Başbakan Sayın Yıldırım Akbulut tarafından yazılı yanıt verilmesi

ne aracılığınızı dilerim. Saygılarımla. 22.1.1991 
Cumhur Keskin 

Hakkâri 

1. — Bayburtlularla yaptığınız Tele-Basın Toplantısında, "Amacımız diktatör zihniyetti 
Saddam'm idaresine son vererek Orta Doğu'ya demokrasiyi getirmektir." Dediğiniz doğru 
mudur? 

2. — Doğru ise; Saddam'ı devirmek ve Orta Doğu'ya demokrasi getirmek girişimleri, bu 
ülkelerle Türkiye arasındaki hangi anlaşmalara dayanmaktadır? 

Türkiye ile Irak'ın da içinde bulunduğu Orta Doğu devletleri arasında himaye eden devlet-
himaye altında devlet (Protectorat, Protectorate) ilişkisi var mıdır? Varsa; hangi anlaşmalara 
dayanmaktadır? 

3. — Böyle bir anlaşma yok ise; Saddam'ı devirmek ve Orta Doğu'ya demokrasiyi cetir-
mek amacıyla Irak'a yapılan müdahale bu devletin iç işlerine karışmak değil midir? 

T.C. 
Dışişleri Bakanlığı 6.3.1991 

Siyaset Planlama Dairesi Başkanlığı 
Sayı : SPLD/5000 - 784 - 107 

Konu : C. Keskin'in soru önergesi hk. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Başbakanlığa muhatap 31 Ocak 1991 gün ve 7/1841-6696/29942 sayılı yazıları. 
Hakkâri Milletvekili Sayın Cumhur Keskin'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ilgi yazı

ları ekindeki yazılı soru önergesinin Sayın Başbakanımız adına tarafımdan cevaplandırılması 
uygun bulunmuş olup, sözkonusu önergeye verilen cevap ilişikte takdim edilmektedir. 

Saygılarımla arz ederim. 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 

Dışişleri Bakan 
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Hakkari Millevtekili Sayın Cumhur Keskin'in 
Soru önergesinin Cevabıdır 

22.2.1991 

Sayın Başbakanın Bayburtlulara mesajında, Körfez krizinden sonraki dönemde daha öz
gür ve demokratik bir düzen ihdasının Irak halkının beklentilerine cevap verebileceği yolunda 
ifade ettiği düşünceler, bir temenni niteliğindedir. Benzer temennilerin, Türk kamuoyunda ol
duğu kadar diğer demokratik ülkeler kamuoylarında da ortaya konulduğu ve bunun normal 
karşılandığı malumdur. 

Uluslararası ilişkilerde ülkelerin birbirlerinin içişlerine müdahalede bulunmamaları, Tür
kiye'nin dış politikasında önemle yer verdiği ve üzerinde hassasiyetle durduğu bir ilkedir. Bu 
görüş ve yaklaşımımız komşumuz Irak için de aynen geçerlidir. 

Kriz sonrası dönemde Irak halkının, barış ve özgürlük ortamı içerisinde gelişmesini sür
dürmesi ve kendi tercihlerini en iyi şekilde ortaya koyması, en halisane temennimizdir. Bunun 
iyi komşuluk anlayışına da uygun düştüğü kuşkusuzdur. 

2. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersm'in, ülkemizde komşlandırüan Patriot füzelerine ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Yazar'm yazût cevabı (7/1866) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın sayın Başbakan tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını arz 

ederim. 
Saygılarımla. 7.2.1991 

Ahmet Ersin 
tzmir 

incirlik Üssünün ABD uçaklarının kullanımına açılmasından sonra, Irak'ın girişebileceği 
füze saldırısı ihtimaline karşı, ülkemizde Patriot rampaları ve füzeleri konuşlandırılmıştır. An
cak, Türkiye'de konuşlandırılan Patriot'ların Hollanda yapımı olduğu ve isabet oranlarının 
ABD yapımı Patriot'lara göre düşük olduğu ve zaman zaman arıza yaptıkları söylenmektedir. 
Hatta, israil'in bu yüzden, Hollanda yapımı değil, ABD, yapımı Patriotları talep ettiği ve bu 
talebinin ABD, yönetimi tarafından kabul edilerek, israil'e ABD, yapımı Patriot'ların konuş
landırıldığı iddia edilmektedir. 

Bu iddialar doğrumu? Türkiye'de konuşlandırılan Patriot'ların Hollanda yapımı olduğu 
ve konuşlandırıldığından beri ilk kez arıza yaptığı ve Diyarbakır ile Adana'da bir süre önce 
atılan Patriot'ların sistemlerinde oluşan arızalar nedeniyle, füzelerin kendiliğinden ateşlendiği 
doğrumu? Eğer doğru ise, İsrail'e ABD, yapımı Patriotlar yerleştirilirken, Türkiye'ye neden 
isabet yüzdesi düşük ve sık sık arıza yapan Hollanda üretimi olanlar konuşlandırılmıştır? 

T.C. 
Millî Savunma Bakanlığı 8.3.1991 

Kanun : 1991/238-AÖ 
Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : (a) TBMM Bşk.lığının 13 Şubat 1991 tarihli ve 7/1866-6836/30538 sayılı yazısı. 
(b) Başbakanlığın 19 Şubat 1991 tarih ve K. K. Gn. Md. 07/106 - 970/01659 sayılı yazısı. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca tlgi (a) ile Başbakanlığa gönderilen ve Baş
bakanca da tlgi (b) ile tarafımdan cevaplandırılması istenilen İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'-
in Patriot Füze Sistemi hakkındaki yazılı soru önergesine ilişkin cevap Ek'tedir. 

Arz ederim. 
Mehmet Yazar 

Millî Savunma Bakanı 
izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in \azılı Soru önergesine Cevaptır. 

1. — Körfez krizi nedeniyle halen Türkiye'de 4 batarya anti füze (Patriot) sistemi bulun
maktadır. Bunlardan Amerika Birleşik Devi etleri'ne ait 2 batarya İncirlik Adana'da, Hollan
da'ya ait 2 batarya ise Diyarbakır'da konuşlandırılmıştır. 

2. — Patriot Füze Sistemi halen yalnız Amerika Birleşik Devletleri'nin Raptheon firması 
tarafından üretilmektedir. 

3. — Halen Hollanda yapımı Patriot Füze Sistemi mevcut değildir. Almanya ve Hollanda 
gibi ülkeler Amerika Birleşik Devletleri'nden aldıkları Patriot Sisteminin sadece yardımcı teç
hizatını Muhabere-Jeneratör kendileri üreterek sisteme adapte etmişlerdir. 

4. — Anılan füzelerin kendiliğinden ateşlenmesi olayı, sistemin çalışma şeklinden dolayı 
otomatik modda bırakıldığı zaman bilgisayarın yanlış alarm vermesinden kaynaklanmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Mehmet \azar 

Millî Savunma Bakanı 
3. — Kars Milletvekili Mahmut Altnak'tn, Kars ilim bağlı köylerin sağlik sorunlarına ilişkin 

sorusu ve Sağlık Bakam Halil Şıvgm'm yazdı cevabı (7/1872) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının sağ

lanmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 11.2.1991 

Mahmut Alınak 
Kars 

Kars ilinin birçok köyünde Sağlık Ocağı ve Sağık Evi bulunmamakta bir kısmında da sağ
lık personeli olmadığı için hizmet verememektedir. Bu yüzden Kars'ta yaşayan halk özellikle 
kış mevsiminde aylarca yolların kapalı kalması sonucu, kaderi ile başbaşa kalmaktadır. 

Kars'ın köylerinde sağlık ocaklarının veya sağlık evlerinin olmayışı her yıl yüzlerce, bin
lerce çocuk, kadın ve her yaştan insanın ölümüne neden olmaktadır. 

Sağlığı her an tehlikede olan ve gerekli bakım ve tedaviyi kendi memleketinde bulamayan 
bu insanlar kitleler halinde göç etmektedirler. 

Sağlık ocağı ve evi olmayan köylere gerekli hizmetin götürülmesi için yeni hizmet ocakları 
açmayı düşünüyor musunuz? 

Daha önceden mevcut olan sağlık ocakları ve evlerine doktor, ebe, hemşire ve sağlık me-, 
muru tayin ederek, kapalı durumdan kurtarmak ve halka hizmet verir hale getirmek için her
hangi bir çalışmanız varandır? Yok ise Bakanlığınız bu konuda ne gibi tedbirler almayı düşün
mektedir? 
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T.C. 
Sağlık Bakanlığı 8.3.1991 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı : HM. 9239/359 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 15.2.1991 gün ve Kan. Kar. Md. 7-1872/6851/30668 sayılı yazınız. 
Kars Milletvekili Mahmut Almak tarafından Bakanlığımızca cevaplandırılması istenilen 

ve Kars tüne bağlı köylerin sağlık sorunlarına ilişkin yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte su
nulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Halil Şıvgın 

Bakan 

Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın Kars iline bağlı köylerin sağlık sorunlarına ilişkin ya
zılı soru önergesine cevabımız. 

1985 yılı genel nüfus sayımına göre 722.431 nüfusu bulunan Kars ilinde plânlanan 76 adet 
sağlık ocağından 68 adedi kendi binasında, 8 adedi de mahallen temin edilen geçici binada 
hizmet vermekte olup, ortalama 9506 nüfusa bir sağlık ocağı düşmektedir. Yine 277 köy sağlık 
evi plânlanan Kars ilinde, bu sağlık evlerinden 121 adedinin binası yapılmış, 143 adedininin 
inşaatı devam etmekte olup geri kalan 13 adet sağlık evinin inşası ise ileriki yıllar yatırım prog
ramlarına dahildir. Ortalama 2608 nüfusa bir sağlık evi düşmektedir. Türkiye genelinde orta
lama bir sağlık ocağına 13.104; bir sağlık evine de 4,485 nüfusa düşmektedir. Kars iline ait 
rakamlarla bu rakamların karşılaştırılmasında ilin yeterli sayıda sağlık ocağı ve köy sağlık evi 
bulunduğu görülmektedir. 

Bu ilimizin sağlık ocağı ve sağlık evlerinde çalışan sağlık personelinin durumuna gelince; 
1989 - 1990 öğretim yılında mezun olan ebe, henşire ve sağlık memurlarından kur'a ile bu ile 
atanan personel sayısı 109'dur. Bunlarla birlikte halen çalışan bu unvandaki personel sayısı 
734 olmaktadır. Kars ilinde sağlık kuruluşlarının standart kadrolarına göre sınırlı sayıda da 
olsa sağlık ve yardımcı sağlık personeli ihtiyacı bulunmaktadır. Bilindiği gibi sağlık ve yardım
cı sağlık personeline Türkiye genelinde tüm sağlık kuruluşlarında ihtiyaç vardır. Bu nedenle 
1990 yılında çok sayıda Sağlık Meslek Lisesi açılarak memleketimizin yardımcı sağlık persone
line olan ihtiyacının giderilmesine çalışılmıştır. Anılan ildeki sağlık ocağı ve sağlık evlerinin 
ebe, hemşire ve sağlık memuru ihtiyacının halen Kars ilinde personel fazlası bulunan kurum
lardan takviye edilmek suretiyle giderilmesi için gerekli talimat Kars Sağlık Müdürü'ne veril
miştir. Ayrıca 1991 yılı Haziran döneminde sağlık meslek liselerinden mezun olacaklardan ve 
nakil talebinde bulunanlardan da bu ilimize atama yapılacaktır. 

Kars iline 1990 yılı içinde 99, 1991 yılı ilk ayında da 6 pratisyen tabib atanmıştır. Kayıtları
mıza göre sağlık ocaklarının pratisyen tabib ihtiyacı bulunmamaktadır. Aksine bu U'de stan
dart kadrolara göre fazla hekim olan yerlerimiz de bulunmaktadır. 

4. — Içd MilletvekiliM. Istemihan Talay'tn, Ftrat Nehrinden Suriye ve Irak'a bırakılan su mik-
tarvran düşürüldüğü iddiasma ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakam Ahmet Kurtcebe Alptemaçin'in yazılı 
'cevabı (7/1874) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Dışişleri Bakam tarafından yazılı olarak cevaplanmasını di

lerim. Saygılarımla. 
tstemihan Talay 

tçel 
1. — Türkiye'nin Fırat Nehri'nden Suriye ve Irak'a bıraktığı su miktarının saniyede 500m 

den 300m e düşürüldüğü doğrumudur? 
2. — Bu kararın Dışişleri Bakanlığı'nın bilgisi dışında Sayın özal tarafından alındığı ve 

Irak'a yönelik olarak uygulanan bir su ambargosu niteliği taşıdığı hususları gerçek midir? 
3. — Mevsim yağışlarının durumu ve tarımsal koşullar incelendiğinde bu kısıtlamaların 

somut olarak Irak'ta hissedilmeyeceği ve büyük bir katkı sağlamayacağı anlaşılmaktadır. 
Diğer taraftan gerek Suriye, gerek Irak gerekse tüm diğer Arap ülke halklarının bu etkisiz 

önlem nedeniyle Türkiye'ye karşı psikolojik bir tepki duyma olanağı mevcutken, böyle bir ka
rara neden gerek duyulmuştur? 

4. — Su gibi yaşamsal bir konunun şu ya da bu şekilde savaş aracı gibi kullanılmasının 
ülkemize yönelik çok olumsuz değerlendirmeleri gündeme getireceği hususu dikkate alın-
mışmıdır? 

5. — Sayın Bakanlığınız Suriye'yi de rahatsız edebilecek ve tüm Arap aleminde hâlâ unu-
tulamayan Kerbela olayına benzetilebilecek böyle bir uygulamanın acilen kaldırılmasını dü-
şünmektemidir? 

T.C. 
Dışişleri Bakanlığı 6.3.1991 

Siyaset Planlama Dairesi Başkanlığı 
Sayı : SPLD/5900 - 786 - 106 

Konu : Soru önergesi cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi': 15.2.1991 tarihli, KAN. KAR. MD: 7/1874 - 6861/30720 sayılı yazıları. 
tçel Milletvekili Sayın M. tstemihan Talay tarafından Bakanlığıma yöneltilen Fırat Neh

rinden Suriye ve Irak'a bırakılan su miktarının düşürüldüğü iddiasına ilişkin ilgide kayıtlı ya
zıları ekindeki soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 

Dışişleri Bakanı 
27.2.1991 

tçel Milletvekili Sayın M. tstemihan Talay'ın Soru 
önergesinin Cevabıdır 

Fırat nehrinden Suriye'ye geçen su miktarında Şubat ayı başlarında filhakika bir miktar 
azalma olmuştur. 

Bakanlık Sözcüsü tarafından 8 Şubat günü açıklandığı üzere bu azalma nehir yatağının 
tanzimine ilişkin teknik zaruretlerden ortaya çıkmış ve arızi bir nitelik taşımıştır. Nitekim 9 
Şubat'tan itibaren durum normale dönmüş olup, 11-17 Şubat günlerini kapsayan dönemde Su 
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riye'ye geçen su miktarının haftalık ortalaması saniyede 521.7 metreküp düzeyinde gerçekleş
miştir. 

Dolayısıyla, ortada suyun savaş aracı olarak kullanılması sözkonusu olmadığı, gibi, uzun 
vadeli ortalama değerler esas alındığında Suriye'ye geçen su miktarının azalması gibi bir du
rum da ortaya çıkmış değildir. Arızi nedenlerle su miktarında vukubulabilecek azalmaların mü
teakiben telafisi olağan bir uygulamadır. 

5. — istanbul Milletvekili Mustafa Sargül'ün, Körfez krizinden etkilenen çocukların yasayabilmesi 
için Irak'a süt ve mama gönderilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakam 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in yazdı cevabı (7/1876) . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı Sayın A. Kurtcebe Alptemoçin tarafından "yazılı" 

olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 
Mustafa Sarıgül 

İstanbul 
Körfez savaşı tüm dünyada büyük yankılar uyandırmış, Saddam'ın Irak'ı işgaliyle başla

yan ve tüm uyarılara rağmen Kuveyt'i terketmeyen Saddam'ın bu çılgınlığı dünyada barış rüz
garları eserken Körfezi ve özellikle Irak Halkını büyük sıkıntı içine itmiştir. 

O nedenle, 
Hiçbir şeyden ve Irak'ta Saddam yönetiminin uyguladığı anti demokratik ve ileri demok

ratik hiçbir ülkenin tasvip etmediği olaylar sebebiyle Irak'ta yaşama yeni gözlerini açmış ço
cuklar açlık ve ölüm tehlikesiyle karşı karşıyadır. Masum insanlann, özellikle çocukların hiç 
de hak etmediği halde Saddam'ın hissi hareketleri nedeniyle ölüm ile yaşam arasında savaş 
vermektedirler. 

Sadece çocukların yaşabilmesi için Irak'a süt ve mama göndermeyi düşünüyormusunuz? 

T.C. 
Dışişleri Bakanıılığı 6.3.1991 

Siyaset Planlama Dairesi Başkanlığı 
Sayı : SPLD/5900 - 785 - 108 

Konu : Soru önergesi cevabı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 15.2.1991 tarihli, KAN. KAR. MD. 7/1876-6863/30722 sayılı yazısı. 
istanbul Milletvekili Sayın Mustafa Sarıgül tarafından Bakaılığıma yöneltilen Körfez kri

zinden etkilenen çocukların yaşayabilmesi için Irak'a süt ve mama gönderilmesinin düşünülüp 
düşünülmediğine ilişkin ilgide kayıtlı yazıları ekindeki soru önergesinin cevabı ilişikte sunul
muştur. 

Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
Dışişleri Bakanı 

27.2.1991 
İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa SangüPün 

Soru önergesinin Cevabıdır 
Irak'a insani mülahaza ve amaçlarla gıda maddesi ve bu meyanda süt ve çocuk maması 

gönderilmesinin şekil ve şartları Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 13 Eylül 1990 tari
hinde kabul ettiği 666 sayılı kararla hükme bağlanmış bulunmaktadır. 
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Bu karar, Irak'da gıda maddelerine olan ihtiyacın, çocuklar ve müstakbel annelerin duru
muna özellikle dikkat etmek suretiyle Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından devamlı 
izlenmesini amir olup, bunun sonucu acil bir gereksinme tesbit edildiğinde Irak halkına gıda 
maddesi gönderilmesini öngörmektedir. 

Çeşitli vesilelerle açıklanmış olduğu üzere, hükümetimizin Körfez krizinde izlediği politi
ka Irak halkını hedef almamaktadır. Irak halkının bu ülke yönetimince içine sürüklendiği du
rum, bizim için de üzüntü kaynağıdır. Nitekim, bu anlayışın bir sonucu olarak halkın ihtiyaç
larının karşılanmasına katkıda bulunmak üzere 120 türden oluşan 3 ton tutarındaki ilaç ve tıb
bi malzeme 8.12.1990 tarihinde Irak'a gönderilmiştir. 

Güvenlik Konseyi'nin 666 sayılı kararında belirlenen şartlar ortaya çıktığında Irak halkı
na, gıda ve bu çerçevede süt ve mama yardımında bulunacağımız kuşkusuzdur. 

6. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, Güneydoğu Anadolu'ya gönderilen Hatay 7ı doktorların 
hassas bölgede yeralan Hatay iline iade edilip edilmeyeceklerine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Halil 
Şıvgm'ın yazdı cevabı (7/1877) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını dilerim. 
öner Miski 

Hatay 

Hatay ili "Hassas Bölge" içerisinde olduğu halde ilimizdeki bir grup doktor Güneydoğu
da görevlendirilmiş, apar-topar hiçbir hazırlık yapmalarına fırsat kalmadan görev yerlerine gön
derilmiş bulunmaktadır. 

Hatay tli Hassas Bölge sınırları içinde olduğu için Hatay'a başka illerden de sağlık görev
lisi gönderilmiş bulunmaktadır. 

1. — Şırnak ve diğer Güneydoğu bölgelerinde görevlendirilen Hatay'lı doktorların, yine 
Hassas Bölge olan Hatay iline iadesi düşünülmektemidir? 

2. — Görevlendirilen doktorların ailelerinin sosyal ve ekonomik sıkıntıları sözkonusudur. 
Bu sıkıntıları gidermek için Bakanlıkça nasıl bir tedbir düşünülmektedir? 

3. — Hassas Bölgedeki illerin diğer iller sağlık görevlileri ile desteklenmesi esas olduğuna 
göre; Hatay gibi Hassas Bölgelerden sağlık görevlisi almak sehvan yapılmış bir işlem midir? 
Bu gibi işlemlerin düzeltilmesi gerekmez mi? 

T.C. 
Sağlık Bakanlığı 8.3.1991 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı : HM. 9239/360 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 15.2.1991 gün ve Kanunlar ve Kararlar Dai. Bş. 7-1877-6870-30804 sayılı yazınız. 
Hatay Milletvekili öner Miski'nin Güneydoğu Anadolu'ya gönderilen Hatay'lı doktorla

rın hassas bölgede yer alan Hatay İline iade edilip edilmeyeceği hakkındaki yazılı soru önerge-
gesine cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Halil Şıvgın 

Sağlık Bakanı 
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Hatay Milletvekili Öner Miski'nin Güneydoğu Anadoluya gönderilen Hataylı doktorların hassas 
bölgede yeralan Hatay tüne iadesi hakkındaki yazılı soru önergesine cevabımız. 

29.9.1981 tarih 8/3693 karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ek "Başbakanlık Sivil Ola
ğanüstü Hal ve Savaş Hazırlıkları Plânlama Direktifi" Bakanlığımızı; halkımızın ve Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyabileceği sağlık hizmeti desteğini tek elden vermekle görevlen
dirmiştir. Bu nedenle Bakanlığımız, 1981 den beri bütün batı ülkelerinde olduğu gibi ülkemiz
de de barış zamanında vatandaşlarımıza hizmet veren bir kısım yataklı tedavi kurumlarının 
buhran ve savaşta silâhlı kuvvetlere tahsisi ile burada tedavi görmekte olan vatandaşlarımızın 
diğer sağlık kuruluşlarına naklini ve ihtiyaç halinde de hastane olmaya müsait otel, işhanı gibi 
yerlerin geçici yataklı tedavi kurumu haline getirilmesini ve diğer sağlık hizmetlerini planlamıştır. 

Bakanlığımız tırmanan körfez krizinin savaşa dönüşmesinden çok önce yaptığı ve uygula
maya hazır hale getirdiği plânlarını, krizin savaşa dönüşmesinden sonra Başbakanlığın 4.1.1991 
tarih ve 12/00023 sayılı Emirleriyle Ordumuzun ihtiyaç duyabileceği hasta yatağı desteğini uy
gulama için son hazırlıklarını yaparak, bölgede mevcut sağlık kuruluşlarının kadro açıklarını 
kapatmak üzere gerekli personeli geçici görevle Güneydoğu'da ihtiyaç bulunan illerde görev
lendirmiştir. 

Hatay tli de bu hassas bölge içinde olup bu ildeki bir grup doktor Güneydoğu illerinde, 
başka illerdeki bazı sağlık personeli de Hatay tünde Bakanlığımızca belli bir plâna göre geçici 
olarak görevlendirilmiştir. Bu görevlendirmelerde; standart kadro sayısı kıstaslarına göre belli 
uzmanlık dallarında boş kadrolar olması nedeniyle ihtiyaç olan diğer hassas illerde personel 
görevlendirilirken, yine standart kadro sayısı kıstaslarına göre bazı uzmanlık dallarındaki kad
ro sayısından fazla olan eleman alınarak görevlendirilmeye özen gösterilmiştir. Bu esaslara gö
re Hatay ilinde standart kadro fazlası olarak bulunan ve diğer illerde görevlendirilen sağlık 
personeli ile anılan ilin standart kardo sayısına göre ihtiyacı olup başka illerden bu ile geçici 
görevle gelen sağlık personeli sayısal olarak belirtilecek olursa: 

Hatay ilinden başka ile geçici görevle giden Başka ilden Hatay iline Geçici görevle gelen 
personel Sayısı: personel Sayısı: 

tç Hastalıkları Uzmanı 
Genel Cerrahi Uzmanı 
Kadın Hast. ve Doğum Uz. 
Çocuk Sağ. ve Hast. Uzmanı 
K.B.B. Uzmanı 
Göz Hastalıkları Uzmanı 
Üroloji Uzmanı 
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uz. 
Kimya Mühendisi 

TOPLAM 

3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 

13 

Röntgen Teşh. Uzmanı 
Anestezi ve Reani. Uz. 
Biyokimya ve Kli. Bi. Uz. 
Ebe 
Diş Tabibi 
Eczacı 
Psikolog 
Biyolog 
Sosyal Çalışmacı 
Fizyoterapist 
Diyetisyen 

TOPLAM 

görüldüğü üzere yapılan işlemlerde hata söz konusu değildir. 

2 
1 
3 

16 
30 

5 
2 
1 
2 
2 
2 

66 
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Geçici görevlendirilen sağlık personelinden sadece mazeretleri bulunanlar aslî görevlerine 
döndürülmüşlerdir. 

Görevlendirilen doktorların ailelerinin sosyal ve ekonomik sıkıntılarının olabileceği do
ğaldır. Ancak, gerek Hatay tünden gerekse diğer illerden tüm Türkiye genelinde toplam dört 
bine yakın çok değerli sağlık personeli geçici görevlendirilmiş olup personelin bu görevleri sü
resince alacakları yollukların mevzuat dahilinde iki katı artırılmasına dair teklifimiz üzerine 
Bakanlar Kurulu Kararı çıkarılarak Vilayetlere tebligata başlanılmıştır. Bunun aynı sıra halen 
geçici görevli personelden muayenehanesi bulunanların da tespiti yapılmıştır. Muayenehane ver
gilerinin ödenmesi konusunda da gerekli kolaylığın sağlanması çalışmalarımız sürdürülmekte
dir. Bakanlığımızca alınan bu tedbirler sağlık personelimizi ekonomik yönde desteklemek ama
cıyla yapılmaktadır. 

7. — İzmir Milletvekili Fuat Ktlcı'nın, İzmir İli Ödemiş ilçesinde Bağ-Kur irtibat bürosu açıl
masına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı imren Aykut'un yazılı cevabı (7/1880) 

Türkiye Büyük MiHet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. tmren Aykut tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla 12.2.1991 

Fuat Kılcı 
tzmir 

1. tzmirin büyük kazalarından olan ödemiş'de Bağ-Kurlu mükellef şu anda 10.000 civa
rındadır ve gün begün çoğalmaktadır, ödemiş'de Bağ-Kur'lularin işlemlerinin yapılması için 
irtibat bürosu olarak bir ünite açmayı düşünür müsünüz? 

2. Bağ-Kur irtibat bürosu açmayı düşünüyorsanız bu ne zaman gerçekleşebilir? 

3. Bağ-Kur irtibat bürosu açmayı düşünmüyor iseniz bu üyelerin işlemleri için ne gibi 
kolaylıklar düşünüyor sunuz? 

T.C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 11.3.1991 

Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Mü
dürlüğü 

Sayı : 300-1041/11-03-6-2181-008847 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 15.2.1991 tarih ve Kan. Kar. Md. 7/1880-6873/30788 sayılı yazınız. 

îzmir Millevtekili Fuat Kılcı tarafından verilen "tzmir tli Ödemiş İlçesinde Bağ-Kur İrti
bat Bürosu Açılmasına ilişkin** Yazılı Soru önergesi Bakanlığımca incelenmiştir. 

Malumları olduğu üzere, 1479 Sayılı Bağ-Kur Kanununun 3 üncü maddesi, "Genel Mü
dürlük Kuruluşu, Genel Müdür ile yeteri kadar Genel Müdür Yardımcısından ve merkez kuru
luşu ile Bölge, Şube Müdürlüklerinden meydana gelir." hükmündedir. 

Sözkonusu bu hüküm gereğince, Bağ-Kur'un taşra teşkilatı Bölge ve Şube Müdürlükleri 
şeklinde her ilde kurulmuş olmasına rağmen 174, 190 ve 202 sayılı Kanun Hükmünde Karar 
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nameler ile 3046 sayılı Kanun hükümleri gereğince yapılan düzenleme sonucunda Bölge ve Şu
be Müdürlükleri isimleri kaldırılarak, her ilde Bağ-Kur ti Müdürlüğü şeklinde taşra teşkilatı 
yeniden düzenlenmiş ve şu anda 73 ilde hizmet vermektedir. 

Bag-Kur'un, özellikle 2926 sayılı Tarımda Kendi Nam ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Si
gortalar Kanunu uygulaması dolayısıyla, öncelikle büyük ilçelerden başlamak üzere Üçe Teşki
latı kurması ihtiyacı duyulmaktadır. Bu nedenle, Bakanlığımızda hazırlık çalışmaları sürdü
rülmekte olan "teşkilat Kanun Tasar ısı" nda bu konuda idareye yetki veren bir hükme de yer 
verilmiştir. 

Belirtilen yasal düzenlemelerin kanunlaşmasını müteakiben hazırlanacak program çerçe
vesinde tlçe Teşkilatı kurulacaktır. Bu çalışmalar aşamasında ödemiş İlçesinin durumunun da 
değerlendirileceği tabiidir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. tmren Aykut 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı 

8. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Yeşiller ftırtisi İzmir İl Merkezinde astlt bulunan 
"Savaşa Hayv" pankarhnm emniyet görevlilerince indirildiği iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakam 

Abdülkad» Aksu'nun yazık cevabı (7/1881) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soru önergemin Sayın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sı için içtüzük gereğince aracılığınızı dilerim. 

Saygılarımla. 13.2.1991 
Kemal Anadol 

tzmir 

1. İzmir Emniyetine mensup polislerin 10 Şubat 1991 Pazar günü saat 10.00'da Yeşiller 
Partisi tzmir ti Başkanı Ayşe Ibsuner'in evine gelip parti binasında balkon demirine asılı olan 
"Savaşa Hayır" yazılı pankartı indirmesini istedikleri doğru mudur? 

2. Olumsuz yanıt almalarına karşın polislerin parti binasına girerek pankartı indirdikle
ri doğru mudur? 

3. Polislerin pankartı indirirken düzenledikleri tutanağı imzalattırdıkları Ali Sanata isimli 
kişiye tutanağın bir örneğini vermekten kaçındıkları doğru mudur? 

4. Tüm bunlar doğru ise, Anayasa'nın 68. maddesinde "Siyasî Partiler, demokratik si
yasî hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır." Biçiminde belirlenen emredici hükmü çiğneyen görevli
ler hakkında şimdiye kadar hangi işlem yapılmıştır? 

5. Ne zamandan beri ve hangi yetkiyle emniyet görevlileri siyasî partiler hakkında so
ruşturma ve kovuşturma görevini üstlenmişlerdir? 

6. tzmir Yeşiller Partisi ti Merkezine giren polisler kimden emir almışlardır? 

7. Cumhuriyet Başsavcısının yetkileri bu eylemle gaspedilmiş olmuyor mu? 
8. Oluyorsa, adı geçen eylemleriyle çeşitli suçları işleyen görevliler hakkında ne işlem yap

mayı düşünüyor sunuz? 
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T.C. ' 
İçişleri Bakanlığı 11.3.1991 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Güvenlik Daire Başkanlığı 

Sayı : 062029 
Şube : Top. 01. (E) 

Konu : İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un Yazılı Soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 20 Şubat 1991 gün ve 7/1881-6883/30815 
sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Kemal Anadol tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
sunulan ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinde öne sürülen 
husularla ilgili olarak hazırlanan cevap aşağıya çıkarılmıştır. 

1-2. 10 Şubat 1991 günü, Yeşiller Partisi tzmir İl Başkanlığı binasının dış cephesine ası
lan "Savaşa Hayır" ibareli pankartın indirilmesi için görevlilerce ti Başkanı Ayşe Tosuner'e 
duyuru yapılmış, ti Başkanınca görevlendirilen Ali Sanata tarafından pankart asılı bulunduğu 
yerden indirilmiş, bu işlem sırasında hiçbir görevli parti binasına girmemiştir. 

3. Tanzim edilen tutanağı Emniyet Müdürlüğünden herhangi bir parti görevlisinin ala
bileceği kendilerine bildirilmiştir. 

4-5. Siyasi Partiler Kanununun ilgili maddesi ve TCK'nun 536. maddesine göre ti Cum
huriyet Başsavcılığına konu intikal ettirilmiş, bu konuda, ti Başkanı Ayşe Tosuner'in tzmir Cum
huriyet Başsavcılığına vermiş olduğu şikâyet dilekçesine savcılıkça görevsizlik kararı verilmiştir. 

6-7-8. Kanunlarda polisin görev ve yetkileri belli olup, Anayasanın 68. maddesinin çiğ
nendiği ve Cumhuriyet Başsavcısının yetkilerinin gasp edildiği iddiası doğru değildir. 

Arz ederim. 
Abdülkadir Aksu 

İçişleri Bakanı 

9. — Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın, Trakya Bölgesindeki pancar üreticilerinin 1990 
yûı ürün bedeli alacaklarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür'ün 
yazılı cevabı (7/1884) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını müsaadeleri

nize arz ederim. 
trfan Gürpınar 

Kırklareli 
Trakya önemli bir pancar üretim bölgemizdir. Pancar üretimi o yörenin önemli geçim kay

nağıdır. Aynı zamanda pancar üretimi masraflı ve zor bir üretim dalıdır. 
Trakya çiftçisi bu üretim dalında desteklenme ihtiyacındadır. 1990 yılı pancar üretimini 

sıkıntılarla geçiren pancar çiftçisi ürününü Şeker Şirketi'ne teslim etmiş ama avanslar dışında 
bu güne kadar parasını alamamıştır. 
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Yeni sezon için ekime başlanacaktır. 
Bu sebeple aşağıdaki sorularımın cevaplandırılmasını istiyorum. 

1. Şu ana kadar Trakya'da pancar üreticisine ne miktarda ödeme yapılmıştır? Bu mikta
rın teslim edilen pancar bedeline oranı nedir? 

2. Şeker Şirketi'nin pancar üreticisine ne miktar borcu vardır? 

3. Şeker Şirketi'nin üreticiye olan bu borcunu ne zaman ödemeyi düşünmekte siniz? 

4. Geciken ödeme sebebiyle pancarın teslim tarihinden bu yana gecikme faizi ödemeyi 
düşünüyor musunuz? 

5. Pancar fiatı 1990 Mayıs ayında tespit edilmiştir. O günden bu yana girdi Hatlarında 
%60 dan fazla zam yapılmıştır. Bu arada şeker satış Hatlarına da en son %25 zam yapılmıştır. 
Bunun sonucu olarak şeker Hatlarını yeniden değerlendirmeyi, pancar Hatına ek zam, ek öde
me yapmayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 12.3.1991 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : 5/MM-98 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 20.2.1991 tarih ve 7/1884-6904/30935 sayılı yazınız ile Başbakanlık Kanunlar ve Ka
rarlar Genel Müdürlüğünün 1.3.1991 tarih ve K.K.Gn.Md. 07/M6-994/01786 sayılı yazısı. 

Kırklareli Milletvekili trfan Gürpınar'ın, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ancak tara
fımdan cevaplandırılması istenilen yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Şükrü Yürür 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın Yazılı Sorularına Cevaplarımız 
Trakya önemli bir pancar üretim bölgemizdir. Pancar üretimi o yörenin önemli geçim kay

nağıdır. Aynı zamanda pancar üretimi masraflı ve zor bir üretim dalıdır. 

Trakya çiftçisi bu üretim dalında desteklenme ihtiyacındadır. 1990 yılı pancar üretimini 
sıkıntılarla geçiren panear çiftçisi ürününü Şeker Şirketi'ne teslim etmiş ama avanslar dışında 
bu güne kadar parasını alamamıştır. 

Yeni sezon için ekime başlanacaktır. 
Bu sebeple aşağıdaki sorularımın cevaplandırılmasını istiyorum. 

Soru 1. Şu ana kadar Trakya'da pancar üreticisine ne miktarda ödeme yapılmıştır? Bu 
miktarın teslim edilen pancar bedeline oranı nedir? 

Soru 2. Şeker Şirketi'nin pancar üreticisine ne miktar borcu vardır? 

Soru 3. Şeker Şirketi'nin üreticiye olan bu borcunu ne zaman ödemeyi düşünmekte siniz? 

Soru 4. Geciken ödeme sebebiyle pancarın teslim tarihinden bu yana gecikme faizi öde
meyi düşünüyor musunuz? 
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Soru 5. Pancar fiatı 1990 Mayıs ayında tespit edilmiştir. O günden bu yana girdi Hatla
rında %60 dan fazla zam yapılmıştır. Bu arada şeker satış fiatlanna da en son %25 zam yapıl
mıştır. Bunun sonucu olarak şeker Hatlarını yeniden değerlendirmeyi, pancar fiatına ek zam, 
ek ödeme yapmayı düşünüyor musunuz? 

CEVAPLARIMIZ 
Alpullu Şeker Fabrikasında 1990/91 kampanyasında çiftçilerden 595 978 ton pancar tesel

lüm edilmiş olup bedeli 80,951 milyar TL'dir. 

Çiftçilere pancar yetiştirme sözleşmesinin aktinden itibaren aynî ve nakdî avans verilmeye 
başlanmakta ye avanslar için faiz tahakkuk ettirilmemektedir. 

1990 yılı ürünü şeker pancarı için Alpullu Şeker Fabrikası çiftçilerine 24,213 milyar TL. 
aynî ve nakdî avans dağıtılmıştır. 

T. Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin pancar çiftçilerine Şubat 1991 ayı sonu itibariyle 1 330 mil
yar TL. bakiye borcu bulunmakta olup kesin bedd ödemeleri bir program dahilinde mümkün 
olan kısa süre içerisinde bitirilecektir. 

Şeker Pancarı Fiyatları incdenirken mutlaka; 
— Pancar Tohumluğunun ve tarımsal mücadele ilaçlarının bedelsiz verildiği, 

— Her yıl pancar bedelinin yaklaşık % 40-50'si kadar aynî ve nakdî avans dağıtıldığı, avans
lar için faiz tahakkuk ettirilmediği, 

— Üretilen pancarın VQ 30'una kadar yaş veya"% 15 yaş binde+5'i kadar kuru pancar küs
pesinin beddsiz olarak verildiği, 

—• Ekimde ve mücadelede kullanılan alet ve makinalar için ücret alınmadığı, 
— Ekim yapan personelin ücretinin yarısından fazlasının Şirketimizce karşılandığı, 

hususları dikkate alınmalıdır. 
Bu desteklerde dikkate alınarak pancar bedel ödemderi gecikmeleri için faiz tahakkuk 

ettirilmesi düşünülmemektedir. 

Bir kilogram şeker pancarı fiyatı 1989 yılında 77 lira iken 1990 yılında % 62,3 oranında 
artışla 125 lira olmuştur. Şeker varlığı, tazminat ve primler ile birlikte ortalama fiyat ise 83,99 
TL/Kg'den 142,20 TL/Kg'a (artış oranı % 69,3) yüksdmiştir. Buna karşılık şeker fiyatları ge
çen yıl 7 Mart tarihinde % 27,3 ve yılın son haftasında (27 Aralık) % 22,2 oranında artırılmıştır. 

Şekere göre pancar fiyatlarının daha fazla artırılmış olması ve pancar tarımına sağlanan 
destekler dikkate alınarak 1990 yılı ürünü şeker pancarı için ek ödeme yapılması mümkün gö
rülmemektedir. 

10. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'm, Körfez krizi süresince islerine son verilen isçilerin sayısına 
ve sorunlarma ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı İmren Aykut'un yazılı cevabı (7/1895) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı İmren Aykut tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasına müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 

Doç. Dr. Ali Uyar 
Hatay 
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1. Körfez krizi başladığından bugüne dek, kamu ve özel sektörden kaç işçinin işine son 
verilmiştir? 

2. Sosyal Güvenlik Bakanı olarak siz, işçilerin işten atılmasını önlemek için ne yanıtınız? 

3. tşten atılan işçilerin içine düştüğü sosyal ve ekonomik sıkıntıları gidermek için ne gibi 
icraatlarda bulundunuz? 

4. İşçilerin toplu şekilde işten atılması, kıyıma uğraması sosyal güvenlik sistemi ile bağ
daşır mı? 

5. Bu gibi kıyımlarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sessiz kalırsa, sosyal güven
liğin ne anlamı kalır? 

6. Yoksa sosyal güvenlik yalnız iş vereni mi kapsar? 

T.C. 
Çatışma ve Sosyal Güvnelik Bakanlığı 11.3.1991 

Çalışma Genel Müdürlüğü 
Sayı : 290-10-04-10-637-4113-008793 
Konu : Hatay Milletvekili Ali Uyar'in yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : TBMM Başkanlığının 22.2.1991 tarihli, 7/1895-6942/31069 sayılı yazısı. 
tlgi yazı ekinde alınan, Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın tarafımdan cevaplandırılması iste

nilen "Körfez krizi bahane edilip ekonomik sıkıntılar gerekçe gösterilmek suretiyle son gün
lerde çeşitli işyerlerinde önemli sayıda işçi çıkarıldığı ve çıkarılmaya da devam edildiği" konu
sundaki tarihsiz yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Ülkemizde çalışan ve çalıştıranlar arasındaki hukuki münasebetler 1475 sayılı İş Kanuj
nu'nun öngördüğü çerçevede yürütülmektedir. 

Söz konusu Kanun kapsamına giren bütün işyerlerinde işçi-işveren münasebetleri ve dola
yısıyla çalışanların hak ve yükümlülükleri bu kanun hükümleri doğrultusunda Bakanlığımız
ca takip edilmekte ve denetlenmektedir. 

Konuyla ilgili olarak Bakanlığımızda mevcut bulunan ve bütün işkollarını kapsayan ista-
tistiki bilgilere göre, körfez savaşı ile ilgili dönemde yani 2.8.1990 tarihinden Aralık 1990 ayı 
sonuna kadar işten ayrılmalarda 85.263 kişilik bir artış gözlenmektedir. 

Buna mukabil 1990 yılının aynı dönemindeki çıkışlara oranla işe giren işçi sayısında 51.742 
kişilik bir artışın meydana gelmiş olması sebebiyle işten çıkarılma iddialarının, bu durumda 
dikkate alınarak değerlendirilmesi gerekmektedir. 

tşten ayrılmalar içinde tensikatların oranı binde 1 ile 5 arasındadır. 

Körfez krizi döneminde işten ayrılan işçilerin büyük birçoğunluğu, inşaat işyerlerinde ça
lışan ve işyerinin kapanması sonucu zorunlu olarak işten çıkarılan işçiler ile mevsimlik ve kam
panya işçileri olmakla birlikte diğer bir kısmını da (kendi isteği ile ayrılma, Emeklilik, tş Biti
mi, Tensikatlı, Vefat, Naklen Tayin, îşyeri Devri, Disiplin Kurulu Kararı, Malulen Emeklilik, 
Devamsızlık, tşe Ara Verilmesi, Askerlik, ücretsiz tzin, îşyeri Kapanması, Evlenme, Geçici îş-
çi, Başka Il'e Taşınma, 1475 sayılı iş Kanunu'nun 13,16 ve 17 nci maddelerine göre, deneme 
süresi içinde işten çıkarma) suretiyle ayrılmalar teşkil etmektedir. 
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Bu arada, bazı işyerlerinde insan gücüne duyulan ihtiyacın azalmasına sebep olan, yeni 
teknolojilerin otomasyonu zorunlu hale getirmesi, bilgisayarların gelişmesi ve ucuzlaması, me
kanik tezgâhların ve elektronik test setlerinin otomatik hale dönüşmesi gibi gerçeklerin de gözardı 
edilmemesi gerekmektedir. 

Diğer taraftan ülkemizde uygulanan çalışma yasalarında hiç bir işverenin çalıştırdığı işçi
sine bir takım zorunlu sebeplerin ortaya çıkması halinde iş akitlerini feshederek çıkışlarını ver
mesini engelleyen düzenlemelere yer vermemiştir. ' 

Kaldıki, 14-75 sayılı tş Kanunu'nun 24 ncü maddesinde; işverenlerin bu Kanunun 13 ncü 
maddesinde belirtilen şartlara uyarak işlerine son verdikleri ve 16 ncı maddenin III ncü bendi 
gereğince iş aktilerini feshettikleri işçilerin yerine çıkma Veya çıkarma tarihinden itibaren 6 ay 
içinde başka işçi almayacakları hükme bağlanmıştır. 

Maddenin devamında da bu süre içinde işyerine aynı nitelikteki iş için yeniden işçi almak 
isteyen işverenin durumu uygun araçlarla yayınlayacağı ve işçinin kaydettirdiği adresine noter 
aracılığı ile duyuracağı ve Tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde işyerine başvurmayanların 
bu hakkının düşeceği işlerine son verilen işçilerin sayısı 10 ve daha fazla olduğu takdirde 
de işverenin yeni işe yerleştirmeler için, bunların isimlerini niteliklerini çıkarma tarihinden en 
az bir ay önce ilgili tş ve tşçi Bulma Kurumuna bildirmek zorunda oldukları öngörülmüştür. 

Anılan Kanun maddesinin bu hükmü dikkate alındığında işten ayrılan işçilerin altı ay içe
risinde tekrar eski işyerlerine dönmeleri yasa gereği olup, uyulması da zorunlu bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, işçi çıkarılması ile ilgili olaylar Bakanlığımızca titizlikle takip edilmekte, 
işten çıkarma ihbarları alındığında bu işyerleri en kısa zamanda denetime alınıp sonuçları araş
tırılmakta ve işverenlere cezai müeyyideler kesinlikle uygulanmaktadır. 

Ayrıca, işçilerin ve işverenlerin karşılıklı olarak ekonomik sosyal durumlarını ve çalışma 
şartlarını düzenlemeleri 2822 sayılı Toplu tş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu hükümleri doğ
rultusunda taraflara bırakılmış, bunun yöntemleri de açıklanmıştır. 

Söz konusu Kanunda, tarafların (yetkili sendika-işveren) dışındaki kurum ve kuruluşlara 
sözleşme sistemine müdalahe yetkisi verilmemiş, görüşmelerin mevzuata uygun bir şekilde sür
dürülmesi hükme bağlanmış ve Bakanlığımızın toplu pazarlık sistemine müdahale etmesi veya 
görüşmelerde yer alarak teklif ve önerilerde bulunmasına da yer verilmemiştir. 

Sosyal güvenliğin yaygınlaştırılması Hükümet politikası olarak ele alınmakta ve bu arada 
Bakanlığımızca da etkin çalışmalar sürdürülmektedir. 

Bunun yanısıra, işçi çıkarma işlemlerinin körfez krizinin son bulmasından sonra da de
vam etmesi halinde Bakanlığımızca gerekli tedbirlerin alınacağı tabiidir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. tmren Aykut 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı 

11. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'm, İstanbul Beyoğlu Emniyet Amirliğinin dördüncü ka
tından atlayarak intihar ettiği iddia edilen vatandaşın gözaltına alınma nedenine ilişkin sorusu ve İçişleri 
Bakanı Abdülkadir Aksu'nun yazdı cevabı (7/1900) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını saygıla

rımla arz ederim. 19.2.1991 
Tevfik Koçak 

Ankara 
1. Birkaç gün önce İstanbul Beyoğlu Emniyet Amirliğinin dördüncü katından atlayarak 

intihar ettiği öne sürülen Ali Rıza Aydoğan'ın göz altına alınma nedeni nedir? 

2. Ali Rıza Aydoğan saat kaçta, nerede gözaltına alındı? Yetkililere göre hangi saatte 
intihar girişiminde bulundu? 

3. Ali Rıza Aydoğan'ın vücudunda işkence izlerine rastlanıldığı iddiaları doğru mudur? 

4. Soruşturmayı yürüten polislerin kanıtları ortadan kaldırdıkları savlarının doğruluğu
nun görecesi nedir? 

5. Son günlerde emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan insanların gözaltı sırasında 
ölümlerindeki artış nedeniyle bakanlığınız tarafından gözaltı sırasında ölümlerindeki artış ne
deniyle bakanlığınız tarafından herhangi bir soruşturma başlatıldı mı? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 11.3.1991 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Güvenlik Daire Başkanlığı 

Şube : Top. 01. (E) - 062028 
Konu : Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın \azılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 22 Şubat 1991 gün ve 7/1900-6958/3119 

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

sunulan ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinde öne sürülen 
hususlarla ilgili olarak hazırlanan cevap aşağıya çıkarılmıştır. 

1-2. 13 Şubat 1991 günü saat 11.00 sıralarında, Beyoğlu Fatih Sultan caddesinde yasa dı
şı örgüt üyesi şahısların, vatandaşlara zorla kepenk kapattırma ve çeşitli eylemlerde bulunma 
teşebbüsleri, vatandaşlarca güvenlik kuvvetlerine ihbar edilmiş, alınan ihbarı değerlendiren gö
revliler, aynı caddede Munzur oğlu 1971 doğumlu Ali Rıza Ağdoğan ve Paşa oğlu 1969 do
ğumlu Oktay Kılıç yakalanarak soruşturma için gözaltına alınmışlardır. 

3-4-5. Ali Rıza Ağdoğan, gözaltında olduğu aynı gün saat 17.30 sıralarında tuvalet ihti
yacını beyan ederek bulunduğu odadan dışarıya çıkmak istemiş, görevliler refakatinde lavoba-
ya götürülürken mukavemet gösterip görevlilerin elinden fırlayarak kaçma maksadı ile bina
nın 3. kat penceresinden dışarıya atlamıştır. 

Adı geçenin kaçmaya çalışırken pencereden atlama neticesi ölüm olayı meydana gelmiş 
olup, vücudunda cebir ve şiddet emarelerinin bulunduğu ve kanıtların ortadan kaldırıldığı id
diası doğru değildir. 

Arz ederim. 
Abdülkadir Aksu 

İçişleri Bakanı 
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12. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçtoğlu'nun, Balıkesir Küçük Sanayi Sitesi kura çeki
minin gecikme nedenine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakam Şükrü Yürür'ünyazûı cevabı (7/1914) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Şükrü Yürür tarafından yazılı ola

rak cevaplandırılması hususunda delaletlerinizi İçtüzüğün 94 ve 96 ncı maddeleri gereğince is
tirham ederim. 

Saygılarımla. 
Mustafa Çorapçioğlu 

Balıkesir 
1980 öncesinde kurulan kooperatif kanalı ile yapımına başlanan (Balıkesir Küçük Sanayii 

Sitesi) inşaatının bittiği ve müstehiklerinin kura ile tespitinin yapılacağı bir hayli zaman evvel 
açıklanmıştır. 

Ancak, kura çekimi için hazırlanıp Sanayi ve Ticaret Bakanlığına takdim edilen üye dos
yalarının kaybolduğu hakkında yaygın bir söylenti ve mahalli basında haberler tevali etmektedir. 

1. İlgili dosyalar Bakanlığa verilmiş midir? 
2. Dosyaların kaybolduğu doğru mudur? 
3. Doğru değil ise, kura çekimi niçin gecikmektedir? 

T.C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 12.2.1991 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : 5/MM-94 

Konu : 'Kızılı soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 28.2.1991 tarih ve 7/1914-7011/31316 sayılı yazınız. 
Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçioğlu*nun, Balıkesir Küçük Sanayi Sitesi Kura çeki

minin gecikme nedenine ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği yazılı soru öner
gesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Şükrü Yürür 

Sanayi ve Ticaret 
Bakanı 

Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçioğlu'nun Yazılı Sorularına Cevaplarımız 
1980 öncesinde kurulan kooperatif kanalı ile yapımına başlanan (Balıkesir Küçük Sanayii 

Sitesi) nin inşaatının bittiği ve müstehiklerinin kura ile tespitinin yapılacağı bir hayli zaman 
evvel açıklanmıştır. 

Ancak, kura çekimi için hazırlanıp Sanayi ve Ticaret Bakanlığına takdim edilen üye dos
yalarının kaybolduğu hakkında yaygın bir söylenti ve mahalli basında haberler tevali etmektedir. 

Soru 1. İlgili dosyalar Bakanlığa verilmiş midir? 
Soru 2. Dosyaların kaybolduğu doğru mudur? 
Soru 3. Doğru değil ise, kura çekimi niçin gecikmektedir? 
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Cevap 1. Bakanlığımız kısmî kredi desteği ile inşaatı tamamlanan; S.S.Balıkesir Merkez 
(Küçüksan) Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığı'mn 22.6.1990 tarih ve 212-137 sa
yılı yazısı ekinde Kooperatif ortaklarına ait belgeler Bakanlığımıza gönderilmiş olup, bu bel
geler üzerinde yapılan inceleme neticesinde, tespit edilen eksiklikler ilgili Kooperatife 24.7.1990 
gün ve 8787 sayılı yazımız ile bildirilmişin 

Kooperatifin; 14.8.1990 gün ve 171 sayılı, 28.8.1990 gün ve 179 sayılı, 2.10.1990 gün ve 
207 sayılı, 30.10.1990 gün ve 224 sayılı yazıları ekinde gönderilen ortaklık belgeleri ile sözko-
nusu eksiklikler kura çekimine engel teşkil etmeyecek şekilde (8 ortak hariç) tamamlanmıştır. 

Cevap 2. Kooperatif ortaklarına ait belgeleri içeren dosyaların Bakanlığımızda kaybol
muş olduğu dçğru olmayıp, Kooperatifçe intikal ettirilen tüm belgeler arşivlenmiştir. 

Cevap 3. Kura çekiminin gecikme sebebi ise, Siteye ait tapulardan bir kısmının henüz 
Kooperatif mülkiyetine geçmemiş olmasıdır. Konuyla ilgili olarak Bakanlığımız elemanlarınca 
13-17.2.1991 tarihleri arasında Balıkesir Küçük Sanayi Sitesinde yapılan incelemede; Siteye ait 
sahanın 1.013.927 m1 lik kısmın tapularının Kooperatifçe alındığı, 280.782 m2 lik alanın tapu
larının ise alınmadığı tespit edilmiş olup, durum 28.2.1991 tarih ve 3468, 3469 sayılı dağıtımlı 
yazımız ile Kooperatif ve Balıkesir Valiliğine bildirilerek, kura çekiminin biran önce yapılabil
mesi için sözkonusu 280.782 m1 lik tapuların Kooperatif mülkiyetine geçirilmesi istenmiştir. 

13. — Eskişehir Milletvekili M, Cevdet Sdvi'nm, pancar üreticilerinin ürün bedeli alacaklarına 
ve pancar ürünü yeni taban fiyattna ilişkin Başbakandan sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü • 
Yûrür'ün yazdı cevabi (7/1927) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Yıldırım Akbulut tarafından yazılı olarak yanıt

lanmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 

M. Cevdet Selvi 
Eskişehir 

tçinde bulunduğumuz ekonomik koşullar karşısında çiftçimiz iyice bunalıma girmiştir. Ha
yat pahalılığı karşısında borçlarını ödeyemeyen üreticimiz traktörünü satmak durumuna gelmiştir. 

Bu gerçekler karşısında devlet çiftçiye yardım etmesi gerekirken kendi borcunu ödeyeme
mekte, vermesi gereken avansları bile zamanında vermemektedir. 

Yeni pancar ekimi yaklaşmış olmasına rağmen teslim edilen pancar paraları ödenmemiştir. 
1. Pancar paraları ne zaman ödenecektir.? 
2. Yeni ekilecek pancar taban fiyatları ne zaman açıklanacaktır.? 

T.C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 12.3.1991 

Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği 
Sayı : 5/MM-96 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 1.3.1991 tarih ve 7/1927-6956/31117 sayılı yazınız ile Başbakanlık Kanunlar ve Ka

rarlar Genel Müdürlüğünün 5.3.1991 tarih ve K.K.Gn.Md. 07/106-1035/01938 sayılı yazısı. 
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Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Servi'nin, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ancak tara
fımdan cevaplandırılması istenilen yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Şükrü Yürür 

Sanayi ve Ticaret 
Bakanı 

Eskişehir Millevtekili M. Cevdet Selvi'nin Yazılı Sorularına Cevaplarımız 
İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullar karşısında çiftçimiz iyice bunalıma girmiştir. Ha

yat pahalıhğı karşısında borçlarını ödeyemeyen üreticimiz traktörünü satmak durumuna gelm|ştir, 

Bu gerçekler karşısında devlet çiftçiye yardım etmesi gerekirken kendi borcunu ödeyeme
mekte, vermesi gereken avansları bile zamanında vermemektedir. 

Yeni pancar ekimi yaklaşmış olmasına rağmen teslim edilen pancar paraları ödenmemiştir. 
Soru 1. Pancar paraları ne zaman ödenecektir.? 
Soru 2. Yeni ekilecek pancar taban fiyatları ne zaman açıklanacaktın? 
Cevap 1. 1990/1991 kampanyası şeker pancarı kesin bedel ödemelerine bir program da

hilinde başlanmış olup mümkün olan kısa süre içerisinde tamamlanacaktır. 

Cevap 2. Üretici maliyetleri ile girdiler, ücretler ve rakip ürünler dikkate alınarak 1991 
yılı ürünü şeker pancarı fiyatını tespit çalışmaları sürdürülmektedir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
92 NCt BİRLEŞİM 

12 . 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. — 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) 

2. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu ve 24 arkadaşının, kanun hükmünde ka
rarnamelerle ilgili olarak Hükümetçe yapılan uygulama konusunda (8/27); Hatay 
Milletvekili Ali Uyar ve 14 arkadaşının, kanun hükmünde kararnamelerle ilgili olarak 
Hükümetçe yapılan uygulamalar konusunda (8/28); Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 
ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergeleri (8/27, 
8/28); 

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

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

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

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

7. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Uncu ve 14 arkadaşının, yerel yöne
timlere tanınmış olan hak ve yetkiler kısılarak veya tamamen kaldırarak 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 üişkin önergesi (10/105) 

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

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

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

11. — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Grup Başkanı ve İzmir Millet
vekili Erdal. İnönü ile Grup başkanvekiUeri 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) 

12. — 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 Meolis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/109) 

13. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 19 arkadaşının, yetersiz ve dengesiz 
beslenmenin vatandaşlarımız üzerindeki olumsuz etkilerini ve bu konuda alınması ge
rekli önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/110) 
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14. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 11 arkadaşının, fındık ürünü ve üre-
ticileıiyle ilgili sorunları ve bu konuda alınması gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/111) 

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

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

17. — 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 00/114) 

18. — 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
lîs araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/115) 

19. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 11 arkadaşının, ÇITOSAN 
bünyesinde yer alan Amasra Şiferton Ocağının, işverenin ihmal ve sorumsuzluğu ne
deniyle kapatılarak burada çalışan işçilerin işsiz kalmasına neden olunduğu iddiasını 
ve ülkemizdeki işyeri kapatma ve işten çıkarma uygulamalarına son vermek için alına
cak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/116) 

20. — 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) 

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

22. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 15 arkadaşının, ülkemizde 
yaygınlaştığı iddia edilen işyerlerinin kapatılması ve işçilerin işlerinden çıkarılması ile 
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ilgili uygulamalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 1Ö1 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/32) 

23. — 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) 

24. — 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 
meydana gelen maddî zararı tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/120) 

25. — İzmir 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) 

26. — 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) 

27. — 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 sorumların 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) 

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

29. — Kars Milletvekili Mahmut Almak ve 10 arkadaşının, ülkemizde faaliyette 
bulunduğu iddia edilen Kontrgerilla örgütüyle ilgili iddiaları açıklığa kavuşturmak 
amaciyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/125) 

30. — Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 20 arkadaşının, «Kontrgerilla» hakkında-
. ki iddiaların ne zaman ve kimlerin sorumluluğunda gerçekleştiği konusunda Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/33) 
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31. — 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) 

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

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

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

35. — Diyarbakır MilletvekiU 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) 

36. — 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, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mecüs araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/130) 

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

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

39. — Kocaeü MiUetvekili Onur Kumbaracibaşı 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 iUşkin öner
gesi (8/35) 
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40. — 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/133) 

41. — 'Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve 19 arkadaşının, Diyarbakır İli Lice 
İlçesinde 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) 

42. — 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) 

43. — 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) 

44. — 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) 

45. — 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, iç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/137) 

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

47. — 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/139) 

48. — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün ve 42 arkadaşının, Türkiye Radyo ve Tele
vizyon Kurumunun yayınları konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/37) 
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49. — 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, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/38) 

50. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 18 arkadaşının, Cumhurbaşkanının 
beyan ve davranışlarıyla Anayasada kendisine verilen görev ve yetkileri aşıp aşmadığı 
ve tarafsızlığını yitirip yitirmediği konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/39) 

51. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül ve 13 arkadaşının, büyük bir tarih ve 
kültür mirası olan Savarona Yatı'nın milletimize yakışır bir biçimde kullanılması ve bu 
amaçla yeniden taihsisinin sağlanması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/140) 

52. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 13 arkadaşının, Millî Savunma eski Ba
kanının görevden alınmasıyla sonuçlanan gelişmeler konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/40) 

53. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak ve 9 arkadaşının, Şırnak İlinde meydana 
gelen olayların nedenlerini ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/141) 

54. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak ve 9 arkadaşının, İdil İlçesi ve Ku-
vak Mezrasında meydana gelen olayların nedenlerini ve sprumlularını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102*ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/142) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

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

3. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacının, 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) 
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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 İrfan Demirah/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 İlçesinde 
meydana gelen heyelandan zarar gören vatandaşlar için yaptırılacak konutlara ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından, sözlü soru önergesi (6/168) 

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

9. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesinde 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
pım çalışmalarının durdurulma nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/185) 

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

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

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 ıBaki 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, İstanbul'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 İli Ulüdere İlçesi Kaya-
dibi Köyü Evil Mezrasındaki bir vatandaşın evinin jandarma tarafından yıkıldığı ve 
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Kayadibi Köyünde zorunlu ikamete tabi tutulduğu iddiasına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/333) (1) 

18. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, 1986 ve 1987 yıllarında Hakkâri 
İli Yüksekova İlçesi Esendere Bucağından sının 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 İli Uludere İlçesi Şeno-
ba Köyü Tabur Komutanının bazı uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/335) (1) 

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

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

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

23. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altınertn, 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 sou önergesi (6/348) (1) 

25. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Havza - Vezirköprü yolunun yapımına v% 
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 Şahinin, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Nisan 
ayından bugüne kadar İller Bankasından aldığı avans borçlarının miktarına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) (1) 

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

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) (l) 

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 yüında 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 Ataıllay'ın, 1988 yılında kamu kuruluşları ta
rafından yabancı kuruluşlara yaptırılan araştırmalara ilişkin IBaşbakandan 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 fiyat
larına 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) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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42. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlen
dirme Vakfına yapılan bağışlara ve Vakfın denetimine ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/393) (1) 

43. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, TA 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'm, 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. — İstanbul Milletvekili Aytekin Kotil'in, İstanbul Anakent Belediyesince ku
rulan şirketlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) (1) 

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

47. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sovyetler Birliğinden ithal edilen 
doğalgazın 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 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/401) '(1) 

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

50. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde 
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 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 İlçesi 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. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Türkiye Emlak Bankasının amb
leminin bir Amerikan firmasına çizdirildiği iddiasına ve amblem değişikliği nedeniyle 
yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403) (1) 
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55. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Güraeler'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 sanatçıların 
konserlerinin yasaklandığı iddiasına ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/410) (1) 

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

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

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

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

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

62. — Adana Milletvekili M. Selahattin Kılıç'ın, 19.7.1988 tarih 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 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/418) (1) 

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

65. — 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 bankalarının 1987 ve 1988 yıl
larındaki bazı harcamalarına ve Emlak Bankasına ait arazi ve binalardan bir kısmının 
satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü sçru 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-
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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 ili Şenkaya İlçesine bağlı 
Yoğurtçular ve Nişantaşı köyleri arasındaki mera davası ile ilgili mahkeme kararının 
infazı sırasında meydana gelen olayın sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru Önergesi (6/426) (1) 

69. — Burdur Milletvekilli Fethi Çel'ikbaş'ın, tarım arazilerin'in sulanmasında 
elektrikten yararlanılabilmesi için elektrik şebekelerinin tevsii hususunda çalışma yapı
lıp yapılmadığına ilişikin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/427) (1) 

70. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan ili Merkez ilçesi 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) 

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

73. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, Burdur İl 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 içişleri 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 Kadını 
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 ilişikin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/434) (I) 

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

78. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, ülkemizce de imzalanmış olan İş
kenceye Karşı Avrupa Sözleşmesi ile işkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 
hükümlerine uyulmadığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/441) (1) 
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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. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, lig maçlarını izleyecek öğrenci
ler için bilet fiyatlarında tenzilat yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) (1) 

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

83. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, günlük bir gazetenin 27.11.1988 ta
rihli nüshasında yer alan S.S.K. Genel Müdürü ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan 

. sözlü soru önergesi (6/443) (1) 

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

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

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

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'ın, yapılacak olan mahallî idareler 
seçimleri nedeniyle bazı seçim bölgelerinde vali ve kaymakamlarca aday yoklaması 
yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/444) (1) 

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. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, düşünce suçlusu olarak gözaltına alınan 
sanıklara farklı muamele yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/446) (1) 
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91. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Ataday'm, 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 Alınak'ın, Konya îli Çumra İlçesi kapatılan 
ülkü ocakları başkanının bugüne kadar yakalanamamasının nedenine ilişkin îçişleri 
Bakaaından sözlü soru önergesi (6/450) (1) 

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

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 Üniversitesi inşaatına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/422) 

100. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Köy - Kop. Merkez Birliği kurul
ması için yapılan girişimlerin engellendiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Balkanından sözlü soru önergesi (6/459) (1) 

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

102. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yusuf Bozkrut özal ile Aydın Cor
poration A.Ş. arasında ilişki bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/463) (1) 

103. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Ödemiş'te üniversite veya yüksekokul. 
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/425) 
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104. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, spor tesisi yapma ve antrenör 
bulundurma zorunluluğunu yerine getirmeyen müesseselere karşı ne gibi önlemler alı
nacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/437) 

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

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

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

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) 

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

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

111. — 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 Sarıgül'ün, 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 Bakanından sözlü 
soru Önergesi (6/474) (1) 

115. — İsparta Milletvekili İbrahim 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) 
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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 Milletvekilli 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 irfan Demiralpln, ilköğretim müfettişlerine ve mü
fettişlik için atama emri bekleyen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/484) (l) 

120. — İstanbul Milletvekili AyteMn 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 İstanbul Hizmet Vakfına 
yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/486) (1) 

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

123. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengelin, 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 Keskin'in, TEK Genel Müdürü ile yardımcıla
rından Kurum iştiraklerinde görev alanlar bulunup bulunmadığına ve bu Kurum için 
satın alınan güç trafolarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4S9) (1) 

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

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

128. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, İstanbul 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) 

(92 nci Birleşim) 
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130. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğün
ce gözaltına alınan vatandaşlara işkence yapılmasını önlemek için ne gibi tedbirler 
alınacağma ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/494) (1) 

131. — Denizli Milletvekili Adnan Keskinin, 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. r— İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Asil Nâdir Şirketler Grubunun 
gümrüksüz ithalat yaptığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/513) (1) 

133. — Bingöl Milletvekili tlhami Binici'nin, Bingöl îli Adaklı îlçesi Elmaağacı 
Köyünde orman katliamı yapıldığı iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü sora 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) 

135. — İzmir Milletvekili Birken Keleş'in, M.T.A. Genel Müdürlüğüne ait maden 
sahalarından çıkardıkları ponza madeninin 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 İsviçre'de görüştüm» başlıklı habere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/515) (1) 

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

139. — îzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bazı kişi ve firmalar tarafından 
M.TA.'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, Hınısspor Lokalinde 30.5.1989 tari
hinde meydana gelen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) (1) 

141. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'm, Sosyal Sigortalar Kurumu An
kara Dışkapı Hastanesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/464) 
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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 yayın
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 Alınak'ın, bazı futbal kulüplerine Devlet tara
fından bağış yapılmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/573) (1) 

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

148. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, ortaöğretimde devamsızlık nede
niyle sınıfta kalan öğrenciler için af getirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öergesi (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 Milletvekili Mahmut Almak'in, 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 alınan ve vatandaşa kuryelik yaptırıldığı 
ve bu vatandaşın 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 Anadöl'un, Karabük ve İskenderun Demir -
Çelik fabrikalarındaki greve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/544) (1) 

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

158. — 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 İşletmelerindeki gre
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'ın, Siirt İli Şırnak İlçesindeki bazı 
yayla ve meralarda atış eğitimi yapılacağına dair Kaymakamlık duyurusuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/549) (1) 

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 İli 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 Ballıkaya Köyündeki vatandaşların güvenlik güçlerine mağdur edildikleri 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü !soru önergesi (6/553) (1) 

165. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvfnin, Bulgaristan'dan getirilen bir 
soydaşımız hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru 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. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İlçe merkezinde bazı va
tandaşların köy korucusu sıfatıyla görevlendirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/558) (1) 
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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. — 'istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, «Kazı Kazan» adlı şans oyunu
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/560) (1) 

171. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'm, Millî Piyango idaresince 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 içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/562) (1) 

173. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars ilinde jandarma tarafından 
gözaltına alınan bir vatandaşa işkence yapıldığı iddiasına ve olayın sorumlusu hakkın
da bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/563) (1) 

174. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Melyat Çay Fabrikasının depoların
da bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Başbakandan sözlü oru 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 tözlü soru önergesi 
(6/478) 

176. — Tunceli Milletvekili Kamer Gençlin, 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 ili Eruh ilçesi Fındık Bucağı 
Jandarma Tabur Komutanlığınca gözaltına alındığı ve zorunlu kuryelik yaptırıldığı 
iddia edilen bir vatandaşın ölümüne neden olanlar hakında ne gibi işlemler yapıldı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/565) (1) 

178. *— Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Sellvi'nin, PETKİM'in özeteşdrilmesinin 
ne gibi sonuçlar doğuracağına ilişkin Başbakandan sözlü soru çnergesi (6/566) (1) 

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

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

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

184. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın* ilk ve ortaöğretim kurumlarında bir ders
liğe düşen öğrenci sayısına ve öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Bakamından 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) 

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

188. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Koope
ratif ince gerçekleştirilen ayçiçeği alımlarına ve 1989 yılında ne kadar ham ayçiçeği 
yağı ithal edileceğine iüşlkin 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 artırılmayacacağı-
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. Istemihan 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 Erdemin, 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) 
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195. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, izmir İline bağlı ilçelerden 
hangisinde üreticilerin tarım kredi kooperatiflerine veya Ziraat Bankasına olan borç
larının ertelendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590) (1) 

196. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'm, 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 İzmir'de meyda
na gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) (1) 

198. — İstanbul 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 çimlendİrileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/595) (1) 

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. — İstanbul 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
ticilerine ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan hözlü soru önergesi (6/498) 

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

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- „ 
naşı açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanmdan sözlü soru 
önergesi (6/504) 
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209. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, öğretmensizlik nedeniyle 
kapandığı iddia edilen Bayburt İli Maden Kasabası Ortaokulunun bu öğretim yılında 
öğretime açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/505) 

210. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersinin, 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 iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/598) (1) 

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

213. —• Balıkesir Milletvekili İ. 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 soru önergesi 
(6/602) (1) 

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

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

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

221. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'İn, Ankara özel Arı Lisesindeki bazı 
öğrenciler için iki resmî aracın servis yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/620) (1) 
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222. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, Malatya Milletvekili Yusuf Bozkurt 
Özal'ın, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına ait bir villada ikamet ettiği iddiasına 
ve villanın tefriş masrafı ile aylık giderine ilişkin 'Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/621) (1) 

223. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, yüksekokullarda okuyan öğren
cilerin kredilerinin artırılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 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 su
yu (Aksıfat) projesinin 1989 yılı ödeneğine ve bu projenin temel atma töreni için ya
pılan harcamaya ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/622) (1) 

226. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, İzmir - Beydağ - Palamuıtcuk 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 Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/525) 

228. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Gölcük Gölünün ne zaman temizlenece
ğine ve ödemiş Efe toplu konut inşaatları için kredi verilmemesin'in 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 Sarıgül'ün, tarihî eser kaçakçılığının önlen
mesi ve bu eserlerin korunması için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Kültür Baka
nından sözlü soru önergesi (6/528) 

• 
231. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Van İli Gürpınar İlçesine yakın bir 

mezrada meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/525) (1) 

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

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

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

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

236. — îzmir 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 hayalî 
ihracat yapıldığı iddiaları üzerine Gümrük Başmüfettişi tarafından toplanan belgelerle 
ilgili olaijak ne gibi işlem yapüdığına 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. — îzmir Mületvekili Ahmet Ersin'in, Buca Cezaevindeki bir hayalî ihracat 
sanığına ayrıcalık tanındığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/532) 

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

242. — Balıkesir Milletvekili I. Önder Kırlı'nın, Ankara Milletvekili ve Millî Sa
vunma eski Bakanı Ercan Vuralhan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Soruş
turma Kurulu talebinin Türkiye Büyük Millet Meclisine 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 fabrikaların 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 Ihman'ın, Bulgaristan'dan gelen soydaşlarımız
dan 800 kişinin sınavsjz 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 alınan önlemlere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/638) (1) , 
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246. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yümaz'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 Kufun, Gaziosmanpaşa - Sultançiftliği yo
lu üzerindeki Mescidi 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 Atajay'ın, elektrik ithali için Irak'la anlaşma 
yapılmasının nedenine.ve kurulu güç tahsisinden dolayı son iki yılda yapılan ödemeye 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) (1) 

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

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
liği ile anlaşma yapılmasının nedenine ve elektrik ithal edilmediği halde tahsis edilen 
kurulu güç karşılığında yapılan ödemelere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/643) (1) 

254. — îçel Milletvekili M. tstemiihan Talay'm, 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 ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/657) (1) 

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

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

258. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, yap - işlet - devret modeline ya
bancı sermayeye termik santral ihale edilmesinin ulusal çıkarlarımızla bağdaşmadığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/661) (1) 
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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 İşletmeleri Kuru
munun dış borçlarına ve Kurumca 1987 - 1989 yıllarında üretilen ve tüketime arz edi
len kömür miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî KaynaMıar 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) (İ) 

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 öriergesi (6/666) (1) 

264. — izmir Milletveküli Neccar Türkcan'ın, BAĞ - KÜR 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 Milletvekilli Koksal Toptan'ın, Atatürk Barajı için Hilvan -
Gülüşağı'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 îsmail Köse'nin, Erzurum Hindeki 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 Köyiş'leri Bakanından sözlü 
soru 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} 
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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) 

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

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 Müdürlüğünoe pasaport verilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/609) 

276. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, 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 İli 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'în, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınla- _ 
rında ve bu Kurum müfettişlerince tercüme edilen eserlerde kadınların aşağılandığı id-
diasıra ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/680) (1) 

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

282. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, Kars İli 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) 
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284. — Ankara Milletvekili ibrahim Tez'in, Büyük Ankara Otelinde çalışan işçi
lerden emekliliklerine az kalanların işten çıkarıldıkları iddiasına ilişkin Maliye ve Güm
rük Balkanından sözlü soru önergesi (6/648) 

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

286. — içel Milletvekili M. İstemihan Talay'ın, günlük bir gazetenin 8.12.1989 ta
rihli nüshalarında yer alan «Millî Eğitim Kasası Mahkûma Emanet» başlıklı habere 
ilişkin 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 kararı bulunduğu iddia edilen iki daire başkanına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi (6/650) 

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

290. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Uocu'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 önergesi (6/686) (1) 

292. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Mardin ili Ömerli ilçesi Çimenli Kö-
yünds 16.12.1989 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/651) 

293. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne ili Havsa ilçesi 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'm, Antalya İli Alanya ilçesi Orman 
işletme Müdürlüğünce Keşefli Köyü Denizgüneyi mevkiindeki kumsalda üç adet bina , 
yaptı t ildiği 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) 
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297. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli İlindeki 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) 01) 

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 santrallerinin 1988 - 1989 yıllarındaki elektrik üretimlerine ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/694) <1) 

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

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

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

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

306. — Nevşehir Milletvekili Cemal Seymen'in, Çankaya Köşkünde yapılan tami
rat ve tadilatlara ve İstanbul'da yapılacak yeni köşk inşaatına ilişkin Başbakandan 

* sözlü soru önergesi (6/700) (1) ' • v 

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

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

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

311. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Konya İli Çumra İlçesi Türkmen 
Karahüyük Köyündeki bazı vatandaşlara Çumra Karakolunda işkence yapıldığı iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) (1) 

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

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

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

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

316. — İzmir 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 Müdür-
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'in, Çankaya Köşkünde yaptırıldığı id
dia edilen restorasyonun ve ek inşaatın maliyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/717) (1) 

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

32İ. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 1985 - 1990 yıllarında yurt dışına 
giden ve Türk Havayollarının Japonya ve Moskova seferlerine katılan Millî Eğitim 
Bakanlığı personeline ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/723) (1) 
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322. — Bingöl Milletvekili tlhami Binici'riin, - Bingöl ili Karlıova İlçesi ile Muş 
İli Varto İlçesi arasındaki karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân 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 düzenlenen «Hz. Muhammed'i anma gecesi»nde yaptığı konuşma
ya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/725) (1)' 

325. — 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 Tabir Köse'nin, Yeniçeltek Linyit İşletmesi 
Yönetim Kurulunda madencilikle ilgisi olmayan kişilerin de görev yaptığı iddiasına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/734) (1) 

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

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

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

330. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'm, Toprak MabJsuIeri 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 İlçesi Hilal Köyü Jan
darma Karakol Komutanınca köylülere taş taşıttırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/742) (1) 

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

(92 nci Birleşim) 
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334. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, 347 ve 268 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, «'Bütçe 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 ili Eruh İlçesi Körüklükaya 
Köyünde bir vatandaşın ve Eruh Ayıntepedeki çatışmada bir erin öldürülmeleriyle il
gili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/746) (1)1 

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

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

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'ın, Cizre'ye içme suyu temin eden 
Keson Kuyularının Türkiye Kömür İşletmelerine ait kanalizasyon atıklarıyla kirlen-* 
diği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/757) (1) 

343. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sangül'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 İlçesine bağlı 
bazı köylerin tamamen boşaltıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/759) (1) 

345. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'mun, Sivas İli Yıldızeli İlçesi Da-
vutalan Köyü sulama projesine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/703) 
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346. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Erzurum Asayiş Şube Müdürü hak
kındaki iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/76G) (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 soru önergesi (6/761) (1) 

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

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

350. — Çorum Milletvekili Cemal §ahin*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'm, TRT - INT 5 inci kanal yayın^ 
larının yurt dışındaki vatandaşlarımızca izlenemediği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/795) (1) 

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

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 İlçesi Alaçam 
Orman İşletmesince açılan sınavla ilgili iddialara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından Sözlü soru önergesi (6/704) 

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

357. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, İstanbul 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 Ihman'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu Çorum 
Hastanesi Başhekimi hakkındaki iddialara ilişkin Çalışma ye Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 
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360. — Kocaeli Milletvekili Ömer TürkçakaTın, Yem Sanayii Türk Anonim Şir
keti ile ilgili bazı iddialara il'işkin 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 bü yana satın alınan, kiralanan ya da ortak 
olunan özel sektöre ait fabrikalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/804) (1) 

362. — Hatay Milletvekili Ali Uyâr'ın, istanbul Üniversitesinde 5.3.1990 günü 
meydana gelen olaylardan polislerle birlikte hareket ettikleri iddia edilen sivil kişilere 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/805) (1) 

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

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

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

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

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 çalındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/812) (1) 

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

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

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

371. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Kastamonu İli İlgaz İlçesi 
Saraycık ve Balcı köylerinde meydana gelen yangınlar nedeniyle yöredeki vatandaş
lara yardım yapılmadığı iddiasına İl'işkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/731) 
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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. — izmir 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. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, 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 Röyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/733) 

378. — Balıkesir Milletvekili t. Önder Kırh'nm, 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) 

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

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

381. — izmir Milletvekili Ahmet Ersinin, görevlerinden uzaklaştırılan uzmanla
rın yerine sağlık konusunda deneyimsiz kişilerin atandığı iddiasına ilişkin Sağlık Ba--
kanından 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 içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/833) (1) 

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

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

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

386. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, İstanbul, İzmir ve İskenderun gibi li
manlarımızda kirlenmeyi Önleyici bariyer ve kimyasal sistemler bulunup bulunmadığı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 1(6/840) (1) 

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

3Ş8. — 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) 

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

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 Sarıgül'ün, çimento işçilerine, istedikleri 
zammın verilmemesinin nedenine ilişkin 'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/846) (1) 

392. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersiri'in, ÇİMSE - İş 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 
Mahallesindeki 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) 

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

396. — İzmir 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 Iİıman'ın, öğretmenlere sendika kurma hakkı 
tanınıp tanınmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/871) (1) 

398. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İsparta - Karacaören, Tunceli - Mer
can \e Trakya barajları ile İğdır sulama suyu inşaatları nedeniyle usulsüz ödemeler 
yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/872) (1) 
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399. — Antalya Milletvekili Adil Aydm'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 İli Vezirköprü İlçesinde Tekel 
tarafından sürdürülen yaprak tütün alımlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü som önergesi (6/766) 

t 

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, Topju Konut idaresince halka satılan 
Ankara - Eryaman'daki konutlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/770) 

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

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

406. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Güneydoğu Anadolu'daki iller
de. 1989 - 1990 yılında öğretime açılamayan ilkokullara üişkin Millî 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, il merkezlerindeki hastanelerin tıbbî 
cihaz ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/776) 

409. — Mardin Milletvekili 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 il genel 
meclisi üyeleriyle belediye başkanlarından Doğru Pol Partisi mensubu olanların mü
racaatlarına cevap verilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/778) 

411.'— Mardin Milletvekili 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) 
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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 İşleri Genel Müdürlüğünce 
sulama ücretlerinin artırıldığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/784) 

416. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, hastalık nedeniyle bazı göllerimizde du
ran kerevit üretimine yeniden başlanması için ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/786) 

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

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

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

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 soru önergesi (6/790) 

421. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, trafik kazalarının önlene
bilmesi için şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsılerin 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 Balkanından sözlü soru önergesi (6/793) 

423. —• Bursa Milletvekili İlhan Aşkın'ın, Bursa Büyükşehir Belediyesine ait Taşo-
,cağı ve Asfalt Şantiyesinin hakli 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 1.. Önder Kırlı'nın, huzurevleri ücretlerine yapılan 
zammın huzurevi sakinlerini mağdur ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/875) (1) 
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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 iddiasına 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'nın, ülkemize sığman Irak vatandaşları bu
lunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) (1) 

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 Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, Missuri Üniversitesi Siyasal Bil
giler Fakültesince ülkemizle ilgili olarak hazırlandığı iddia edilen rapora ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/886) (1) 

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

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

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

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

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

439. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'm, Antalya İlinde ne zaman olimpik 
yüzme havuzu yaptırılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/821) 
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440. —• İsparta Milletvekili! ibrahim 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 ibrahim Gürdal'ın, 1983 yılından bu yana Türk Si
lahlı Kuvvetleriyle ilişiği kesilen subay ve astsubayların yargılanıp yargılanmadıklarına 
ilişkin Millî Savunma 'Balkanından isozlü soru önergesi (6/823) 

442. — Bingöl Milletvekili ilhamı 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 'ili Çukurca ilçesinde ko
ruculuk kabul etmeyen köylülerin bulunduğu köylerin etrafının mayınla döşendiği id
diasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) (1) 

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

446. — istanbul Milletvekili Ali Haydar Erdoğan'ın, Başbakanlıkça Devlet Plan
lama Teşkilatından alındığı iddia edilen hayali ihracat dosyaları için dava açılıp açıl
madığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/891) (1) 

447. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, «Eğitim - iş 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 ihale Kanununun 44 üncü 
maddesi uyarınca verilen ihalelere ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/892) (1) 

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

450. —• İsparta Mületveküi 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'ın, Şırnak Jli Beytüşşebap ilçesi Dön
mezler Köyünden İki vatandaşın Boğazveren Köyü korucuları tarafından gözaltına 
alındığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/893) (1) 

452. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İli Beytüşşebap ilçesine bağ
lı Dönmezler, Kovankaya ve Yassıtaş köylerindeki vatandaşlardan köylerini boşalt
malarının istendiği iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/894) (1) 
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453. — Nevşehir Milletvekili Cemal Seymen'in, Cumhurbaşkanlığının 1990 malî 
yılı ödeneğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/895) (1) 

454. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Mardin îh Dargeçit İlçesinde 30.5,1990 
- 1.6.1990 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/896) (1) 

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

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

457. — Bingöl Milletvekili İlhami Binici'nin, Ankara Tıp Fakültesi 3 üncü sınıf 
öğrencilerinden birine işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri /Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/911) (1) 

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 İbrahim 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 Köçak'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'm, Etiban'k - 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 içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/919) (1) 

465. — Ankara Milletvekili Erol Ağagii'in, karayoluyla haeca gitmeleri yasakla
nan vatandaşların mağdur edildiği iddiasına ve bunlardan alınan paralara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/852) 
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466. — İçel Milletvekili M. istemihan Talay'ın, T. C. Ziraat Bankasınca hayvan
cılık kredilerine uygulanan faiz oranına ilişkin Başbakandan 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 sözleşmeye bağlı haklarının verilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/927) (1) 

469. —• Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Karaman İli Ermenek İlçesinde 
Türkiye Emlak Bankası şubesi açılıp açılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/929) (1) 

470. —• Kars Milletvekili Mahmut Alınak'm, olağanüstü hal uygulaması nedeniyle 
yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/930) (1) 

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

472. ^- Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak İli Kurucaşile 
İlçesi Tekkeönü Köyü Sağlık Ocağının doktor sorununa ilişkin Sağlık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/856) 

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

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

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

476. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, 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 Yılmaz'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, bazi üst düzey bürokratların «Rabi-
tat-ül Alem-il İslam Teşkilatı» tarafından hacca davet edildiği iddiasına ilişkin Başba: 

kandan sözlü soru önergesi (6/935) (1) 
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480. — Bingöl Milletvekili Ilhami 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 ili Milas ilçesi, Gümrük 
Kasabası Dalyan bölgesinde yapılması düşünülen havaalanına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/937) (1) 

482. — Ankara Milletvekili IBeşer 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. — izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, vatandaşlıktan çıkartılan bazı 
eski vatandaşlara farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/941) (1) 

485. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Sağlık Bakanığı 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 ilçesi 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 ida
resince Ankara Mesnevi Sokakta yaptırılan lojmanların tefriş ve tahsisine ve idarece 
bazı usulsüz işlemler yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/943) (1) 

488. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Başbakanın iskenderun ve tkizce'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, Silopi 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. İstemihan 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 K'öse'nin, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi 
Liderinin bölücülük yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/863) 
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493. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 1990 yılı hac döneminde Suudi 
Arabistan'da meydana gelen olayda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızla ilgili ola
rak tazminat talebinde bulunulup bulunulmayacağına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru. önergesi (6/864) 

494. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin,' Van İli Başkale İlçesi Yukarı Dik
men Köyünde 1.6.1990 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/945) (1)' 

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 yılı Haziran ayında Tunceli İli 
Ovacık İlçesi Çayüstü Köyünde ve 1.8.1990 tarihinde Mardin İli Kızıltepe İlçesi Ay
dın Köyünde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/947) (1) 

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 soru önergesi (6/949) (1) 

500. —=• Manisa 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. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Toplu Konut İdaresince İzmit - Yahya 
Kaptan'da yaptırılmakta olan konut inşaatlarının hangi firmalara ne kadar bedelle 
ihale edildiğine ve firmalara yapılan ödemelere, ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/951) (1) 

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 İli 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, İzmir Büyükşehir Belediyesince Macar 
İkarus Firmasından satın alınacak körüklü otobüsler için Ziraat Bankasınca teminat 
mektubu verilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/957) (1) 
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505. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İline bağlı Dereler ve 
Taraklı köylerinde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/958) (1) 

506. — Kars Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, Devlete ait makam otolarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/959) (1) 

507. — Kars Milletvekili Mahmut Ahnak'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 İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/870) 

509. — İçel Milletvekili M. İstemihan Talay'ın, körfez krizi nedeniyle ülke
mizin uğradığı ekonomik kayıplara ve bu kayıpların telafisi için hangi ülkelerce ne 
gibi taahhütlerde bulunulduğuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/964) (1) 

510. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Etibarik Mazıdağı Fosfat İşletme te
sislerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/966) (1) 

511. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'm, Türkiye Vakıflar Bankası A.O. Genel 
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. —• İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, ,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 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/977) (i) 

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

520. — tzmir 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 içişleri 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 Balkanından 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) 

523. —• Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Şırnak İli merkezinde oturan va
tandaşlara ait meyve ve kavak ağaçlarının güvenlik güçlerince kesildiği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/995) (1) 

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) 

527. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Çankırı İli İlgaz İlçesi Saraycık 
Köyünde 15.7.1987 tarihinde meydana gelen yangından zarar gören vatandaşlara ne 
gibi yardımlar yaptldığına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/897) 

528. —• Adana Milletvekili M. Selahattin Kılıç'ın, Kalecik Barajı Düziçi ve Os
maniye sulama şebekelerine ilişkin Bayındırlık ve iskân 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 Balkanından 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) 
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531. — Afyon Milletvekili Baki Dürmaz'ın, Çay - Dinar karayoluna ve Afyon İli 
Emirdağ İlçesine* bağlı bazı köylerin sulama suyu sorununa ilişkin Bayındırlık ve îskâıt 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/900) 

532. — Afyon Milletvekili Baki Dürmaz'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'ın, Kütahya İlinin ne zaman doğal 
gaza kavuşturulacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/903) 

534. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, 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) 

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 (6/905) 

538. — Bingöl Milletvekili îlhami Binici'nin, Bingöl ili 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 iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/920) 

540. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Magic Bbx'ın yayınma nasıl ve 
niçin izin verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1014) (1) 

541. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya Hindeki 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, Magic Box Şirketine Türkiye Kal
kınma Bankasınca kredi verilip verilmediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/923) 

544. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili Merkezine bağh ör-
dekli Köyündeki vatandaşlara ait ot yığınları ile ahırların güvenlik güçlerince yakıldı
ğı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1017) (1) 

(M nei Birleşim) 
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545. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Polly Peck Şirketine Hükümetimiz
ce teminat mektubu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan 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 için 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) 

549. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Hizan - Kayadeler Köyünde 
28.9.1990 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin içişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/1036) (1) 

550. — tçcl Milletvekili M. îstemihan Talay'ın, çiftçilerden alman sulama suyu üc
retlerine ve Mersin'in İğdır Köyünün sulama suyu sorununa ilişkin Bayındırlık ve is
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1022) (1) 

551. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, 3320 numaralı Kanunun uygulama
sına ve sertifikalı 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 içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/1025) (1) 

553. — izmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, izmir Büyükşehir Belediyesi* 
7nin satın alacağı otobüsler için teminat mektubu verilmesi konusunda T. Ç Ziraat 
Bankasına yaptığı 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'm, 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 içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/955) 

557. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, 26.3.1989 tarihinden sonra hangi be
lediyelere ne miktar yardım yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/972) 
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558. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, televizyonda yayınlanan «32 nci 
Gün» programına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/973) 

559. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, yabancı dil eğitimi yaptırmak ama
cıyla 26.3.1989 tarihinden sonra yurt dışına gönderilen basın mensuplarına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi ,(6/974) 

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) 

563. — Artvin Milletvekilli Ayhan Arifağaoğlu'nun, Cumhurbaşkanının A.B.D. 
gezisi sırasında Başkan Bush'la yaptığı görüşmede Kıbrıs konusunun ele alınıp alın
madığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1039) (1) 

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 İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1040) (1) 

565. — Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, yurt dışında çalışan yurttaşları
mızın doğan çocuklarına verilebilecek isimlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/982) 

566. — Çorum Milletvekili Rıza Hıman'ın, üniversitelere bağlı hastanalere başvu
ran dar gelirli vatandaşların ücretsiz olarak muayene ve tedavi edilmelerinin düşünü
lüp düşünülmediğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/983) 

567. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde 
yapıldığı iddia edilen bilgisayar ihalesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/985) 

568. — 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) 

569. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Adıyaman İl Özel İdaresince ger
çekleştirilen kum ocağı ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/987) 

570. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Türkiye Taşkömürü Kurumu ile ilgili 
iddialara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1043) (1) 
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571. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Sümerbanfc Holding A.Ş.'nin İstanbul 
Menkul Kıymetler Borsasındaki faaliyetleriyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1044) (1) 

572. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumu Aile Bütünlüğünün Korunması Dairesi eski Başkanına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/988) 

573. — 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) 

574. — 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) 

575. — 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) 

576. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nm, Jandarma Genel' Komutanlığı 
ve Emniyet Genel Müdürlüğünce satın alındığı iddia edilen helikopterlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1045) i(l) 

577. — 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) 

578. — 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) 

579. — 'Balıkesir Milletvekili t. Öndçr Kırlı'nın, Susurluk İmam- Hatip Lisesi kız 
öğrencilerinin Cumhuriyet Bayramı törenlerine ıbaşörtüsü ile katıldıkları iddiasına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1047) (1) 

580. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, ülkemizde «Kontrgerilla», «Ter-
ritoriyal örgütlenme» veya bunlara benzer örgütler bulunup bulunmadığına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1050) (1) 

581. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadiol'un, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 
otdbüs alımlarıyla ilgili kredi isteminin T. C. Ziraat Bankasınca geri çevrildiği iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1051) (1) 

582. — 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) 



583. — 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) 

584. — 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) 

585. — 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) 

586. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Bayan özal'ın A.B.D. ve Japonya zi
yaretlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1059) (1) 

587. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, işçi ve memurlar ile emeklilerin 
ekonomik sorunlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1060) (1) 

588. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, fon gelirlerine ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1061) (1) 

589. — İstanbul Milletvekili MehmGt Âli Eren'in, özel Harp Dairesine bağlı ol
duğu iddia edilen bir örgüte ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1010) 

590. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, müteahhit firmaya ödeme yapıl
madığı için Şanlıurfa Tünel inşaatının durduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1063) (1) x 

591. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Güneydoğu'da görev yapan güvenlik 
görevlilerinden bazılarının psikolojik problemleri nedeniyle suç sayılacak eylemler 
yaptıkları iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1011) 

592. — 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) 

593. — 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) 

594. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Türkiye'de faaliyette bulunduğu id
dia edilen Kontrgerilla örgütüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1071) (1) 

595. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Altıntaş : Gediz karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1012) 
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596. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Aslanapa - Altıntaş yoluna ve 
Kütahya Köy Hizmetleri il Müdürlüğünce 1990 yılında gerçekleştirilen ve 1991 yılın
da gerçekleştirilecek olan asfalt çalışmalarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1013) 

597. — Bingöl Milletvekili îlhami Binici'nin, Özel Harp Dairesi ile Kontrgerilla 
Örgütü arasında ilgi bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1072) (1) 

598. — Bingöl Milletvekili Îlhami 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) 

599. — Bingöl Milletvekili tlhami Binici'nin, Kontrgerilla örgütünün varlığına ve 
çalışma sahasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1074) (1) 

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

601. — izmir' 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) 

602. — ,Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, olağanüstü hal bölgesinde yaşayan 
vatandaşların maruz kaldıkları iddia edilen uygulamalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1078) (1) 

603. — 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) 

604. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 19.12.1989 tarihinde MtT Müsteşar
lığı tarafından Başbakanlığa gönderildiği iddia edilen yazıya ilişkin Başbakandan söz
lü som önergesi (6/1080) (1) 

605. — Balıkesir Milletvekili I. Önder Kırlı'nın, Bandırma ilçesinde kurulmakta 
olan «Hidrojen Peroksit» fabrikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1081) (1) 

606. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Savunma Sanayi Müsteşarlığının he
likopter üretimi için açtığı iddia edilen ihaleye ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1028) 

607. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, «(tik - San» ilkokulu öğretmenleri Sağ
lık ve Sosyal Yardım Sandığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1029) 

608. — 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) 
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609. — Antalya Milletvekili İbrahim Demir'in, Antalya - Kaleiçi Yivli Minare 
Külliyesinin bir halı firmasına kiralandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru* 
önergesi (6/1033) 

610. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, maden işçilerinin greve gitmelerinin 
nedenlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1082) (1) 

611. — 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) 

612. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars İli Kağızman tlçesi Akyayla Kö
yüne yapılan operasyon sırasında meydana geldiği iddia edilen bazı olaylara ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1086) <1) 

613. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, Muğla ili Milas - ören yolunun ge
nişletilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1087) (1) 

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

615. — Diyarbakır Milletvekiü Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İline bağlı bazı köy
lerin güvenlik nedeniyle boşaltıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1089) (1) 

616. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İli Lice ilçesine bağlı 
bazı köylerdeki ilkokulların eğitime kapalı tutulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/1090) (1) 

617. — 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) 

618. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars Süt Fabrikasının özel sektöre 
devredilmesinin nedenlerine ve çalışan işçilerin ücretlerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1092) (1) 

619. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
özel Kalem Müdürüne ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1093) (1) 

620. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın Lüleburgaz Devlet Hastanesi ihalesine iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1094) (1) 

621. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İli Lice ilçesinde 
11.12.1990 tarihinde meydana gelen olaylara ve ilçe Jandarma Komutanı hakkındaki 
iddialara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1098) (1)' 
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622. — 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) 

623. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır tli Lice İlçesi Jandarma 
• Komutanının maiyetindeki bazı görevlilere baskı yaptığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba

kanından sözlü soru önergesi (6/1100) (1) 

624. — 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) 

625. — 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). 

626. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, ortaokullarda «Çevre Dersi» 
okutulup okutulmayacağraa ilişkin İMillî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1103) (1) 

627. — 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) 

628. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Dbğan'ın, İdil Kaymakamlığınca psi
kolojik hareket çalışmaları ile ilgili olarak toplantı yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1053) 

629. — 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) 

630. — 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) 

631. — 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 öergesi (6/1114) (1) 

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

633. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Aydın Valisi ve Devlet Has
tanesi ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önerges (6/1117) (1) 

634. — Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün'ün, yurt dışında çalışan ve iznini 
kullanmak üzere Türkye'ye gelen bir vatandaşın ölümüyle ilgili olarak ne gibi işlem
ler yapıldığına ilişkin İçişleri Bakanından soru önergesi (6/118) (1) 
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635. — İzmir Milletvekili Akın Gönen'in, Ege Bölgesindeki şirketlerden birço
ğunun 1990 yılında iflas etmesinin nedenlerine ve METAŞ'la ilgili iddialara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1119) (1) 

636. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Türkiye Taşkömürü Kurumunca üretilen 
satılabilir kömür miktarına ye 1989 - 1990 yıllarında gerçekleştirilen taşkömürü ithaline 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1120) (1) 

637. — 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) 

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

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

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

641. — 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) 

642. — Muğla Milletvekili Musa GökfoeFin, Muğla ili Bodrum ilçesi Turgutreis 
Kasabası Jandarma Karakol Komutanı hakkındaki iddialara ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1126) (1) 

643. — 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) 

644. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Yılmaz Güney'e ait filmlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1130) (1) 

645. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, pancar üreticilerine söküm avansı 
ye ürün bedellerinin ödenmediği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1131) (1) 

646. — Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün'ün, Körfez krizi nedeniyle hangi 
ülkelerden ve uluslararası kuruluşlardan ne kadar kredi, hibe ve petrol desteği sağlan
dığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1133) (1) 

647. — Zonguldak Milletvekili Mustafa Tınaz Titiz'in, Zonguldak Teşebbüs Ajan
sı A.Ş.'ne amaçlarını gerçekleştirmek üzere tahsis edilen paranın serbest bırakılmama-
sının nedenine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1134) (1) 



648. — 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) 

649. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, 1990 yılının ilk yansında ithalat rejimi 
kararına aykırı olarak eski tekstil makineleri ithal edildiği iddiasına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/1084) 

650. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, ülkemize yönelik muhtemel bir fü
ze saldırısında ilk hedef olabilecek yerleşim yerlerindeki vatandaşların korunması için 
alınan önlemlerin yeterli olmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1135) (1) 

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

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

653. — 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) 

654. — 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) 

655. — 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) 

656. — Antalya Milletvekili İbrahim Demir'in, Antalya Havaalanının ihtiyaca ce
vap vermediği iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1110) 

657. — Antalya Milletvekili İbrahim Demir'in, ANT-BIRLIK'çe 1990 yılında ger
çekleştirilen kütlü pamuk alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1111) 

658. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, «Basından özetler» isimli te
levizyon programında günlük bir gazeteye sansür uygulandığı iddiasına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1115) 

659. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in, Eruh - Nivila (Çizmeli) Köyü 
halkına köy korucuları tarafından işkence ve eziyet edildiği iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1128) 

660. — Antalya Milletvekili İbrahim Demir'in, Adana Çimento Sanayii A.Ş.'nin 
satışa çıkarılan hisse senetlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1129) 
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7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 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) 

2. — 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkmda Kanun Tasarısı ve Milli 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) 

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

X 4. — 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 Hakkmda Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (2/459) (S. Sayısı : 509) (Dağıtma tarihi : 25.1,1991) 

X 5. — Malatya Milletvekili M. Bülent Çaparoğlu'nun, Yeni Kurulan Belediyeler 
ile Ekonomik Sıkıntıda Bulunan Belediyelere Malî Yardım Yapılması Hakkmda Ka
nun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/403) (S. Sayısı : 504) 
(Dağıtma tarihi : 17.1.1991) 

6. — 8.1.1985 Tarihli ve 3143 Sayılı Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/768) (S. Sayısı : 515) (Dağıtma tarihi : 12.2.1991) 

7. — Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ile Rize Milletvekili Mustafa Nazikoğlu ve 7 Arkadaşının Türk Ceza Kanununun 
313, 314 ve 315 inci Maddeleri Gereğince Verilmiş Cezaların Affı Hakkında Kanun Tek
lifi, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Topçuoğlu ve 12 Arkadaşının 765 Sayılı Türk Ceza 
Kanununun Ek 2 nci Maddesine bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi, İzmir 
Milletvekili Ahmet Ersin'in 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 478 inci Maddesinin 2 nci 
Fıkrası ile 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile 765 Sayılı Türk 
Ceza Kanununun 453 üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tek
lifi, Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı'nın 765 Sayılı Türk Ceza Kanununda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/757, 2/276, 
2/322, 2/345, 2/420, 2/442) (S. Sayısı : 513) (Dağıtma tarihi : 12.2.1991) 
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8. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ile Yozgat Milletvekili Ali $akir Ergin* 
in, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 55 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifleri ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (2/386, 2/422) (S. Sayısı : 491) (Dağıtma tarihi : 28.11.1990) 

9. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ıh, 3030 Sayılı Büyükşehir Pelediyelerinin 
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 10. — 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. Sayısr: 518) (Dağıtma ta
rihi : 15.2,1991) 

X I I . — 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 : 5.211990; 28.11.1990) 

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

13. — Millî Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/696) (S. Sayısı : 
415) (Dağıtma tarihi : 11.5.1990) 

X 14. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı ve 3 Arkadaşının 2918 Sayılı 
Karayolları Trafik Kanununun 6 ve 114 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/239) (S. Sayısı : 423) (Dağıtma 
tarihi : 15.5.1990) 

X 15. — 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) 

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

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

İ 8. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/879) (S. Sayısı : 431) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

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

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

21. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1044) (S. Sayısı : 440) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

22. — 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) 

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

24. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisypnları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/901) (S. Sayısı : 437) (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 (3/902) (S, Sayısı : 438) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) ' 

26. — 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) 

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

X 28. — Milletlerarası Hidrografi Teşkilatı Sözleşmesinin Onuncu Maddesindeki 
Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/626) (S. Sayısı : 447) (Dağıtma tarihi: 27.9.İ990) 

X 29. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükü
meti Arasındaki Askerî Eğitim ve öğretim İşbirliği Anlaşmasında Değişiklik Yapılma
sına ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/527) (S. Sayısı : 448) (Dağıt
ma tarihi : 27.9.1990) 

X 30. — Nükleer Enerjinin Barışçı Amaçlarla Kullanılması Alanında Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında işbirliği Anlaşması--

nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu (1/523) (S. Sayısı : 449) (Dağıtma tarihi: 27.9.1990) 

31. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 29 Arkadaşının, izin ve Tebdilihava 
Müddetlerini Geçiren Er ve Erbaşların Cezalarınır Affı Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/159) (S. Sayısı : 445) (Dağıtma tarihi: 27.9.1990) 

32. — 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) 

33. — izmir Milletvekili Erdal inönü ve 44 Arkadaşının, Temelli Kapatılmış Si
yasî Partilerin Açılması ve Hazineye intikal Eden Mal Varlıklarının ladesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/306) (S. Sayısı : 464) (Dağıtma ta
rihi : 22.10.1990) 

< 
34. — 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 35. — 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 36. — 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 37. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Arasında 
Eğitim ve Kültür Alanlarında işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/605) 
(S. Sayısı: 467) (Dağıtma tarihî : 25.10.1990) 



— 63 — 

38.— İstanbul Milletvekili Mustafa Timisi ve 7 Arkadaşının, 2559 Sayılı Polis 
Vazife ve Selahiyet Yasasına Bir Madde Eklenmesine ve 466 Sayılı Yasa Dışı Yaka
lanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Yasanın 1 inci Mad
desinin Bir Bendinin Değiştirilmesine İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet ve İçişleri komis
yonları raporları (2/39) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi: 31.10.1990) 

39. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, 1580 Sayılı Belediye Kanununun 53 ün
cü Maddesinin 1 inci Fıkrasının 4 üncü Bendinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Kanun TeklifLve İçişleri Komisyonu Raporu (2/300) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma ta
rihi : 31.10.1990) 

X 40. — Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nın Onaylanmasının Uygun Bu-
luduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/690) 
(S. Sayısı : 477) (Dağıtma tarihi: 5.11.1990) 

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

X 42. — 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"43. — 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 44, — 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 45. — Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Karar
larının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/609) 
(S. Sayısı : 486) (Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 

X 46. — Türkiye Cumhuriyeti l e Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti Ara
sında Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın İnfazı Amabıyla 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 47. — Yeraltı Madenlerinde İşe Alınmada Asgarî Yaş Hakkında 123 Sayılı 
Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
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Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/578) (S. Sa
yısı : '476) (Dağıtma tarihi : 15.11.1990) 

X 48. — 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 s 28.12.1990) 

X49. — 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 50. — S.uçluların ladesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek ikinci Protoköl'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 51. — Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanunun 5 inci 
Maddesine Üç Bent ve 6 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/741) (S. Sayısı : 502) (Dağıtma 
tarihi : 28.12.1990) 

X 52. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ye Korunmasına ilişkin 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) 

53. — 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) 

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

X 55. — Bir Evlenme Akdine Dayanmayan Birleşmelerin Evlilik ve Evlilik Dışında 
Doğan Çocukların Düzgün Nesepli Olarak Tesciline ilişkin Kanun Tasarısı ile Hatay 
Milletvekili Öner Miski ve 12 Arkadaşının Bir Eylenme Akdine Dayanmayan Birleşme
lerden Doğan Çocukların Neseplerinin Düzeltilmesine ve Bu Birleşmelerin Evlilik Ola
rak Tescillerine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/726, 2/307) 
(S. Sayısı : 514) (Dağıtma tarihi : 12.2.1991) 

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

57. — Muhtaç Çiftçilere ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında Kanunda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/745) (S. Sayısı : 517) (Dağıtma tarihi : 14.2.1991) 
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58. — 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 Maddele. 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) 

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

60. — istanbul 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) 

61. — 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) 

62. — 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 tarihi: 28.2.1991) 

63. — 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)' 

64. — 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 65. — 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) 

66. — Uzman Erbaş Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/786) (S. Sayısı : 528) (Dağıtma 
tarihi : 5.3.1991) 

67. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak ve 9 Arkadaşının, 442 Sayılı Köy Kanu
nunun 74 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/407) (S. Sayısı : 529) (Dağıtma tarihi : 
5.3.1991) 

68. — Uzman Jandarma Kanununa Bazı Fıkralar Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/791) (S. Sayısı : 530) (Dağıtma tarihi : 
5.3.1991) 
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69. — Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Mer
kezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'm 3221 Sayılı Hâkim ve Savcı Aday
ları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 8 inci Maddesinin 
2 Numaralı Bendinin (a) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Kır
şehir Milletvekili Gökhan Maraş'ın 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 3221 
Sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/748, 2/133, 2/491) (S. Sayısı : 531) (Dağıtma tarihi : 7.3.1991) 

70. — İzmir Milletvekili M. Turan Bayazıt ve 4. Arkadaşının, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi içtüzüğünün 55 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında İçtüzük 
Değişiklik Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/484) (S. Sayısı : 532) (Dağıtma 
tarihi : 7.3.1991) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

(92 nci Birleşim) 


